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Abdul Haleem, The Hon., M.P., Minister of Postal 
 Services and Muslim Affairs: 

 Petitions: 
 Gunasekara, Mr. H., Katugastota, 967 
 Mohamed, Mr. K.G.N.P.H.M.I., Akurana, 967 
 Samarakoon, Mr. S.B.M.H.D., Kandy, 967 

 
 Questions, Oral: Replies: 

 Mohideen Jumma Mosque in Trincomalee: 
   WAKF Property, 1147-51 

 Post Masters, Unqualified, 991-3 
 Quasi Judges, Display of Announcements  

   referred by, 989-91 
 
Abeygunawardana, The Hon. Rohitha, M .P.: 

Petitions: 
Marians, Mrs. P.D. Clera, Payagala, 968 
Wijesekara, Mrs. S.A., Horana, 968 

 
Abeysinghe, The Hon. Ashok, M .P., Deputy M inister 
 of Transport and Civil Aviation: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2024-3 

 
Debates: 

Orders: 
 Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1744-7 
 Special Commodity Levy Act (08 items),  

   1744-7 
Resolutions: 
 Customs Ordinance, 1744-7 
  

Debates, Adjournment: 
Local Government Election, Holding of, 1923-6 
 

Questions, Oral: Replies: 
GPS Technology Project: Details, 534-40 
Import of overage vehicles: details, 1491-2,  

  1497 
Jezeer, Mr. S.M.: Provision of land, 47-50 

 
Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M .P., 
 State Minister of Finance: 

Debates, Adjournment: 
Local Government Election, Holding of, 1937-40 

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

Debates: 
Bills: 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
  287-92 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
  Deterioration of, 927-32 

  IMF Loan Agreement, Conditions of, 350-2 
Local Government Election, Holding of, 1927- 30 

 
Questions, Oral: 

Tea and Rubber, Decline in price of, 222-7 
 

Abeywardana, The Hon. Wajira, M.P., Minister of 
 Home Affairs: 

Petitions: 
Jinadasa, Mr. K.A., Wathugedara, 169 
Sriyawathie, Mrs. A.P.A., Meegoda, 169 
Thilakarathna, Mr. P., Alawwa, 169 
Thrimawithana, Mr. Titus, Kahawa, 169 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1910-3; Com. & 3R., 1914-8;   
  Passed, 1918, 1914-8 

 
Questions, Oral: Replies: 

Muslim Marriages and Divorce Act:  
 Appointment of Advisory Council, 1515-7 
Sri Lanka Technical Service Special Grade  
 Officers: Shortage, 968-72 

 
Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M .P., Deputy 
 Minister of Megapolis and Western Development: 

Petitions: 
Chandrasena, Mr. R.A., Ragama, 1945 
Niragama, Mrs. Charini Deepthi, Matale, 1945 
Siriwardhana, Mr. M.B.R., Walgammulla, 1945 
Theekshana, Ms. Chalani, Hokandara, 1945 
 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2025-7 

 
Questions, Oral: Replies: 

Waste of Colombo City at Meethotamulla,  
  Dumping of, 1800-3 

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

Debates, Adjournment: 
Local Government Election, Holding of, 1921-3 
 

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

Chandrasekara, Mr. C.M. Anura Jayarathna,  
  Magulagama, 1944 

Ranasingha, Mr. D., Kelaniya, 1944 
Sirisena, Mr. G.M. Udaya Kumara,  
 Mawathagama, 1944 

 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1598-601 
 

Debates, Adjournment: 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1390-2 
 

Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed, M .P.: 
Committee Reports, Sectoral Oversight: 

Regulations under the Measurement Unit,  
Standards and Services Act, 966 

 
 

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

Regulations: 
Measurement Units, Standards and Services 

  Act, 1213-6 
 

Questions, Oral: 
Betal, Supporting stakes for: Permission to  

  Transport, 690-2 
Business establishment of Mr. M.J.M. Akbar:  

  Compensation, 380-2 
Jezeer, Mr. S.M.: Provision of land, 47-50 
Lands belonging to Mr. A.H.M. Haneefa and  

  Mr. U.M.A.L. Salahudeen: Compensation, 
  548-50 

'Moulana Textiles' Kalpitiya: Compensation, 227-9 
Nurul Nilaya, Mrs. M.S.: Reconstruction of  

 House, 822-4 
Recruitment of Mr. N.G. Sunil Shantha as   

  'Postal Services Officer', 1280-1 
Samun, Mr. A.H.: Gratuity and Pension, 1151-5 

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

Petitions: 
Karalliyadda, Ms. M.M.K.K., Pussallawa, 667 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1074-6 
Mediation Board (Am.): 2R., 459-62 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  459-62 
Regulations:  

Judicature Act, 459-62 
Sports Law, 632-7 

 
Documents, Tabled: 

Vehicle parking by former Sports Minister: near 
  Nawalapitiya Police, 633 

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

Debates: 
Regulations: 

Sports Law, 602-10 
Imports and Exports (Control) Act, 758-66 

 
Questions, Oral: 

Janatha Estate Development Board: Estates,  
 700-2  
Warehouse in Vauxhall Street: Lease out,  
 1255-60 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Sabaragamuwa Province Tourism Bureau  
 Enactment Act, 966 

 
 
 

Aluvihare, The Hon. Ranjith: (Contd.) 
Petitions: 

Aluvihare, Mr. W.B.V.M.R.U.N.T.B.,  
 Alkaduwa, 170 
Dayananda, Mr. J., Galewela, 1107 
Ekanayaka, Mr. E.M.W.G.W.K.,  
 Handungamuwa, 170 
Galhena, Mr. G.S.C., Akuramboda, 170 
Gunawardhana, Mr. I.K., Galewela, 170 
Hennayaka, Mrs. H.M. Nandana Menike,  
 Kaikawala, 1655 
Muthubanda, Mr. H.M., Ukuwela, 1655 
Padmasiri, Mr. W.W.K.K., Dambulla, 1655 
Ranasingha Banda, Mr. W.M., Galewela, 170 
Rathnayaka, Mr. H.M.T.C., Kandy, 170 

 
Aluwihare, The Hon. Wasantha, M .P., State  
 Minister of Agriculture: 

Petitions: 
Hallaluwa, Mr. Udaya Janaka, Matale, 171 
Haris, Mr. S.M.M., Matale, 171 
Hitibandara, Mrs. H.B. Ranjanee, Matale, 1490 
Kumarasingha, Mr. R.W., Dambulla, 171 
Premasiri, Mr. S.A.R., Wasalakotte, 968 
Senanayaka, Mrs. D.M.S., Matale, 171 
Wickramasingha, Ms. P.G.M. Mallika, Ukuwela, 

  967 
 

Questions, Oral: Replies: 
Agricultural Farm in Wattackachchi: details,  

  1663-8 
Paddy Cultivation, Indigenous varieties of, 541-5 
 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M .P.: 
Debates: 
 Bills: 
  Animal Feed (Am.): 2R., 1619-21 
  Mediation Board (Am.): 2R., 475-9 

Orders: 
Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1751-3 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  475-9 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1751-3 
Regulations:  

Judicature Act, 475-9 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 1751-3 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 932-8 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1443-6 
 

Documents, Tabled: 
Special Commodity Levy Tax rates, 1752 
 

 
 
 

[Ali-Alu 
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Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of 
 Tourism Development and Christian Religious  
 Affairs and Minister of Lands: 

Petitions: 1489 
Samaraweera, Mr. N., Ambalanthota, 1489 

 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2010-11 
 

Debates: 
Orders: 

Universities Act: Pr., 1233 
 

Questions, Oral: Replies: 
Bimsawiya Programme: Udunuwara Electoral 

  Division, 1530-3 
Coastal Tour Guides: details, 1660-3 
Land belongs: 
 LRC: Kandy District, 1240-2 
 Mr. Siraj Cader: Cancellation of  
  Notification of Acquisition, 532-4 

 
 
Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M .P., Deputy 
 Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1626-8 
 
Anandan, The Hon. Sivasakthi, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1578-82 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1047-50 
Homoeopathy: 2R., 100-5 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1847-51 
 
 Documents, Tabled: 
  Children and Others Affected Physically due to 
   War in North and East: List, 1580 
 
Annual Reports: 

Airport and Aviation Services (Sri Lanka), (2014), 
  1941 

Attorney General's Department, (2014, 2015), 1790 
Auditor General's Reports: 

Parts of 2012, 2013 and 2014, 1789 
Parts of 2013, 2014, 663-4 

Chief Government Whip of Parliament, (2015), 507 
Consumer Affairs Authority, (2013), 11 
Dangerous Drugs Control Board, (2013), 1652 
Department for Registration of Persons, (2015),  

  1106 
Department of Ayurveda, (2013), 665 
 Department of Christian religious Affairs, (2015), 

  1233 
Department of Commerce, (2015), 1234 
Department of Fiscal Policy and General Treasury, 

  (2015), 1488 

Annual Reports: (Contd.) 
Department of Immigration and Emigration, (2015), 10 
Department of Information Technology  
 Management, (2015), 1488 
Department of Labour, (2013), 1105 
Department of Law Commission, (2015), 507 
Department of Legal Affairs, (2015), 10 
Department of Management Services, (2015), 10 
Department of National Planning, (2015), 364 
Department of Pensions, (2015), 962 
Department of Public Trustee, (2013), 665 
Department of Registrar of Companies, (2015), 1234 
Department of Social Services, (2015), 9 
Department of Sri Lanka Railway, (2015), 1488 
Department of Textile Industry, (2015), 1652 
District Secretariat, Puttalam, (2013), 665 
District Secretariat, Trincomalee, (2015), 168 
District Secretariat, Hambantota, (2015), 1790 
District Secretariat, Kandy, (2015), 1234 
District Secretariat, Kurunegala, (2014), 1342 
Employees Trust Fund Board, (2013), 1790 
Finance Commission, (2014), 1341 
Institute of Indigenous Medicine, University of  
  Colombo, (2013), 506 
Insurance Board of Sri Lanka, (2014), 1941, 1941 
Kahatagaha Graphite Lanka Limited, (2013/2014), 

  365 
Land Commissioner General's Department, (2015), 

  791 
Lanka Accreditation Board for Conformity  
 Assessment, (2014), 1342 
Legal Draftsman's Department, (2012, 2013,    

  2014,2015), 1488 
Local Loans and Development Fund, (2012), 1342 
Mid-Year Fiscal Position Report, (2016), 506 
Ministry of Development Strategies and  
  International Trade, (2015), 791 
Ministry of Foreign Affairs, (2015), 365 
Ministry of Mahaweli Development and  
 Environment, (2015), 1487 
Ministry of National Policies and Economic Affairs, 

  (2015), 959 
Ministry of Parliamentary Reforms and Mass Media, 

  (2015), 1106 
Ministry of Plantation Industries, (2015), 1652 
Ministry of Rural Economic Affairs, (2015), 961 
Ministry of Sustainable Development and Wildlife, 

  (2015), 167 
National Council for Elders, (2014), 1488 
National Library and Documentation Board, (2011), 

  1235 
National Science Foundation, (2013), 10 
National Water Supply and Drainage Board, (2013), 9 
Ocean University - National Institute of Fisheries  

  and Nautical Engineering, (2012), 960 
Post Graduate Institute of Agricultural Science,  
  University of Peradeniya, (2012), 506 
Post Graduate Institute of English, Open University 

  of Sri Lanka, (2013), 506 
 
 

 [Ama-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 
Post Graduate Institute of English, University of  

  Kelaniya, (2013), 506 
Post Graduate Institute of Medicine, (2013), 664 
Ranaviru Seva Authority, (2012), 790; (2013), 959 
Sir Jayawardenepura Hospital, (2013), 665 
Skills Development Fund Limited, (2013), 664 
Sri Lanka Air Force, (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

  2007, 2008, 2009 and 2010), 1651 
Sri Lanka Convention Bureau, (2013), 1341 
Sri Lanka Institute of Local Governance, (2013),  

  1652 
Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel  
  Management, (2013), 1105 
Sri Lanka Police Department, (2013 and 2014), 507 
Sri Lanka State Trading (General) Corp. Ltd.,  
  (2012-2013), 168 
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, (2013), 1105 
Sri Lanka Transport Board, (2011), 168 
Sri Lankan Airlines, (2014/15), 962 
State Pharmaceuticals Corporation, (2013), 365 
State Pharmaceuticals Manufacturing Corp., (2013), 

  1234 
Tourism Development Fund, (2013), 1105 
University of Colombo School of Computing,   

  (2013), 506 
University of Moratuwa, (2013), 506 
Wijaya Kumaratunga Memorial Hospital, Seeduwa, 

  (2013), 1342 
 
Appuhamy, The Hon. Hector, M .P.: 

Petitions: 
Guys, Mr. B.A.P.D., Marawila, 1108 
 

Debates: 
Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1068-74 

 
Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P.,  
 Minister of Foreign Employment: 

Petitions: 
Gamage, Mr. P.M.K., Miriswelpola, 12 
Solangaarachchi, Mr. S.A.R.M., Niwithigala, 12 
 

Debates, Adjournment: 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1401, 1403, 1404, 1408, 1411, 1432, 1442, 
  1471-86 

 
Auditor General's Reports: 

Central Bank Bond Issue, 8-9 
Parts of 2012, 2013 and 2014, 1789 
Parts of 2013, 2014, 663-4 
 

Badhiutheen, The Hon. Risad, M .P., M inister of  
 Industry and Commerce: 

Ministerial Statements: 
Price control of essential food items, 401-5 

 
 

Badhiutheen, The Hon. Risad: (Contd.) 
Personal Explanations: 

Hon. I. Charles Nirmalanthan's Statement against 
  him, 1348-51 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1865-8 
 Regulations: 

 Measurement Units, Standards and  
  Services Act, 1175-81 

 
Questions, Oral: Replies: 

Cooperative Societies, Loans granted to:  
 write off, 1143-7 
CWE outlets: details, 1160-4 
Rice imported by CWE in 2014, 1806-9 
 

Bandara, The Hon. (Mrs.) Chandrani, M .P.,  
 Minister of Women and Child Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 
Child Abuse Cases: Investigation, 1005-7 

 
Bandara, The Hon. Palitha Range, M .P., State  
 Minister of Skills Development and Vocational 
 Training: 

Petitions: 
Dayawathie, Mrs. T.B., Thabbowa, 1107 
Jayasuriya, Ms. L.P.D.L.N, Inginimitiya, 1107 
Mathurata, Mr. B.K.A.L.R., Kobeigane, 1107 
 

 
Bandaranayake, The Hon. Indika, M .P., Deputy 
 Minister of Housing and Construction: 

Questions, Oral: Replies: 
  Housing Loan Scheme by NHDA: Details,  
   239-40 

Mihindupura Middle-Class Housing Project,  
  Current status of, 1950-4 

Tsunami Disaster: Permanent houses for  
 displaced families, 1278-9 

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

Debates: 
 Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1603-6 
  Mediation Board (Am.): 2R., 446-8 

National Research Council of SL: 2R., 284-6 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1896-9 
 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  446-8 
  Regulations: 

Judicature Act, 446-8 
Sports Law, 626-9 

 
 

[Ann-Bad 
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Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Local Govt. Election, Holding of, 1931-3 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 

  1770-4 
 
Basnayaka, The Hon. Tharanath, M .P., Deputy 
 Minister of Telecommunication and Digital  
 Infrastructure: 

Questions, Oral: Replies: 
Taxes levied by Sri Lanka Telecom, 682-6 

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

Petitions: 
Nagodawithana, Ms. R.D., Colombo 04, 1108 
 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 1R., 67; 2R., 1573-629; Com. 

  and 3R., 1629-30 
Appropriation (Am.): 1R., 1018 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.): Public 

  Finance Committee Report, 666;  
 SC Determination, 5-8; 2R., 1021-86; Com. and 

  3R., 1086-8; Cert., 1487 
Homoeopathy: SC Determination, 1-4;  
 Sectoral Oversight Com. Rep., 11; 2R., 68-134; 

  Com & 3R., 134-48; Passed, 148; Cert., 945 
Institute of Personnel Management, Sri Lanka   

  (Am.): Ministerial Report, 1943 
Law Commission (Am.): 1R., 1018 
Mediation Board (Am.): 2R., 408-502; Com. and  

  3R., 503-4; Passed, 504; Cert., 789 
National Research Council of Sri Lanka: 2R.,  
 255-344; Com. and 3R., 344-5; Passed, 345;  

  Cert., 945 
Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions):  

  2R., 1316-35; Com. and 3R., 1335-8; Cert., 1487 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 1R., 

  1702 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 1R., 67; 

  2R., 1820-913; Com. & 3R., 1914-8; Passed,  
  1918 

Registration of Persons (Am.): Cert., 363 
Right to Information: Cert., 945 
Universities (Am.): 1R., 720 
Value Added Tax (Am.): 1R., 405-6; Petitions to the 

  Supreme Court, 505; SC Determination, 945-52 
 

Bills, Private: 
Berty Dissanayake Foundation (Inc.): Pr., 1817 
Lak Janasetha Foundation (Inc.): Pr., 1020 
Lasallian Community Education Services (Inc.): Pr., 

  1019 
North Western Association for restraint of Heart  

  Disease (Inc.): Pr., 1174-5 
Rajitha Senarathne Foundation (Inc.): Pr., 1019-20 
Samata Sarana Sahana Sewa Foundation (Inc.): Pr., 

  1553 
Sathya Sri Ghanapathi Bhakthi Jana Sewa  
 Foundation (Inc.): Pr., 1553-4 

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

Housing Development Programme:  
 Beneficiaries, 1680-2 
Housing Loan Scheme by NHDA: Details, 239-40 
 
 

Committees, Parliament: 
High Posts: Additional Member, 789-90 
Parliamentary Business: Meeting, 167, 663 
Public Enterprises:  

Report, 962-6 
Substitution of a Member, 364 

Public Petitions: Additional Member, 790 
Selection: Meeting, 663 

 
 
Committees, Public Finance: 
 Reports: 

Customs Ordinance: Resolution, 1489 
Excise (Sp. Pro.): Orders (04 items), 1489 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.) Bill: 

  666 
Special Commodity Levy Act: Orders (08 items), 

  1489 
 

 
Committees, Sectoral Oversight: 

Energy: Substitution of Member, 363 
Manufacturing and Services: Substitution of  
 Member, 364 
Reports: 

Animal Feed (Am.) Bill, 1106 
Chief Govt. Whip of Parliament: Annual Report, 

   (2015), 1653 
Department of Law Commission: Performance 

   Report (2015), 1653 
Draft Statute of Sabaragamuwa Province  
  Tourism Bureau Act, 365, 966 
Homoeopathy Bill, 11 
Imports and Exports (Control) Act: Regulations 

   (03), 666 
Industrial Disputes Act: Regulation, 1653 
Judicature Act: Regulations, 365 
Measurement Unit, Standards and Services Act: 

   Regulations, 966 
Motor Traffic Act: Regulations, 1653 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act:  
  Order, 365 
Office on Missing Persons (Establishment,  
  Administration and Discharge of functions) 

   Bill, 1106-7 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.) Bill, 

   1653 
Sports Law: Regulation, 507-8 
Sri Lanka Atomic Energy Authority: Rules, 666 
The Media Guidelines to be followed/Policies  
  To be observed by the Electronic and Print  
  media during Referenda and Elections, 365 
Universities Act: Order, 1653 

 

 [Ban-Cha 
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de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M .P., Deputy  
 Minister of Foreign Affairs: 

Petitions: de Silva, Mrs.Prema, Nugegoda, 667 
 
Debates: 

Bills: National Research Council of SL: 2R., 264-9 
 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
  Deterioration of, 883-9 

 
Documents, Tabled: 

The Global Innovation Index 2015, Effective  
  Innovation Policies for Development, 266 
 
Questions, Oral: Replies: 

European Countries, Sri Lankans deceased in,  
 695-9 

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

Petitions: Wijayawardhana, Mrs. W.P. S., Kahawa, 1236 
 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M .P., M inister of 
 Transport and Civil Aviation: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 1998-9 

 
Debates: 

Bills: Homoeopathy: 2R., 76-9 
Regulations: Motor Traffic Act: Pr., 664 

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

Petitions: 
Fonseka, Mr. A. Darshana, Waskaduwa, 1491 
Wickramaarachchi, Mr. N., Boralesgamuwa, 1491 

 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1058-63 

Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1885-9 

 
Questions, Oral: 

Rakwana-Madampe Road Development Project: 
  Compensation, 831-3 

Retired and Disabled War Heroes: Pension and 
  Allowances, 1522-4 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country,  
 Deterioration of, 842-944 
Graduate Teacher Appointments in Western  
 Province, 651-62 
IMF Loan Agreement, Conditions of, 346-62 
Local Government Election, Holding of, 1919-40 
National Evaluation Policy on Development,  
 Formation of, 1088-104 
National Schools on Electoral basis, Increase of,  

  1767-88 

Debates, Adjournment: (Contd.) 
Nuwara Eliya District Students: Injustice caused at 

  Advanced Level Examination, 2039-64 
Persons with Special Needs, Problems faced by,  
 149-66 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced by, 

  1370-486 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  
 Terrorism Act, 1631-50 
 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 
Questions by Private Notice: 

Disabled persons in North and East: Problems, 
  705-7 

Drinking water problem of Poonaryn residents, 
  552-5 

King Elara, Restoration of Tomb of, 833-4 
Odduchudan, Establishment of a separated  
 Pradeshiya Sabha for, 249-51, 249-51 
Oluvil Port area: Serious problems faced by  
 people, 1546-7 
Parangi Aru to Pali Aru: Diversion of water, 1009-11 
Pooneryn Lake Project, Implementation of, 1293-4 
Tamil medium text books: insertion of true  
 history of Sri Lanka, 1167-9 
Tamil Schools in Southern and North Central  

  Provinces: lack of facilities, 56-7 
Tax on dates gifted to Sri Lankan Muslims, 400-1 
Vannerikulam Anicut, Renovation of, 1985-6 
Vannerikulam, Establishment of Tourist Center 

  at, 1688-9 
 
Debates: 

Bills, Private: 
North Western Association for restraint of  

  Heart Disease (Inc.): Pr., 1174-5 
 
Dissanayake, The Hon. Anura, M .P.: 

Petitions: 
Titas, Mr. K.G., Matale, 1791 

 
Reference to: 

Amendments to Office of the Missing Persons 
  (Establishment, Administration and  

 Functions) Bill, 1817-8, 1555-6, 1561, 1562, 
  1355, 1356, 1358 

Auditor General's Report re Bond Issue Deal,  
 62-3, 64, 65, 66 
News reports re COPE report on Bond issue,  

  1705, 1706, 1708-9, 1710 
Replies to Questions by Private Notice, 835-6, 837 

 
Debates: 
 Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1030-7 

Mediation Board (Am.): 2R., 422-33, 422-33 
 Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  422-33 

   

[de S-Deb 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 
 Debates: (Contd.) 
  Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 738-53 
Judicature Act, 422-33 

 
Debates, Adjournment: 

Sri Lankans employed abroad, Problems faced 
  by, 1370-81 
 
Questions by Private Notice,  

Elephants and Tuskers, Corruption in issuing  
  annual licenses and registration of, 1689-92, 
  1698 

Jaffna University: Tense situation, 707-9 
Maritime Security Officers, Problematic  
 situation regarding payments of, 1547-51 
Pensions in 2015, Anomalies occurred in  
 Calculation of, 1987-9, 1991, 1987-92 
Roads, Widening of: Nonpayment of  
 compensation, 1012-4, 1014-5 
Oil Tank farm close to Trincomalee Harbour:  

  Problematic situation, 396-400 
 

Questions, Prime Minister’s: 
Fishing activities of Indian fishermen in  
 Northern sea in Sri Lanka, 171-69 
Port City Project: Govt. stance, 1117-24, 
 

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

Votes of Condolence:  
 Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2020-2 
 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1855-61 
 
Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of 
 Plantation Industries: 

Questions, Oral: Replies: 
'Dampe Watta' Land, Fragmentation of:  
 Environmental degradation, 1671-7 
 

Dissanayake, The Hon. S.B., M .P., M inister of Social 
 Empowerment and Welfare: 

Petitions: 
Wijerathna, Mr. N., Kiribathkumbura, 1790 

 
Questions, Oral: Replies: 

Senior Citizens' Allowance:  
Details, 27-32 
Reduction, 212-8 

 
Documents, Tabled: 

Affidavit by Mrs. Dilrukshi Dias to obtain a house, 
  569-70 

Amendments to Office of the Missing Persons  
  (Establishment, Administration and Functions) 
  Bill, 1885-9 

Documents, Tabled: (Contd.) 
Children and others affected physically due to  
 War in North and East, 1580 
Construction of Houses for the people affected by 

  Aranayaka Landslide, 1684 
'Daily Mirror' Report of Statement by Hon. Bandula 

  Gunawardhana, 1189 
Elephants and Tuskers, Corruption in issuing annual 

  licenses and registration: Recommendations  
  from the Committee, 1693  

Investment Opportunities, Fields of, 315 
Letter from Student re Publication of Gazette  
 notification: Age Limit for Colleges of  
 Education Admission, 284 
Mid-Year Fiscal Position Report 2016, Pages from, 
 1038 
Local Govt. Secretaries, Money released to, 1291 
Money allocated for Rural Road Development, 1290 
News Paper Report re. Sri Lanka Hockey  
 Association, 379 
Newspaper report re statement by Hon. Bandula  

  Gunawardana, 1064 
Norochcholai Power Plant: Purchase of Coal, 556 
Nuwara Eliya District Students, Injustice caused at 

  A/L Examination: 
 'Daily Mirror' Report and Affidavit, 2042 
 Letter, 2043 

Post war proposals submitted by JVP, 1334 
Problems of migrant workers in Nuwara Eliya  
 District, 1442 
'Rawaya' Article re. War Heroes, 1877 
Recommendations from the IMF Report on IMF  

  website, 347 
Special Commodity Levy Tax rates, 1752 
Speeches of MPP: 

Navavi, Hon. Mohamed, 1094 
Samaraweera, Hon. Mangala, 1319 

Sports Club Regulations, 597 
Tax issues, Court cases re., 1027 
University Admissions: District quota system, 2000 
Vehicle parking by former Sports Minister: near  

  Nawalapitiya Police, 633 
 
 
Dushmantha, The Hon. H.R. Sarathie, M.P., Deputy 
 Minister of Justice and Deputy Minister of  
 Buddhasasana: 

Debates: 
 Bills:  
  Mediation Board (Am.): 2R., 495-8 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  495-8 
  Regulations: 

Judicature Act, 495-8 
 
 
Expunctions: 
 26, 27, 1318, 1319, 1320 1362, 1838 1839, 1892, 
 1893 
 

 [Dis-Doc 
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Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani, 
 M.P., State Minister of City Planning and Water Supply: 

Debates: 
Bills: 
 Homoeopathy: 2R., 113-7 
 National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

   316-9  
 
Fonseka, Field Marshal Hon. Sarath, M .P., M inister 
 of Regional Development: 

Clarification on: 
Construction of Houses by Sri Lanka Army for 

  the people affected by Aranayaka Landslide, 
  1687 

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

Reference to: 
Industrial Zones, Establishment of, 1181, 1182, 

  1183 
Office of Missing Persons (Establishment, Ad 

  ministration and Discharge of Functions):  
  Amendments, 1572, 1365, 1366 

 
Debates: 
 Bills: 
  Mediation Board (Am.): 2R., 462-70 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
  338-40 

 Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  462-70 
Regulations: 

Judicature Act: Regulation, 462-70 
 

Debates, Adjournment: 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1416-21 
 

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

Dissanayaka, Miss. K., Battaramulla, 367 
Fernando, Mr. S. Nihal, Kadawatha, 1490 
Gunasekara, Mr. Amarabandu, Galle, 367 
Kumarapperuma, Mr. Berty, Tangalle, 367 
Lakshitha, Mr. W.G.M.M.N.L., Nakulugamuwa, 367 
Prasanna, Mr. W.G. Jagath, Beliatta, 1343 
Samarawickrama, Mr. R., Ambalangoda, 367 
Shantha, Mr. L.A. Kamal, Monaragala, 1654 
Wijeweera, Mr. J.M.D., Maharagama, 367 

 
Reference to: University Admissions, 2056 

 
Debates, Adjournment: 

Graduate Teacher Appointments in Western  
  Province, 657-9 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 
  1781-2 

Persons with Special Needs, Problems faced by, 
  156-8 

Sri Lankans employed abroad, Problems faced 
  by, 1468-71 

Galappaththi, The Hon. Nihal: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Family Health Officers in Gampaha District:  
  Non-provision of Motor Cycles, 1287-9 

 
Gamage, The Hon. (Mrs.) Anoma, M .P., Deputy 
 Minister of Petroleum Resources Development: 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1587-90 
 

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

Rajapaksha, Mr. M.M., Anuradhapura, 1491 
 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1625-6 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1078-9 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  340-4 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1879-82 
  Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 775-9 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 938-41 
Local Government Election, Holding of, 1933-4 
National Evaluation Policy on Development,  

  Formation of, 1098-9 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 

  1774-6 
Persons with Special Needs, Problems faced by, 

  161-3 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  

  Terrorism Act, 1641-2 
 
 
Gamage, The Hon. Daya, M .P., M inister of Primary 
 Industries: 

Debates: 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1738-40 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1738-40 
Resolutions: 

Customs Ordinance, 1738-40 
 
 

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

CRIB Report of persons appointed to high posts, 
  1816 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1837-44 

[Fer-Gal  
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Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath:    
 (Contd.) 

Questions, Oral: 
Attorney General, Reasons for appointment of 

  Junior Officer as, 391-3, 391-3 
Depreciation of Rupee and Foreign debt: details, 

  1511-5 
Foreign debt of Government of Sri Lanka, 218-22 
Foreign Exchange earnings and payments in  

  2016, 1265-8 
Liquor Licenses to MPP: Details, 984-6 
Pedestrian Crossing in front of Gnanasinharamaya, 

  Dematagoda, 672-5 
Stock Exchange All Share Price Index and Net 

  Foreign Purchase details, 23-7 
University Admissions: Methodology adopted 

  for cut-off marks, 793-8 
Vehicles of Presidential Security Division:  
 Accidents, 378-80 

 
Gankanda, The Hon. Dunesh, M.P., Deputy  
 Minister of Disaster Management: 

Documents, Tabled: 
Construction of Houses for the people affected 

  by Aranayaka Landslide, 1684, 1685 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Aranayaka Landslide: Permanent houses for the 

  displaced persons, 1684-6 
 

Questions, Oral: Replies: 
Landslide occured in K/Almanar National   

  School premises in Handessa: Remedial  
  measures, 1809-11 

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

Reference to: Opposition Leaders’ House, 153 
 
Petitions: 

Atukorala, Mr. D.A.D., Ragama, 1655 
 

Debates, Adjournment: 
Persons with Special Needs, Problems faced by, 

  158-61 
 
Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udayashantha, 
 M.P.: 

Petitions: 
Abesingha, Mr. H.M.R.G.B., Bibila, 1656 
Jayanthi, Mrs. B. Mangala, Tissamaharamaya, 

  1108 
 

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

'Dinamina' Report re officers attached to  
 Ministry of Finance, 1960 
Office on Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions) Bill, 

  1354 
Public Finance Committee Report, 1493, 1496 
SC Determination on Value Added Tax (Am.), 957-8 

Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1037-42 
Orders:  

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1727-32 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1727-32 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1727-32 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 846-51 
IMF Loan Agreement, Conditions of, 346-50 
Local Government Election, Holding of, 1919-20 

 
Documents, Tabled: 

IMF Report on IMF website, 347 
Mid-Year Fiscal Position Report 2016, Pages  

  from, 1038 
 

Questions, Oral: 
Distillation of Spirits from Cereal: Permits,  
 1269-74 
Imported Motor Vehicles, Undervaluation of: 

 Loss of state revenue, 38-42 
Senior Citizens' Allowance: Reduction, 212-8 
 
 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M .P.: 
Points of Order: 

'The Island' Report re Constitutional Council and 
  Election Commission by a member of  

 Election Commission, 1819-20 
 
Reference to: 

'Dinamina' Report re officers attached to  
 Ministry of Finance, 1962-3 
Drinking Water Problem of Pooneryn residents, 

  841 
Jaffna University: Tense situation, 711 
Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions): 

  Amendments, 1557-8, 1299-3001, 1307,  
  1351 

SC Determination on Value Added Tax (Am.), 
  955-7 

 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2011-3 
 

Debates: 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 729-31 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 842-6 
 

 [Gam-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 
Questions by Private Notice: 

Ambassadors, High Commissioners and Heads 
  of Institutions, Parliamentary Approval for 
  Appointment of, 1812-3, 1815-6 

Aranayaka Landslide: Permanent houses for the 
  displaced persons, 1682-4, 1687, 1682 

Nonpayment for completed projects, 1289-92 
Plantation Workers, Problems faced by, 243-4, 

  247 
 

Hakeem, The Hon. Rauff, M .P., M inister of City 
 Planning and Water Supply: 

Ministerial Statements: 
Drinking Water Problem of Pooneryn residents, 

  838-41 
Water Supply in Colombo and Greater Colombo 

  areas, Sudden interruption of, 251-3 
 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2008-9 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1861-5 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1230-1 

 
Questions, Oral: Replies: 

Ambatale Water Treatment Plant: Details, 975-9 
Drinking Water Problem in Anuradhapura  
 District: Solution, 1981-4 

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

Committees, Parliament: 
Public Enterprises: Report: Pr., 962-6 
 

Reference to: 
News reports re COPE report on Bond issue,  

  1702-3, 1707 
 
Petitions: 

Bandara, Mr. J.C.L., Nugegoda, 367 
Fernando, Mr. K.U.R., Panadura, 367 
Gunasekara, Mrs. Kanthi Samarasingha, Matara, 

  367 
Iphamy, Mr. M.H., Weligama, 367 
Karunawathie, Mrs. D.A., Pannipitiya, 1236 
Matin, Mr. Ariyarathna, Colombo 08, 1236 
Shantha, Mr. G.P., Bank of Ceylon, 1236 
Sirisena, Mr. L.H., Kottegoda, 367 
Somalatha, Mrs. S., Padukka, 1236 

 
 

Debates, Adjournment: 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1397-412 
 

 

Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 
Questions, Oral: 

'Dampe Watta' Land, Fragmentation of:  
 Environmental degradation, 1671-7 
GPS Technology Project: Details, 534-40 
Import of overage vehicles: details, 1491-2, 1497 
People's Bank Pensioners: Cost of Living  
 Allowance, 676-82 
Police Complaint Lodged by: Mr. Aruna   

  Deshapriya Mahagamage, 546-8 
Sri Lanka Information Technology Service:  

  Open Competitive Examination, 986-9 
University Colleges: Details, 814-9 

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

Debates: 
Regulations: 

Sports Law, 642-4 
 
Harrison, The Hon. P., M .P., M inister of Rural  
 Economic Affairs: 

Petitions: 
Chandrasiri, Mr. I.M. Gamini, 11 

 
Debates: 

Bills: 
 Animal Feed (Am.): 1R., 67; 2R., 1573-8,  

   1594, 1628-9; Com. And 3R., 1629-30; 
   Passed, 1630 

 
Hashim, The Hon. Kabir, M .P., M inister of Public 
 Enterprise Development: 

Petitions: 
Abubakar, Mr. M.S.M., Hemmathagama, 1791 
Rambanda, Mr. K.G., Beligala, 1790 

 
Reference to: 

VAT: Healthcare Services, 848, 849 
 

Debates: 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1723-7 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1723-7 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1723-7 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 852-7 
 

Questions, Oral: Replies: 
Estates under Janatha Estate Development   

  Board, 700-2 
Lankaputhra Development Bank: Loans granted, 

  668-72 
People's Bank Pensioners: Cost of Living  
 Allowance, 676-82 

 
 

[Gun-Han 
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Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1609-12 

 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election, Holding of, 1935-6 
 

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

Child Abuse Cases: Investigation, 1005-7 
Cultivation of Fruits and Vegetables: Use of  

  Chemicals, 389-91 
Pinnawala Outdoor Zoo: Income earned, 377-8 
 

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

Amaratunga, Mr. R.M., Medical Faculty Office, 
  Ragama, 1944 

Edirisingha, Mr. N.J., Kankasanturai, 1943 
 
Reference to: 

Office on Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions) 

  Bill, 1308 
 

Questions, Oral: 
Senior citizens' allowance: details, 27-32 
 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 
Reference to him by Hon. (Mrs.) Sriyani  
 Wijewickrama, 1364 
 
Petitions: 

Ekanayaka, Mr. Ajith Kumara, Baddegama, 667 
Indralatha, Ms N.P.K., Ahangama, 668 
Jayasekara, Ms. Agnas C.W., 667 
Jayawardhana, Mrs. W. Ramyasheeli, Galle, 1944 
Kariyawasama, Ms. Diana, Nagoda, 667 
Keerthisara, Mr. N.K.M., Galle, 668 
Nandana, Mr. P.H., Kuligoda, 668 
Shantha, Mr. M.G., Kirama, 667 
Vitarana, Mr. Gunapala, Galle, 1944 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1082-4 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  328-34 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1890-4 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1223-9 

Sports Law, 637-42 
 
Debates, Adjournment: 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 1784 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by, 1452-6 

Hizbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister 
 of Rehabilitation and Resettlement: 

Petitions: 
Ariff, Mr. A.R.F., Kalmunai, 666 

 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1615-7 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
2R., 1882-3 

Regulations: 
Measurement Units, Standards and Services 

  Act, 1216-20 
Sports Law, 573-5 

 
Debates, Adjournment: 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 
  1778-80 

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

Petitions: 
Herath, Mrs. Thilanganie, Colombo 04, 1491 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  325-8 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 779-83 
 
Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M .P.: 

Reference to: 
Office of Missing Persons (Establishment,  
 Ad ministration and Discharge of Functions): 

  Amendments, 1571 
 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1594-7 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 754-8 
Sports Law, 610-4 

 
Debates, Adjournment: 

Sri Lankans employed abroad, Problems faced 
  by 1427-31 

 
Questions, Prime Minister's: 

Loans/Debt under previous govt.: Details, 1114-7 
Sri Lanka Shipping company: purchase of  
 two ships, 183-6 
 
 

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

Mohamed Ali, Mr. M.H., Polonnaruwa, 367 
Weerasingha, Mr. M.P.B., Medigiriya, 367 

 
Debates: 
 Bills: 

 Mediation Board (Am.): 2R., 457-62 

 [Her-Hiz 
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Jayarathne, The Hon. Anura Sidney: (Contd.)  
 Debates: (Contd.) 
  Regulations: 
   Judicature Act, 457-62 

Orders: 
 Mutual Assistance in Criminal Matters Act: 

   457-62 
 
Jayaratne, The Hon. Piyankara, M .P., State  
 Minister of Provincial Councils and Local  
 Government: 

Petitions: 
Mohan, Mr. H.R. Lalith, Madampe, 12 

 
Questions, Oral: Replies: 

Anuradhapura Municipal Council Weekly Fair 
  Premises: Modernization Project, 550-2 

Chief Minister of Uva Province: Advisers, 1250-4 
Hadukanda-Kurundukotuwa Road, Cutting and 

  laying concrete on: Breach of Agreement,  
  1795-800 

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

Questions, Oral: Replies: 
Betal, Supporting stakes for: Permission to  

  Transport, 690-2 
Department of Coast Conservation: Post of  
 Director General, 509-13 
Pinus and Eucalyptus, Advantages and  
 disadvantages of afforestation of, 1945-50 
 
 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M .P., M inister of 
 Sports: 

Petitions: 
Rahupola, Mr. R.V.C.C., Hettipola, 1943 
Samarasingha, Mr. Sanjeewa, Ragama, 1943 

 
Debates: 

Regulations: 
Sports Law, 563, 575-6, 577, 578, 580-1,  

  582, 583, 584-5, 587, 604, 616, 644-51; 
  Passed, 651 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
  Deterioration of, 889-94 

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

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2027-8 

 
Questions, Oral: Replies: 

Pinnawala Outdoor Zoo: Income earned, 377-8 
 
 

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

Bandara, Mr. K.M. G., Munwatta, 1237 
Francis, Mr. P.K.D., Nugegoda, 1237 
Padmasena, Mr. K.D., Kaduwela, 1237 
Priyadarshani, Mrs. W.D.G.S., Alubomulla, 1237 
Weerasooriya, Mr. Nihal, Kalutara North, 1237 
Wickramasena, Mr. K.A.D., Embilipitiya, 1491 

 
Debates: 

Bills: 
Homoeopathy: 2R., 86-93 

Orders: 
Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1717-23 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1717-23 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1205-8 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1717-23 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 726-7 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 873-83 
Graduate Teacher Appointments in Western  

  Province, 651-4 
 

Questions, Oral: 
CSN Channel, Land leased out to, 1507-10 
Death Threats to Dr. Nilanga Samarasingha:  

  Investigation, 799-803 
Foreign visits of Minister of Justice and Minister 

  of Buddhasasana: details, 1677-80 
Investment of EPF Funds in and Airline Co.:  

  Benefits derived, 1523-7 
Mihindupura Middle-Class Housing Project,  

  Current status of, 1950-4 
Pharmacists, Shortage of, 688-90 
Primary Healthcare Unit of Ipalogama: Non- 

  attachment of permanent government  
 Medical Officer, 1974-80 
Recruitment of students to State Universities,  

  201-12 
Southern Transport Development Project:  
 Consultants, 514-22 
Sri Lanka Navy and Avant-Garde Company:  

  Agreements, 13-8 
State Universities, Courses of Study at:  
 Admission of Students, 368-73 
Weapons and Bullets discovered by Galle  
 Harbour Police: Legal ownership, 1131-9 

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

Debates, Adjournment: 
Sri Lankans employed abroad, Problems faced 

  by  1450-2 
 

[Jay-Jay 
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Jayawardana, The Hon. Lucky, M .P.: 
Petitions: 

Ariyawansa, Mr. E.J.G. M., Welamboda, 170 
Dissanayaka, Mr. D.M.L.B., Hasalaka, 170 
Samarasingha, Mr. W.G., Danthure, 170 

 
Questions, Oral: 

Bimsawiya Programme: Udunuwara Electoral 
  Division, 1530-3 

CWE outlets: details, 1160-4 
Dambadiva Pilgrimage Tours: Monitoring of  

  Agencies, 1007-9 
Government Schools: Permanent Principals, 972-5 
Land belong to LRC: Kandy District, 1240 
Railway Crossing Gates, Casual Operators of:  

  Allowance, 373-6 
Rice imported by CWE in 2014, 1803-6 
Technological Laboratories: Procurement  
 procedure for provision of equipment, 1501-6 

 
Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P., Minister 
 of Education: 

Debates, Adjournment: 
Nuwara Eliya District Students: Injustice caused 

  at Advanced Level Examination, 2056-64 
 

Documents, Tabled: 
University Admissions: District quota system, 2000 

 
Questions, Oral: Replies: 

Government Schools: Permanent Principals, 972-5 
Principals appointed on acting basis:  
 Confirmation in service, 1281-4 
Technological Laboratories: Procurement  
 procedure for provision of equipment, 1501-6 
 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M .P., M inister of 
 Finance: 

Reference to: 
News reports re COPE report on Bond issue,  

  1706, 1708, 1709, 1710-11 
 
Debates: 

Bills: 
Appropriation (Am.): 1R., 1018 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1021-9, 1085-6; Com and 3R.,  
 1086-8; Passed, 1088 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

  1R., 1702 
Value Added Tax (Am.): 1R., 405-6 

Orders:  
Excise (Sp. Pro.) Act (04 items): Pr., 960;  

  Debated, 1712-7, 1719; Passed, 1765-7 
Excise (Sp. Pro.) Act: Pr., 1651 
Special Commodity Levy Act (08 items): Pr., 

  960-1, Debated, 1712-7, 1719; Passed,  
  1761-4 

 
 
 

Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 
 Debates: (Contd.) 

Resolution:  
Customs Ordinance: Pr., 961; Debated,  
 1712-7, 1719; Passed, 1765 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
  Deterioration of, 862-70 

IMF Loan Agreement, Conditions of, 352-62 
 

Documents, Tabled: 
Tax issues, Court cases re., 1027 

 
Questions, Oral: Replies: 

Depreciation of Rupee and Foreign debt: details, 
  1511-5 

Distillation of Spirits from Cereal: Permits,  
 1269-74 
Family Health Officers in Gampaha District:  

  Non-provision of Motor Cycles, 1287-9 
Foreign debt of Government of Sri Lanka,  
 218-22 
Foreign Exchange earnings and payments in  

  2016, 1265-8 
Imported Motor Vehicles, Undervaluation of: 

 Loss of state revenue, 38-42 
Liquor Licenses to MPP: Details, 984-6 
Wharf Clerk Institutions: Details, 18-23 

 
 
Karunatileka, The Hon. Gayantha, M .P., M inister of 
 Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
 Government Whip: 

Petitions: 
Lokusooriya, Mr. C.V., Gonagala, 12 

 
Reference to: 

Office on Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions) 

   Bill, 1365 
 
Debates: 

Bills: 
Law Commission (Am.): 1R., 1018 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  1R., 67 
Orders: 

Universities Act (03 items): Pr., 9-10 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 735-8 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 169 
Industrial Disputes Act: Pr., 168 

 
Questions, Oral: Replies: 

SLBC employees: violation of human rights,  
 979-84 
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Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of 
 Higher Education and Highways and Leader of the 
 House of Parliament: 

Comments on: 
Auditor General's Report re Bond Issue Deal,  

  63, 64, 65, 66 
Committee Reports, Sectoral Oversight: 

Draft Statute of the Sabaragamuwa  
 Provincial Tourist Bureau: Time  
 extension, 721 

News reports re COPE report on Bond issue,  
  1704, 1705, 1709 

Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions): 

  Amendments, 1301, 1302, 1308, 1352-3,  
  1363, 1559-60, 1561, 1564 

Replies to Questions by Private Notice, 836,  
  1011, 1012 
 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 1994-6 
 
 
Debates: 

Bills: 
 Mediation Board (Am.): 2R., 420-2 

Office of Missing Persons (Establishment,  
  Administration and Discharge of  

 Functions): Com. And 3R., 1335-8;  
  Passed, 1339 

Universities (Am.): 1R., 720 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  420-2 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act: Passed, 
  786 

Judicature Act, 420-2 
   Land Acquisition Act: Pr., 1941 

Sri Lanka Export Development Act: Pr.  
 (04 items), 1942 

 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Jaffna University: Tense situation, 712-4 
Roads, Widening of: Nonpayment of  
 compensation, 1014 
 

 
Questions, Oral: Replies: 

Galewela-Thonigala Road: Reconstruction,  
 241-3 

  Recruitment of students to State Universities,  
   201-12 

Southern Transport Development Project:  
 Consultants, 514-22 
State Universities, Courses of Study at:  
 Admission of Students, 368-73 
University Admissions: Methodology adopted 

  for cut-off marks, 793-8 
 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1621-3 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1884-5 
 

Debates, Adjournment: 
Nuwara Eliya District Students: Injustice caused 

  at Advanced Level Examination, 2049-52 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1459-62 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  

  Terrorism Act, 1640-1 
 

Documents, Tabled: 
Amendments to Office of Missing Persons  

  (Establishment, Administration and Dis 
  charge of Functions) Bill, 1885 

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

Debates: 
Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1084-5 

Homoeopathy: 2R., 117-21 
 
Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale, 
 M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 897-901 
 

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

Mendis, Mr. A.A.L.S., Bussa, 1107 
 

Debates: 
Bills, Private: 

Sathya Sri Ghanapathi Bhakthi Jana Sewa  
  Foundation (Inc.): 1R., 1553-4 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1759-62 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1759-62 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1759-62 
 
Lanza, The Hon. Nimal, M.P., Deputy Minister of  
 Home Affairs: 

Debates: 
Bills: 

Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1820-1 

 
Lokuge, The Hon. Gamini, M .P.: 

Petitions: 
Gunasoma, Mr. W.K., Homagama, 508 
Liyanage, Mr. C. Wettasingha, Padukka, 1236 
Rohitha, Mrs. M.W. Upul, Angoda, 508 

 

[Kir-Kum 
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Lokuge, The Hon. Gamini: (Contd.) 
Debates: 

Regulations: 
Sports Law, 592-5 

 
Maddumabandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P., 
 Minister of Public Administration and Management: 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Pensions in 2015, Anomalies occurred in  
 Calculation of, 1989-92 

 
Questions, Oral: Replies: 

Government Servants' Pension: Budget pledge, 
  1544-6 

Government Translators' Service: promotional 
  test, 52-5 

Official Residences of Government Servants:  
  Details, 1968-73 

Sri Lanka Information Technology Service:  
  Open Competitive Examination, 986-9 

 
 

Maharoof, The Hon. Imran, M .P.: 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2032-4 
 
Debates, Adjournment: 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 
  1777-8 
 
Questions, Oral: 

Displaced Muslim families in Kinniya:  
 Resettlement, 688-90 

 
 
Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M .P., 
 State Minister of Child Affairs: 

Petitions: 
Ratnasingham, Mr. M., Mount Lavinia, 967 
 
 

Mahrooff, The Hon. Abdullah, M .P.: 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2022-4 
 
Debates: 
 Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1612-5 
Mediation Board (Am.): 2R., 482-8 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  482-8 
Regulations: 

Judicature Act, 482-8 
Sports Law, 589-92 

 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election, Holding of, 1930-1 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 

  1783-4 
 

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

Edirisinha, Mrs. Mary, Kotadeniyawa, 508 
Irangani, Mrs. M.K., Kelaniya, 1108, 
Nilushi, Mrs. K.L., Ragama, 508 
Premarathna, Mr. A.I., 1791 
Rajapaksa, Mr. D., Ganemulla, 508 
Susantha, Mr. M.J., Maligawatta, 1791 
Yogarathnam, Mr. K.P., 508 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1043-6 
Homoeopathy: 2R., 93-100 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  292-9 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1851-5 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1747-51 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1747-51 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1194-200 

Sports Law, 563-8 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1747-51 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 731-2 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 907-12 
 
Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  
 Muhammad, M .P.: 

Petitions: 
Kariyappar, Mr. M.Z. Munaz, Samanthurai, 792 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 941-4 
 
Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
  319-25 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 733-4 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 912-6 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 1783 
Nuwara Eliya District Students: Injustice caused 

  at Advanced Level Examination, 2052-5 
 

 

 [Lok-Man 
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Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Drinking Water Problem in Anuradhapura  
 District: Solution, 1981-4 

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

Debates: 
Regulations: Sports Law, 629-32 

 
Questions, Oral: 

Ambatale Water Treatment Plant: Details, 975-9 
Budget Proposals 2012: Relief to tax payers,  

  1284-7 
Lankaputhra Development Bank: Loans granted, 

  668-72 
Norochcholai Thermal Power Station: Breakdowns, 

  1002-5 
Public Service: Vacancies, 528-31 
Share Market: Progress of Investigation into  

  Fraud and Corruption, 820-2 
Waste of Colombo City at Meethotamulla,  

  Dumping of, 1800-3 
 
Masthan, The Hon. K. Kader, M .P.: 

Debates: 
Bills, Private: 

Berty Dissanayake Foundation (Inc.): 1R., 1817 
 

Ministerial Statements: 
Drinking Water Problem of Pooneryn residents,  
 838-41 
Flood in Northern Province: relief to affected  
 people, 1016-8 
Groundwater contamination in Jaffna District,  
 1552-3 
Lands held by Military in North and East: return  
 and redress issues, 60-1 
Norochcholai Power Plant: Purchase of Coal,  
 555-62 
Oil Tank farm close to Trincomalee Harbour:  
 Problematic situation, 1346-8 
Price control of essential food items, 401-5 
Release of Detainees arrested under Prevention of 

  Terrorism Act, 1295-9 
Singapore Tour of Prime Minister, 716-20 
'The Sunday Times' report of 21st August 2016,  

  1699-701 
Three-Member Committee Report on Purchase of 

  Coal, 1171-4 
Water Supply in Colombo and Greater Colombo  

  areas, Sudden interruption of, 251-3 
 
Musthapha, The Hon. Faiszer, M .P., M inister of 
 Provincial Councils and Local Government: 

Debates, Adjournment: 
Graduate Teacher Appointments in Western  

  Province, 659-62 
 

Questions, Oral: Replies: 
Foreign Tours of Members of Uva Provincial  

  Council: Public Expenditure, 229-39 

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

Ambogama, Mr. W.M. Dayarathna, 667 
 
Debates: 

Bills, Private: 
Samata Sarana Sahana Sewa Foundation  

  (Inc.): 1R., 1553 
 

 
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M .P., Deputy 
 Minister of Foreign Employment: 

Petitions: 
Fouzia, Mrs. P.M., Gintota, 792 
Priyadarshani, Mrs. K.W., Galle, 792 

 
Debates, Adjournment: 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1431-7 

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

Petitions: 
Clarence, Mrs. Rameela Mervyn, Jaffna, 508 
Hettihewa, Mrs. D.L., Makola, 508 

 
Reference to: 

Office on Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions) 

  Bill, 1312, 1359 
 

Debates: 
 Bills: 

Homoeopathy: 2R., 121-33 
Mediation Board (Am.): 2R., 448-54 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  448-54 
  Regulations: Judicature Act, 448-54 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 870-3 
 

Questions, Oral: 
Bank accounts of Sri Lanka in banks overseas: 

  details, 32-8 
Cooperative Societies, Loans granted to:  
 write off, 1143-7 
Government Servants' Pension: Budget pledge, 

  1544-6 
Hadukanda - Kurundukotuwa Road, Cutting and 

  laying concrete on: Breach of Agreement,  
  1795-800 

Institutions under Ministry of Skills  
 Development and Vocational Training:  

  Courses, 1243-50 
Lanka Marine Services Company: Irregular sale 

  of assets, 1542-4 
Lanka Marine Services Company: Attorney  
 General’s advice on irregular sale of assets, 

  1657-60 

[Mar-Mut 
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Nanayakkara, The Hon. Vasudeva: (Contd.) 
Questions, Oral:(Contd.) 

  Private sector employees: Non-payment of  
   Salary increase, 808-14 
   SLBC employees: violation of human rights, 

   979-84 
   Taxes levied by Sri Lanka Telecom, 682-6 
 

Questions, Prime Minister's: 
Flood and other disasters: relief to victims,  
 177-83 

 
Navavi, The Hon. Mohamed, M .P.: 

Petitions: 
Thowfeek, Mr. M.S.M., Puttalam, 1656 

 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2037-8 
 
Debates, Adjournment: 

National Evaluation Policy on Development,  
  Formation of, 1094-6 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 
  1767-9 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1464-7 

 
Documents, Tabled: 

Speech made by him at Asian Parliamentary  
  Association in Pakistan, 1094 

 
Nawinne, The Hon. S.B., M .P., M inister of Internal 
 Affairs, Wayamba Development and Cultural  
 Affairs: 

Petitions: 
Jayathilaka, Mr. I.B.A.K., Awulegama, 1343 

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

Petitions: 
Cruz, Mr. Antony, Mannar, 792 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  262-4 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1221-3 

Sports Law, 570-3 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 858-62 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  

  Terrorism Act, 1644-6 
 

Questions, Prime Minister's: 
Task Force to Resettlement activities in  
 Northern Province: Nomination of Northern 

  PC, Chief Minister, 1108-14 
 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 
 Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items): Pr., 960;  
 Debated, 1712-62: Passed, 1765-6 
Excise (Sp. Pro.) Act: Pr., 1651 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act:  
 Debated, 408-502; Passed, 502 
Special Commodity Levy Act (08 items): Pr.,  

  960-1; Debated, 1712-62; Passed, 1761-4 
Sri Lanka Export Development Act: Pr.  
 (04 items), 1942 
Universities Act (03 items): Pr., 9-10 
Universities Act: (03 items): Pr., 1233 

 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act (03 items):  
  SOC Report, 666; Debated, 735-86; Passed, 
  786 

Imports and Exports (Control) Act: Pr., 169 
Industrial Disputes Act: Pr., 168 
Judicature Act: Debated, 408-502; Passed, 502 
Land Acquisition Act: Pr., 1941 
Measurement Units, Standards and Services Act: 

  Debated, 1175-232; Passed, 1232; Passed,  
  1232 

Motor Traffic Act: Pr., 664 
Sports Law: SOC Report, 507-8; Debated, 563-

  651; Passed, 651 
 

Resolutions: 
Customs Ordinance: Pr., 961; Debated,  
  1712-62; Passed, 1765 

 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act: SOC Report, 666; 
  Debated, 722-34; Passed, 734 
 
 

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

Petitions: 
Siriwardhana, Mr. W., Ratnapura, 1654 
 

Parliament: 
Abrupt suspension, 1306 

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

Petitions: 
Amaradasa, Mr. H.V.P., Morawaka, 1655 
Arachchige, Mr. D., Matara, 1344 
Bantis, Mr. G.G., Akuressa, 1655 
Chandrani, Mrs. A.R., Akuressa, 1655 
Colonne, Mr. G.L.A., Battaramulla, 1490 
de Silva, Mr. H.H.S. Greshan, Matara, 170 
Dias, Mr. Mrs. K.V.D.R., Matara, 170 
Hewawidana, Mr. Ananda, Kamburupitiya, 1236 
Indrani, Mrs. H.A., Yatiyana, 1490 
Leelarathna, Mr. S.B., Bengamuwa, 170 
Liyanage, Miss. Lakmali, Polgasowita, 367 
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Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 
 Petitions: (Contd.) 

Malini, Mrs. A.P. Lalitha, Akuressa, 1343 
Mersian, Mr. W.H., Akuressa, 368 
Mohotti, Mr. C.D., Matara, 170 
Nomis, Mr. H.P., Thihagoda, 1236 
Peiris, Mr. Y.U.S., Malabe, 170 
Piyadasa, Mr. H.A., Kamburupitiya, 1236 
Piyasiri, Mr. W.W.A., Yatiyana, 1237 
Piyawathie, Miss. K.K., Mirissa, 367 
Rajapaksha, Mr. D.K., Matara, 170 
Ranasingha, Mr. Palitha, Akuressa, 368 
Ranaweera, Mrs. Thilaka, Matara, 368 
Rathnayaka, Mr. D. Victor, Kamburupitiya, 367 
Rathnayaka, Mr. L.P., Denipitiya, 1236 
Samarasekara, Mr. Gunadasa, Urugamuwa, 1344 
Silva, Mr. K.H.P., Matara, 1344 
Sunil, Mr. K.H., Kamburupitiya, 1490 
Swarna, Mrs. H.H., Kirinda, 367 
Tenison, Mr. P.B., Weligama, 170 
Wanaraja, Mr. K.G. Ranjith, Matara, 170 
Wijesingha, Mr. W.K., Matara, 368 
Wijesingha, Mrs. K.G., Karandeniya, 1655 

 
Debates, Adjournment: 

National Evaluation Policy on Development,  
  Formation of, 1088-94 

 
Questions, Oral: 

Ayurveda Medical Degree holders, Unemployment 
  problem of, 1274-8 

Coastal Tour Guides: details, 1660-3 
Department of Coast Conservation: Post of Director 

  General, 509-13 
European Countries, Sri Lankans deceased in, 695-9 
Family Health Service Officers in Southern  
 Province, Shortage of, 1964-8 
Filariasis, Control of: Government contribution,  

  1498-501 
Forest Lands under Department of Wildlife  
 Conservation: Demarcation, 194-201 
HIV infection among persons engaged in Tourism 

  Industry: Preventive measures, 1524-30 
Major J.R.S. Rupasingha, Reasons for investigation 

  against, 996-1001 
Paddy Cultivation, Indigenous verities of, 541-5 
Pinus and Eucalyptus, Advantages and  
 disadvantages of afforestation of, 1945-50 
Ranaviru Seva Authority Staff: uniforms, 1139-43 
Sri Lanka Technical Service Special Grade Officers: 

  Shortage, 968-72 
Wharf Clerk Institutions: Details, 18-23 
 

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

Chaminda, Mr. G.H.G. Prasad, Bussa, 1490 
 
Debates: 

Bills: Homoeopathy: 2R., 105-11 
 
 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh: (Contd.) 
 Debates: (Contd.) 

Orders: 
Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1740-4 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1740-4 
Resolution:  

  Customs Ordinance, 1740-4 
 
 
Perera, The Hon. Ajith P., M .P., Deputy M inister of 
 Renewable Energy: 

Debates: 
Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1074 

Mediation Board (Am.): 2R., 419, 433-7,  
  419, 433-7 

Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1845-7 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  419, 433-7 
Regulations: 

Judicature Act: Regulation, 419, 433-7 
Rules: 

Sri Lanka Atomic Energy Act, 728-9 
 
Debates, Adjournment: 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1413-6 

 
Questions, Oral: Replies: 

Norochcholai Thermal Power Station: Breakdowns, 
  1002-5 

 
Perera, The Hon. Dilan, M .P., State M inister of 
 Highways: 

Debates: 
 Bills: 

Mediation Board (Am.): 2R., 441-5 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  441-5 
Regulations: 
 Judicature Act: Regulation, 441-5 
 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M .P.,  
 Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2013-5 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1064-6 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1185-94 

 
 

[Pat-Pat 
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Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

'Daily Mirror' Report of Statement by  
 Hon. Bandula Gunawardhana, 1189 
Elephants and Tuskers, Corruption and  
 irregularities in issuing annual licenses and 

  registration: Recommendations from the  
  Committee, 1693 

Newspaper report re statement by Hon.Bandula 
  Gunawardana, 1064 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Elephants and Tuskers, Corruption and  
 irregularities in issuing annual licenses and 

  registration of, 1692-9 
 

Questions, Oral: Replies: 
Forest Lands under Department of Wildlife  
 Conservation: Demarcation, 194-201 

 
Perera, The Hon. Lakshman Wasantha, M .P.,  
 Deputy Minister of Plantation industries: 

Questions, Oral: Replies: 
Tea and Rubber, Decline in price of, 222-7 

 
Perera, The Hon. Niroshan, M .P., State M inister of 
 National Policies and Economic Affairs: 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 894-7 
National Evaluation Policy on Development,  

  Formation of, 1099-101 
 

Questions, Oral: Replies: 
Bank accounts of Sri Lanka in banks overseas: 

  details, 32-8 
Major J.R.S. Rupasingha, Reasons for  
 investigation against, 996-1001 
National Reconciliation: Task Force, 522-8 
Special Chinese Industrial Zone: Agreement,  

  993-6 
Stock Exchange All Share Price Index and Net 

  Foreign Purchase details, 23-7 
Vehicles of Presidential Security Division:  
 Accidents, 378-80 

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

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1623-5 
 
Personal Explanations: 
 Bathiutheen, Hon. Risad: 

Hon. I. Charles Nirmalanthan's Statement,  
 1348-51 

 
Petitions: 

Abekoon, Mrs. W.A.P.M.H., Peradeniya, 967 
Abesingha, Mr. H.M.R.G.B., Bibila, 1656 
Abesuriya, Mr. Densil Lalith, Ragama, 366 
Abewickrama, Mr. K.H.M.P.U., Matara, 1344 

Petitions: (Contd.) 
Abubakar, Mr. M.S.M., Hemmathagama, 1791 
Aluvihare, Mr. W.B.V.M.R.U.N.T.B., Alkaduwa,  

  170 
Amaradasa, Mr. H.V.P., Morawaka, 1655 
Amaratunga, Mr. R.M., Medical Faculty Office,  

  Ragama, 1944 
Ambogama, Mr. W.M. Dayarathna, 667 
Arachchige, Mr. D., Matara, 1344 
Ariff, Mr. A.R.F., Kalmunai, 666 
Ariyawansa, Mr. E.J.G. Mangalarathna, Welamboda, 

  170 
Ariyawansa, Mr. M.G., Pitabeddara, 791 
Atukorala, Mr. D.A.D., Ragama, 1655 
Balasuriya, Mr. Anura Senarathna, Kapugoda, 1237 
Bandara, Mr. J.C.L., Nugegoda, 367 
Bandara, Mr. K.M. Gunathilaka, Munwatta, 1237 
Bantis, Mr. G.G., Akuressa, 1655 
Caldera, Mr. H.G.W., Galathara, 12 
Chaminda, Mr. G.H.G. Prasad, Bussa, 1490 
Chandrani, Mrs. A.R., Akuressa, 1655 
Chandrasekara, Mr. C.M. Anura Jayarathna,  
  Magulagama, 1944 
Chandrasekara, Mrs, N.L., Ratnapura, 366 
Chandrasena, Mr. R.A., Ragama, 1945 
Chandrasir, Mr. I.M. gamini, 11 
Clarence, Mrs. Rameela Mervyn, Jaffna, 508 
Colonne, Mr. G.L.A., Battaramulla, 1490 
Cruz, Mr. Antony, Mannar, 792 
Dabare, Mrs. H.S., Moratuwa, 1235 
Dayananda, Mr. J., Galewela, 1107 
Dayawathie, Mrs. T.B., Thabbowa, 1107 
de Silva, Mr. H.H.S. Greshan, Matara, 170 
de Silva, Mrs.Prema, Nugegoda, 667 
Dias, Mr. Mrs. K.V.D.R., Matara, 170 
Dissanayaka, Miss. K., Battaramulla, 367 
Dissanayaka, Mr. D.M.L.B., Hasalaka, 170 
Donalsiri, Mr. Moratu Hewage, Tangalle, 791 
Dullewa, Mr. Lalith Kumara, Nugegoda, 1655 
Edirirathna, Mr. Thilak, Galle, 1343 
Edirisingha, Mr. N.J., Kankasanturai, 1943 
Edirisingha, Mrs. Mary, Kotadeniyawa, 508 
Ekanayaka, Mr. Ajith Kumara, Baddegama, 667 
Ekanayaka, Mr. E.M.S.B., Kandy, 1655 
Ekanayaka, Mr. E.M.W.G.W.K., Handungamuwa, 

  170 
Emilian, Mr. G., Jaffna, 12 
Fernando, Mr. K.U.R., Panadura, 367 
Fernando, Mr. N. Bernard Cosman, Marawila, 1491 
Fernando, Mr. S. Nihal, Kadawatha, 1490 
Fonseka, Mr. A. Darshana, Waskaduwa, 1491 
Fouzia, Mrs. P.M., Gintota, 792 
Francis, Mr. P.K.D., Nugegoda, 1237 
Galhena, Mr. G.S.C., Akuramboda, 170 
Gamage, Mr. Newton, Wadduwa, 1236 
Gamage, Mr. P.M.K., Miriswelpola, 12 
Gunapala, Mr. H.G., Ratnapura, 1235 
Gunasekara, Mr. Amarabandu, Galle, 367 
Gunasekara, Mr. H., Katugastota, 967 
Gunasekara, Mrs. Kanthi Samarasingha, Matara, 367 
Gunasoma, Mr. W.K., Homagama, 508 
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Petitions: (Contd.) 
Gunawardhana, Mr. I.K., Galewela, 170 
Gunawardhana, Mrs. M.K., Kantale, 1654 
Guys, Mr. B.A.P.D., Marawila, 1108 
Hallaluwa, Mr. Udaya Janaka, Matale, 171 
Haris, Mr. S.M.M., Matale, 171 
Heenbanda, Mr. S.M., Kantale, 366 
Hennayaka, Mrs. H.M. Nandana Menike,  
  Kaikawala, 1655 
Herath, Mrs. Thilanganie, Colombo 04, 1491 
Hettihewa, Mrs. D.L., Makola, 508 
Hewawidana, Mr. Ananda, Kamburupitiya, 1236 
Hitibandara, Mrs. H.B. Ranjanee, Matale, 1490 
Indralatha, Ms. P.K., Ahangama, 668 
Indrani, Mrs. H.A., Yatiyana, 1490 
Iphamy, Mr. M.H., Weligama, 367 
Irangani, Mrs. M.K., Kelaniya, 1108 
Jayanthi, Mrs. B. Mangala, Tissamaharamaya, 1108 
Jayasekara, Ms. Agnas C.W., 667 
Jayasuriya, Ms. L.P.D.L.N, Inginimitiya, 1107 
Jayathilaka, Mr. I.B.A.K., Awulegama, 1343 
Jayatilake, Mrs. Sumana, Nawala, 169, 169 
Jayawardhana, Mrs. W. Ramyasheeli, Galle, 1944 
Jeyamalini, Mrs. Pathmanadan, Thambalagamuwa, 

  366 
Jinadasa, Mr. K.A., Wathugedara, 169 
Kamalanathan, Mr. R., Trincomalle, 1944 
Kandasamy, Mr. A., Neervely, 1490 
Karalliyadda, Ms. M.M.K.K., Pussallawa, 667 
Kariyappar, Mr. M.Z. Munaz, Samanthurai, 792 
Kariyawasama, Ms. Diana, Nagoda, 667 
Karunawathie, Mrs. D.A., Pannipitiya, 1236 
Keerthisara, Mr. N.K.M., Galle, 668 
Kumarapperuma, Mr. Berty, Tangalle, 367 
Kumarasingha, Mr. R.W., Dambulla, 171 
Lakshitha, Mr. W.G.M.M.N. Lakshitha,  
  Nakulugamuwa, 367 
Leelarathna, Mr. S.B., Bengamuwa, 170 
Liyanage, Miss. Lakmali, Polgasowita, 367 
Liyanage, Mr. Chandrasiri Wettasingha, Padukka, 

  1236 
Liyanage, Mr. W., Padukka, 1236, 1236 
Lokusooriya, Mr. C.V., Gonagala, 12 
Mahadiwulwewa, Mr. Ashoka, Anuradhapura, 967 
Malini, Mrs. A.P. Lalitha, Akuressa, 1343 
Marians, Mrs. P.D. Clera, Payagala, 968 
Mathurata, Mr. B.K.A.L.R., Kobeigane, 1107 
Matin, Mr. Ariyarathna, Colombo 08, 1236 
Mendis, Mr. A.A.L.S., Bussa, 1107 
Mersian, Mr. W.H., Akuressa, 368 
Mohamed Ali, Mr. M.H., Polonnaruwa, 367 
Mohamed, Mr. K.G.N.P.H.M.I., Akurana, 967 
Mohan, Mr. H.R. Lalith, Madampe, 12 
Mohotti, Mr. C.D., Matara, 170 
Moras, Mrs. M.T.K., Padukka, 1236 
Munaweera, Mrs. Sriyani, Hokandara-South, 967 
Muthubanda, Mr. H.M., Ukuwela, 1655 
Nagodawithana, Ms. R.D., Colombo 04, 1108 
Nandana, Mr. P.H., Kuligoda, 668, 667 
Nawarathna, Mrs. N.M.A.B., Nuwara Eliya, 1654 
Nilushi, Mrs. K.L., Ragama, 508 

Petitions: (Contd.) 
Niragama, Mrs. Charini Deepthi, Matale, 1945 
Nomis, Mr. H.P., Thihagoda, 1236 
Padmasena, Mr. K.D., Kaduwela, 1237 
Padmasiri, Mr. W.W.K.K., Dambulla, 1655 
Peiris, Mr. Y.U.S., Malabe, 170, 
Perera, Mr. M.A.S.D., Angoda, 1489 
Piyadasa, Mr. H.A., Kamburupitiya, 1236 
Piyasiri, Mr. W.W.A., Yatiyana, 1237 
Piyawathie, Miss. K.K., Mirissa, 367 
Ponnayya, Mr. Rohan, Rajagiriya, 366 
Prasanna, Mr. W.G. Jagath, Beliatta, 1343 
Premarathna, Mr. A.I., 1791 
Premasiri, Mr. S.A.R., Wasalakotte, 968 
Priyadarshani, Mrs. A. Sunethra, Trincomalee, 1654 
Priyadarshani, Mrs. K.W., Galle, 792 
Priyadarshani, Mrs. W.D.G.S., Alubomulla, 1237 
Rahupola, Mr. R.V.C.C., Hettipola, 1943 
Rajapaksa, Mr. D., Ganemulla, 508 
Rajapaksha, Mr. D.K., Matara, 170 
Rajapaksha, Mr. M.M., Anuradhapura, 1491 
Rambanda, Mr. K.G., Beligala, 1790 
Ranasingha Banda, Mr. W.M., Galewela, 170 
Ranasingha, Mr. D., Kelaniya, 1944 
Ranasingha, Mr. Palitha, Akuressa, 368 
Ranasingha, Mrs. R.M.S., Ratnapura, 1654 
Ranaweera, Mr. J.N. Basil, Kuruwita, 1235 
Ranaweera, Mrs. Thilaka, Matara, 368 
Ranjan, Mr. H.T., Welpella, 169 
Rasaiah, Mr. A., Jaffna, 667 
Rasayya, Mr. Vasudevan, Harankahawa, 366 
Rathnayaka, Mr. D. Victor, Kamburupitiya, 367 
Rathnayaka, Mr. H.M.T.C., Kandy, 170 
Rathnayaka, Mr. L.P., Denipitiya, 1236 
Ratnasingham, Mr. M., Mount Lavinia, 967 
Rohitha, Mrs. M.W. Upul, Angoda, 508 
Samarakoon, Mr. S.B.M.H.D., Kandy, 967 
Samarasekara, Mr. Gunadasa, Urugamuwa, 1344 
Samarasingha, Mr. Sanjeewa, Ragama, 1943 
Samarasingha, Mr. W.G., Danthure, 170, 
Samaraweera, Mr. N., Ambalanthota, 1489 
Samarawickrama, Mr. Ranjith, Ambalangoda, 367 
Sarath, Mr. M.L., Unawatuna, 1235 
Senanayaka, Mrs. D.M.S., Matale, 171 
Shantha, Mr. G.P., Bank of Ceylon, 1236 
Shantha, Mr. L.A. Kamal, Monaragala, 1654 
Shantha, Mr. M.G., Kirama, 667 
Silva, Mr. K.H.P., Matara, 1344 
Sirisena, Mr. G.M. Udaya Kumara, Mawathagama, 

  1944 
Sirisena, Mr. L.H., Kottegoda, 367 
Siriwardhana, Mr. M.B.R., Walgammulla, 1945 
Siriwardhana, Mr. W., Ratnapura, 1654 
Siriwardhana, Mr. W.A.D., Nugegoda, 366 
Solangaarachchi, Mr. S.A.R.M., Niwithigala, 12 
Somalatha, Mrs. S., Padukka, 1236, 1236 
Somapala, Miss. S.M.C. Dilrukshi, 366 
Somawansa, Mrs. Rathnaseeli, 1654 
Srimali, Ms. P.K. Nilanka, Trincomalee, 1235 
Sriyawathie, Mrs. A.P.A., Meegoda, 169 
Subramaniyam, Mr. S., Thampalagamam, 968 
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Petitions: (Contd.) 
Sumanadasa, Mr. Binduhewa, Batapola, 1343 
Sumathipala, Mr. J.P., Sooriyawewa, 791 
Sunil, Mr. K.H., Kamburupitiya, 1490 
Sunil, Mr. W.P., Roopaha, 1654 
Susantha, Mr. M.J., Maligawatta, 1791 
Swarna, Mrs. H.H., Kirinda, 367 
Tenison, Mr. P.B., Weligama, 170 
Thawarasa, Mr. K., Batticaloa, 1108 
Theekshana, Ms. Chalani, Hokandara, 1945 
Thilakarathna, Mr. P., Alawwa, 169 
Thowfeek, Mr. M.S.M., Puttalam, 1656 
Thrimawithana, Mr. Titus, Kahawa, 169 
Titas, Mr. K.G., Matale, 1791 
Velayutham, Dr. M., Bandarawela, 1656 
Vinodanee, Miss S.D.N., Colombo 10, 1490 
Vitarana, Mr. Gunapala, Galle, 1944 
Wanaraja, Mr. K.G. Ranjith, Matara, 170 
Weerasingha, Mr. M.P.B., Medigiriya, 367 
Weerasooriya, Mr. Nihal, Kalutara North, 1237 
Wickramaarachchi, Mr. Nimal, Boralesgamuwa,  

  1491 
Wickramasena, Mr. K.A.D., Embilipitiya, 1491 
Wickramasingha, Ms. P.G.M. Mallika, Ukuwela,  

  967 
Wijayawardhana, Mrs. W.P. Samantha, Kahawa,  

  1236 
Wijebanda, Mr. T.G., Laggala, 1237 
Wijerathna, Mr. N., Kiribathkumbura, 1790 
Wijesekara, Mrs. S.A., Horana, 968 
Wijesingha, Mr. W.K., Matara, 368 
Wijesingha, Mrs. K.G., Karandeniya, 1655 
Wijeweera, Mr. J.M.D., Maharagama, 367 
Wimalarathna, Mr. R.M., Colombo 03, 1656 
Wimalasiri, Mr. M.W.B.D., Peradeniya, 1655 
Yogarathnam, Mr. K.P., Nuwara Eliya, 508 

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

Debates: 
 Bills: 
  Mediation Board (Am.): 2R., 454-7 

Bills, Private: 
Lasallian Community Education Services  

  (Inc.): Pr., 1019 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  454-7 
Regulations: 

Judicature Act, 454-7 
 

Debates, Adjournment: 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1456-9 
 
Points of Order: 

'The Island' Report re Constitutional Council and  
  Election Commission by a member of Election 
  Commission, 1819-20 
 
 
 

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

Ceylon Petroleum Corporation: Voluntarily  
 Retired Employees, 703-4 
Post Masters, Unqualified, 991-3 
Women, Equal Treatment: Action taken, 827-31 
 
 

Premadasa, The Hon. A.D., M .P., State M inister of 
 Industry and Commerce Affairs: 

Debates: 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1231-2 

 
 
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M .P., M inister 
 of Science, Technology and Research: 

Petitions: 
Perera, Mr. M.A.S.D., Angoda, 1489 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  255-62; Com. and 3R.; 344-5; Passed,  
  345 

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

Debates: 
Bills: 

Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1899-904 

 
Privileges: 

'Divaina', 'Rivira' and 'Mawbima' Reports of 24th  
  June 2016 re Statement by Hon. Sagala  

 Rathnayaka re Police Officers, 254-102 
Hon. Wijepala Hettiarachchi’s statement against  

  Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, 1364 
 
 
Priyantha, The Hon. Ashoka, M .P.: 

Petitions: 
Fernando, Mr. N. Bernard Cosman, Marawila, 

 1491 
 

Debates: 
 Bills: 
  Mediation Board (Am.): 2R., 492-5, 492-5 
 Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters, 492-5 
Regulations: 

Judicature Act, 492-5 
 
Provincial Council Draft Statute, Reports on: 

Draft Statute of the Sabaragamuwa Provincial  
 Tourist Bureau: Time extension, 721 
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Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy 
 Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 
Abesuriya, Mr. Densil Lalith, Ragama, 366 
Chandrasekara, Mrs, N.L., Ratnapura, 366 
Gunapala, Mr. H.G., Ratnapura, 1235 
Gunawardhana, Mrs. M.K., Kantale, 1654 
Heenbanda, Mr. S.M., Kantale, 366 
Jeyamalini, Mrs. Pathmanadan,  
  Thambalagamuwa, 366 
Ponnayya, Mr. Rohan, Rajagiriya, 366 
Priyadarshani, Mrs. A. Sunethra, Trincomalee, 

   1654 
Ranasingha, Mrs. R.M.S., Ratnapura, 1654 
Ranaweera, Mr. J.N. Basil, Kuruwita, 1235 
Rasayya, Mr. Vasudevan, Harankahawa, 366 
Siriwardhana, Mr. W.A.D., Nugegoda, 366 
Somapala, Miss. S.M.C. Dilrukshi, 366 
Somawansa, Mrs. Rathnaseeli, 1654 
Srimali, Ms. P.K. Nilanka, Trincomalee, 1235 
 

Quarterly Report on the Economy, 9 
 
Questions by Private Notice: 

Ambassadors, High Commissioners and Heads of  
  Institutions, Parliamentary Approval for  

 Appointment of, 1812-3, 1815-6 
Aranayaka Landslide: Permanent houses for the  

  displaced persons, 1682-4, 1687 
Disabled persons in North and East: Problems, 705-7 
Drinking water problem of Poonaryn residents, 552-5 
Elephants and Tuskers, Corruption and irregularities 

  in issuing annual licenses and registration of,  
  1689-92, 1698 

Jaffna University: Tense situation, 707-9 
King Elara, Restoration of Tomb of, 833-4 
Maritime Security Officers, Problematic situation  

  regarding payments of, 1547-51 
Nonpayment for completed projects, 1289-92 
Odduchudan, Establishment of a separated  
 Pradeshiya Sabha for, 249-51 
Oil Tank farm close to Trincomalee Harbour:  
 Problematic situation, 396-400 
Oluvil Port area, Serious problems faced by  
 people in, 1546-7 
Parangi Aru to Pali Aru, Diversion of water from, 

  1009-11 
Pensions in 2015, Anomalies occured in Calculation 

  of, 1987-9, 1991 
Plantation Workers, Problems faced by, 243-4, 247 
Pooneryn Lake Project, Implementation of, 1293-4 
Roads, Widening of: Nonpayment of compensation, 

  1012-4, 1014-5 
Tamil medium text books: insertion of true history 

  of Sri Lanka, 1167-9 
Tamil Schools in Southern and North Central  
 Provinces: lack of facilities, 56-7 
Vannerikulam: 
 Anicut, Renovation of, 1985-6 
 Tourist Center, Establishment of, 1688-9 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Ambassadors, High Commissioners and Heads of  

  Institutions, Parliamentary Approval for  
 Appointment of, 1813-4 
Aranayaka Landslide: Permanent houses for the  
 displaced persons, 1682-4, 1687, 1684-6 
Jaffna University: Tense situation, 712-4 
Pensions in 2015, Anomalies occurred in  
 Calculation of, 1989-92 
Plantation Workers, Problems faced by, 244-9, 248 
Roads, Widening of: Nonpayment of compensation, 

  1014 
Tamil medium text books: insertion of true history 

  of Sri Lanka, 1169-71 
Tamil Schools in Southern and North Central  
 Provinces: lack of facilities, 57-61 
 

Questions, Oral: 
"Port City" Project related special Chinese Industrial 

  Zone: Accord, 1517-22 
Agricultural Farm in Wattackachchi: details, 1663-8 
Ambatale Water Treatment Plant: Details, 975-9 
Anuradhapura General Hospital: Construction of  
  Car Park, 692-5 
Anuradhapura Municipal Council Weekly Fair  

  Premises: Modernization Project, 550-2 
Attorney General, Reasons for appointment of Junior 

  Officer as, 391-3, 391-3 
Ayurveda Medical Degree holders, Unemployment 

  problem of, 1274-8 
Bank accounts of Sri Lanka in banks overseas:  
  details, 32-8 
Betal, Supporting stakes for: Permission to   

  Transport, 690-2 
Bimsawiya Programme: Udunuwara Electoral  
  Division, 1530-3 
Bistham, Mr. M.M.M.: Transfer to a Sri Lanka  
  prison from Maldives, 50-1 
Budget Proposals 2012: Relief to tax payers, 1284-7 
Business establishment of Mr. M.J.M. Akbar:  
  Compensation, 380-2 
Ceylon Petroleum Corporation: Voluntarily Retired 

  Employees, 703-4 
Chief Minister of Uva Province: Advisers, 1250-4 
Child Abuse Cases: Investigation, 1005-7 
Coastal Tour Guides: details, 1660-3 
Cooperative Societies, Loans granted to: write off, 

  1143-7 
CSN Channel, Land leased out to, 1507-10 
Cultivation of Fruits and Vegetables: Use of  
  Chemicals, 389-91 
CWE outlets: details, 1160-4 
Dambadiva Pilgrimage Tours: Monitoring of  
  Agencies, 1007-9 
'Dampe Watta' Land, Fragmentation of:  
  Environmental degradation, 1671-7 
Death Threats to Dr. Nilanga Samarasingha:  
  Investigation, 799-803 
Department of Coast Conservation: Post of Director 

  General, 509-13 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Depreciation of Rupee and Foreign debt: details,  

  1511-5 
Displaced Muslim families in Kinniya:  
  Resettlement, 688-90 
Distilation of Spirits from Cereal: Permits, 1269-74 
Drinking Water Problem in Anuradhapura District: 

  Solution, 1981-4 
Estates under Janatha Estate Development Board,  

  700-2 
European Countries, Sri Lankans deceased in, 695-9 
Family Health Officers in Gampaha District:  
  Non-provision of Motor Cycles, 1287-9 
Family Health Service Officers in Southern  
  Province, Shortage of, 1964-8 
Filariasis, Control of: Governement contribution,  

  1498-501 
Foreign debt of Government of Sri Lanka, 218-22 
Foreign Exchange earnings and payments in 2016, 

  1265-8 
Foreign Tours of Members of Uva Provincial  
  Council: Public Expenditure, 229-39 
Foreign visits of Minister of Justice and Minister of 

  Buddhasasana: details, 1677-80 
Forest Lands under Department of Wildlife  
  Conservation: Demarcation, 194-201 
Galewela-Thonigala Road: Reconstruction, 241-3 
Government Schools: Permanent Principals, 972-5 
Government Servants' Pension: Budget pledge,  
  1544-6 
Government Translators' Service: promotional test, 

  52-5 
GPS Technology Project: Details, 534-40 
Hadukanda - Kurundukotuwa Road, Cutting and  

  laying concrete on: Breach of Agreement,  
  1795-800 
Hambantota Port related Specila Chinese Industrial 

  Zone: Agreement, 1537-42 
HIV infection among persons engaged in Tourism 

 Industry: Preventive measures, 1524-30 
Housing Development Programme: Beneficiaries, 

  1680-2 
Housing Loan Scheme by NHDA: Details, 239-40 
Import of overage vehicles: details, 1491-2, 1497 
Imported Motor Vehicles, Undervaluation of: Loss 

  of state revenue, 38-42 
Institutions under Ministry of Skills Development 

  and Vocational Training: Courses, 1243-50 
Investment of EPF Funds in and Airline Company: 

  Benefits derived, 1523-7 
Jaffna Technical College: irregularities, 1164-6 
Janatha Estate Development Board Warehouse in  

  Vauxhall Street: Lease out, 1255-60 
Jezeer, Mr. S.M.: Provision of land, 47-50 
Land belong to LRC: Kandy District, 1240-2 
Land belonging to Mr. Siraj Cader: Cancellation of 

  Notification of Acquisition, 532-4 
Land issues identified in the Northern Province:  

  Solutions, 803-8 
Lands belonging to Mr. A.H.M. Haneefa and Mr.  

  U.M.A.L. Salahudeen: Compensation, 548-50 

Questions, Oral: (Contd.) 
Landslide occured in K/Almanar National School  

  premises in Handessa: Remedial measures,  
  1809-11 
Lanka Marine Services Company: Legal action on 

  Irregular sale of assets, 1542-4 
Lanka Marine Services Company: Attorney  
  General’s advice on irregular sale of assets,  
  1657-60 
Lankaputhra Development Bank: Loans granted,  
  668-72 
Liquer Licences to MPP: Details, 984-6 
Major J.R.S. Rupasingha, Reasons for investigation 

  against, 996-1001 
Mihindupura Middle-Class Housing Project, Current 

  status of, 1950-4 
Mohideen Jumma Mosque in Trincomalee: WAKF 

  Property, 1147-51 
Monks remanded or imprisoned: details, 1155-60 
'Moulana Textiles' Kalpitiya: Compensation, 227-9 
Muslim Marriages and Divorce Act: Appointment of 

  Advisory Council, 1515-7 
National Reconciliation: Task Force, 522-8 
 Norochcholai Thermal Power Station: Breakdowns, 

  1002-5 
Northern Water Supply Project: Beneficiary  
  families, 385-6 
Nurul Nilaya, Mrs. M.S.: Reconstruction of House, 

  822-4 
Official Residences of Government Servants:  
  Details, 1968-73 
Paddy Cultivation, Indigenous verities of, 541-5 
Pedestrian Crossing in front of Gnanasinharamaya, 

  Dematagoda, 672-5 
People's Bank Pensioners: Cost of Living  
  Allowance, 676-82 
Persons sentenced to death or life imprisonment:  

  details, 1261-5 
Pharmacists, Shortage of, 688-90 
Pinnawala Outdoor Zoo: Income earned, 377-8 
Pinus and Eucalyptus, Advantages and  
  disadvantages of afforestation of, 1945-50 
Police Complaint Lodged by: Mr. Aruna Deshapriya 

  Mahagamage, 546-8 
Post Masters, Unqualified, 991-3 
Pre-School teachers in Northern Province: details,  
  42-50 
Primary Healthcare Unit of Ipalogama: Non-  

  attachment of permanent government  
  Medical Officer, 1974-80 
Principals appointed on acting basis: Confirmation in 

  service, 1281-4 
Private sector employees: Non-payment of salary  

  increase, 808-14 
Public Service: Vacancies, 528-31 
Quasi Judges, Display of Announcements referred 

  by, 989-91 
Railway Crossing Gates, Casual Operators of:  
  Allowance, 373-6 
Rakwana-Madampe Road Development Project:  

  Compensation, 831-3 

 [Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Ranaviru Seva Authority Staff: uniforms, 1139-43 
Recruitment of Mr. N.G. Sunil Shantha as 'Postal  

  Services Officer', 1280-1 
Recruitment of students to State Universities, 201-12 
Refugee Camps in Northern and Eastern Provinces, 

  1954-9 
Retired and Disabled War Heroes: Pension and  
  Allowances, 1522-4 
Rice imported by CWE in 2014, 1803-6 
Ruhunupura Water Project: Details, 824-7 
Ruhunupura Water Supply Project: Estimated Cost, 

  387-9 
Samun, Mr. A.H.: Gratuity and Pension, 1151-5 
Senior citizens’ Allowance: 
  Details, 27-32 
  Reduction, 212-8 
Share Market: Progress of Investigation into Fraud 

  and Corruption, 820-2 
SLBC employess: violation of human rights, 979-84 
Southern Transport Development Project:  
  Consultants, 514-22 
Special Chinese Industrial Zone: Agreement, 993-6 
Special Indian Economic Zone linked o Trincomalee 

  Harbour: details, 1668-71 
Sri Lanka Information Technology Service: Open  

  Competitive Examination, 986-9 
Sri Lanka Navy and Avant-Garde Company:  
  Agreements, 13-8 
Sri Lanka Technical Service Special Grade Officers: 

  Shortage, 968-72 
State Universities, Courses of Study at: Admission 

  of Students, 368-73 
Stock Exchange All Share Price Index and Net  
  Foreign Purchase details, 23-7 
Suicides in Sri Lanka: Details, 1806-9 
Tax on dates gifted to Sri Lankan Muslims, 400-1 
Taxes levied by Sri Lanka Telecom, 682-6 
Tea and Rubber, Decline in price of, 222-7 
Technological Laboratories: Procurement  
  procedure for provision of equipment, 1501-6 
Tsunami Disaster: Permanent houses for displaced 

  families, 1278-9 
University Admissions: Methodology adopted for  

  cut-off marks, 793-8 
University Colleges: Details, 814-9 
Vehicles of Presidential Security Division:  
  Accidents, 378-80 
Waste of Colombo City at Meethotamulla,  
  Dumping of, 1800-3 
Weapons and Bullets discovered by Galle Harbour 

  Police: Legal ownership, 1131-9 
Wharf Clerk Institutions: Details, 18-23 
Women, Equal Treatment: Action taken, 827-31 
Yodha-Ela Bund: Reconstruction, 382-4 

 
Questions, Prime Minister's: 

ETCA with India: details, 1125-31, 1108-31 
Fishing activities of Indian fishermen in Nothern sea 

  in Sri Lanka, 171-69 
Flood and other disasters: relief to victims, 177-83 

Questions, Prime Minister's: (Contd.) 
ICCPR: Position of SL Govt., 187-94 
Loans/Debt under previous govt.: details, 1114-7 
Port City Project: Govt. stance, 1117-24 
Sri Lanka Shipping company: purchase of two ships, 

  183-6 
Task Force to Resettlement activities in Northern  

  Province: Nomination of Northern PC, Chief  
  Minister, 1108-14 
 
 
Radhakrishnan, The Hon. V.S., M .P., State M inister 
 of Education: 

Debates, Adjournment: 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 

  1784-8 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Tamil medium text books: insertion of true  
 history of Sri Lanka, 1169-71 
Tamil Schools in Southern and North Central  

  Provinces: lack of facilities, 57-61 
 

Questions, Oral: Replies: 
Pre-School teachers in Northern Province:  
 details, 42-50 
Samun, Mr. A.H.: Gratuity and Pension, 1151-5 
 

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

Animal Feed (Am.): 2R., 1607-9 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1050-3 
  Mediation Board (Am.): 2R., 479-82 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 

  479-82 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 766-71 
Judicature Act: Regulation, 479-82 

 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election, Holding of, 1934-5 
 

Questions, Oral: 
Galewela-Thonigala Road: Reconstruction, 241-3 
Principals appointed on acting basis:  
 Confirmation in service, 1281-4 
Yodha-Ela Bund: Reconstruction, 382-4 

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

Debates: 
Bills: 

Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1904-8 

 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election, Holding of, 1926-7 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1446-9 

[Que-Que 
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Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 
Petitions: 

Balasuriya, Mr. Anura Senarathna, Kapugoda, 
  1237 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1067-8 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1757-9 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1757-9 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1200-4 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1757-9 
 
Rajapaksa, The Hon. Namal, M .P.: 

Questions, Oral: 
Ruhunupura Water Project: 

Details, 824-7 
Estimated Cost, 387-9 
 

 
Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M .P.,  
 Minister of Justice and Buddhasasana: 

Debates: 
 Bills: 
  Mediation Board (Am.): 2R., 408-20; Com. 

    and 3R., 503-4; Passed, 504 
 Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  408-20; Passed, 502 
Regulation: 

Judicature Act, 408-20; Passed, 502 
 

Questions, Oral: Replies: 
Dambadiva Pilgrimage Tours: Monitoring of  

  Agencies, 1007-9 
Foreign visits of Minister of Justice and Minister 

  of Buddhasasana: details, 1677-80 
Lanka Marine Services Company:  

Attorney General’s advice on irregular sale 
  of assets, 1657-60 

Legal action on Irregular sale of assets, 1542-4 
Monks remanded or imprisoned: details, 1155-

  60 
 
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M .P., Deputy  
 Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 
Persons with Special Needs, Problems faced by, 

  164-6 
 
Rambukwella, Hon. Keheliya, M .P.: 

Comments on: 
Office of Missing Persons (Establishment,  
Administration and Discharge of Functions): 

 Amendments, 1565-6 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of 
 Ports and Shipping: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2018-20 

 
Debates: 

Regulations: 
Sports Law, 595-8 

 
Documents, Tabled: 

Sports Club Regulations, 597 
 
Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M .P.,  
 Minister of Megapolis and Western Development: 

Debates: 
Bills: 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
309-15 

 
Documents, Tabled: 

Investment Opportunities, Fields of, 315 
 

Questions, Oral: Replies: 
CSN Channel, Land leased out to, 1507-10 
 

Rathana Thero, The Hon. Ven Athuraliye, M .P.: 
Debates: 

Bills: 
Homoeopathy: 2R., 79-86 

Bills, Private: 
Rajitha Senarathne Foundation (Inc.): 1R., 

1019-20 
 
Rathnayake, The Hon. Bimal, M .P.: 

Comments on: 
Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions): 

  Amendments, 1563-4, 1565 
Petitions: 

Dullewa, Mr. Lalith Kumara, Nugegoda, 1655 
Ekanayaka, Mr. E.M.S.B., Kandy, 1655 
Emilian, Mr. G., Jaffna, 12 
Vinodanee, Miss S.D.N., Colombo 10, 1490 
Wimalasiri, Mr. M.W.B.D., Peradeniya, 1655 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  277-84 
Office on Missing Persons (Establishment, 

  Administration and Discharge of  
 Functions): 2R., 1331-4 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1868-78 
Regulations: Sports Law, 575-89 

 
Debates, Adjournment: 

Nuwara Eliya District Students: Injustice casued 
  at Advanced Level Examination, 2039-44 

Tamil Prisoners detained under Prevention of  
  Terrorism Act, 1642-4 

 [Raj-Ran 
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Rathnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Nuwara Eliya District Students at Advanced  
  Level Examination, Injustice caused to: 

  'Daily Mirror' Report and Affidavit, 2042 
   Letter, 2043 

Letter from Student re Publication of Gazette  
  notification: Age Limit for Colleges of  

 Education Admission, 284 
News Paper Report re. Sri Lanka Hockey  
 Association, 579 
Post war proposals submitted by JVP, 1334 
'Rawaya' Article re. War Heroes, 1877 

 
 

Questions, Oral: 
"Port City" Project related special Chinese  
 Industrial Zone: Accord, 1517-22 
Hambantota Port related Special Chinese  
 Industrial Zone: Agreement, 1537-42 
Official Residences of Government Servants:  

  Details, 1968-73 
Refugee Camps in Northern and Eastern  
 Provinces, 1954-9 
Special Chinese Industrial Zone: Agreement,  

  993-6 
Special Indian Economic Zone linked to  
 Trincomalee Harbour: details, 1668-71 
Suicides in Sri Lanka: Details, 1806-9 
 
 

Rathnayake, The Hon. C.B., M.P.: 
Petitions: 

Nawarathna, Mrs. N.M.A.B., Nuwara Eliya,  
  1654 

Sunil, Mr. W.P., Roopaha, 1654 
 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1582-7 
 
 

Ratnayaka, The Hon. Sagala, M .P., M inister of Law 
 and Order and Southern Development: 

Petitions: 
Ariyawansa, Mr. M.G., Pitabeddara, 791 

 
Privileges: 

'Divaina', 'Rivira' and 'Mawbima' Reports of  
  24th June 2016 re Statement by him re Police 
  Officers, 254-5 

 
Questions, Oral: Replies: 

Death Threats to Dr. Nilanga Samarasingha:  
  Investigation, 799-803 

Police Complaint Lodged by Mr. Aruna   
  Deshapriya Mahagamage, 546-8 

Suicides in Sri Lanka: Details, 1806-9 
Weapons and Bullets discovered by Galle  
 Harbour Police: Legal ownership, 1131-9 

 
 
 

Salman, The Hon. M.H.M., M .P.: 
Questions, Oral: 

Bistham, Mr. M.M.M.: Transfer to Sri Lanka  
  prison from Maldives, 50-1 

Land issues identified in the Northern Province: 
  Solutions, 803-8 

Landslide occurred in K/Almanar National  
  School premises in Handessa: Remedial  
  measures, 1809-11 

Mohideen Jumma Mosque in Trincomalee:  
  WAKF Property, 1147-51 

Muslim Marriages and Divorce Act:  
 Appointment of Advisory Council, 1515-7 
Quasi Judges, Display of Announcements  
 referred by, 989-91 
Tsunami Disaster: Permanent houses for  
 displaced families, 1278-9 

 
Questions, Prime Minister's: 

ICCPR: Position of SL Govt., 187-94 
 
Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M .P., M inister of 
 Skills Development and Vocational Training: 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 923-7 
 
Questions, Oral: Replies: 

Institutions under Ministry of Skills  
 Development and Vocational Training:  

  Courses, 1243-50 
University Colleges: Details, 814-9 
 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M .P.: 
Petitions: 

Abewickrama, Mr. K.H.M.P.U., Matara, 1344 
Caldera, Mr. H.G.W., Galathara, 12 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1909-10 
 

Debates, Adjournment: 
National Schools on Electoral basis, Increase of, 

  1769-70 
 
Samaraweera, The Hon. Jayantha, M .P.: 

Petitions: 
Gamage, Mr. Newton, Wadduwa, 1236 
Liyanage, Mr. W., Padukka, 1236 
Moras, Mrs. M.T.K., Padukka, 1236 

 
Documents, Tabled: 

Affidavit by Mrs. Dilrukshi Dias to obtain a  
  house, 569-70 

 
Questions, Oral: 

Monks remanded or imprisoned: details, 1155-60 
Persons sentenced to death or life imprisonment: 

  details, 1261-5 
 
 

[Rat-Sal 
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Samaraweera, The Hon. Jayantha: (Contd.) 
Questions, Prime Minister's: 

ETCA with India: details, 1125-31 
 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M .P., M inister of 
 Foreign Affairs: 

Reference to: 
Foreign Tours of Former President Hon.  
 Mahinda Rajapaksa, 1238 

 
Debates: 

Bills: 
Office on Missing Persons (Establishment, 

  Administration and Discharge of  
 Functions): 2R., 1316-27 

 Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 
  2R., 1826-32 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1320 
 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M .P., M inister 
 of Development Strategies and International Trade: 

Ministerial Statements: 
'The Sunday Times' report of 21st August 2016, 

  1699-701 
 
Debates: 

Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act  
 (03 items), 736, 737, 739, 740, 742, 744, 

  746, 749, 753 
 
 
Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam, M.P.,  
 Leader of the Opposition: 

Reference to: 
Jaffna University: Tense situation, 710-1 

 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2006-8 
 

Debates: 
Bills: 

Homoeopathy: 2R., 73-6 
 

Debates, Adjournment: 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  

  Terrorism Act, 1631-5 
 
Saravanapavan, The Hon. E., M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): 2R., 1601-3 
 
Sectoral Oversight Committee Reports: 

Animal Feed (Am.) Bill, 1106 
Chief Govt. Whip of Parliament: Annual Report,  

  (2015), 1653 
Department of Law Commission, (2015):  
  Performance Report, 1653 

Sectoral Oversight Committee Reports: (Contd.) 
Draft Statute of Sabaragamuwa Province Tourism 

  Bureau Act, 365, 966 
Homoeopathy Bill, 11 
Imports and Exports (Control) Act: Regulations (03), 666 
Industrial Disputes Act: Regulation, 1653 
Judicature Act: Regulations, 365 
Measurement Unit, Standards and Services Act:  

  Regulations, 966 
Motor Traffic Act (Chapter 203): Regulations, 1653 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act: Order, 365 
Office on Missing Persons (Establishment,  
  Administration and Discharge of functions),  

  1106-7 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.) Bill, 1653 
Sports Law: Regulation, 507-8 
Sri Lanka Atomic Energy Authority: Rules, 666 
The Media Guidelines to be followed/Policies to be 
 observed by the Electronic and Print media  
 during Referenda and Elections, 365 
Universities Act: Order, 1653 

 
Semasinghe, The Hon. Shehan, M .P.: 

Debates: 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1754-6 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1754-6 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1754-6 
 

Questions, Oral: 
Anuradhapura General Hospital: Construction of 

  Car Park, 692-5 
Anuradhapura Municipal Council Weekly Fair 

  Premises: Modernization Project, 550-2 
Northern Water Supply Project: Beneficiary  
 families, 385-6 
 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M .P., M inister of 
 Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 1999-2003 

 
Debates: 

Bills: 
Homoeopathy: 2R., 68-73; Com & 3R.,  
 134-48; Passed, 148 

 
Questions, Oral: Replies: 

Ayurveda Medical Degree holders,  
 Unemployment problem of, 1274-8 
Family Health Service Officers in Southern  

  Province, Shortage of, 1964-8 
Filariasis, Control of: Government contribution, 

  1498-501 
HIV infection among persons in Tourism  
 Industry: Preventive measures, 1524-30 
Primary Healthcare Unit of Ipalogama:  
 Non-attachment of permanent Govt. 
 Medical Officer, 1974-80 

 [Sam-Sec 
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Senaratne, The Hon. Chathura Sandeepa, M .P.: 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2028-32 
 
Questions, Oral: 

Government Translators' Service: promotional 
  test, 52-5 

 
Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M .P., State M inister 
 of International Trade: 

Petitions: 
Abekoon, Mrs. W.A.P.M.H., Peradeniya, 967 
Mahadiwulwewa, Mr. Ashoka, Anuradhapura, 967 
Munaweera, Mrs. Sriyani, Hokandara-South, 967 
 

Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 
Petitions: 

Kandasamy, Mr. A., Neervely, 1490 
 

Senewiratne, The Hon. Lakshman, M .P., State  
 Minister of Science, Technology and Research: 

Debates: 
Bills: 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
  269-71 

 
Senewiratne, The Hon. W.D.J, M .P., M inister of 
 Labour and Trade Union Relations: 

Debates: 
Bills: 

Institute of Personnel Management, Sri  
  Lanka (Am.): Ministerial Report, 1943 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Plantation Workers, Problems faced by, 244-9, 

  248 
 

Questions, Oral: Replies: 
Investment of EPF Funds in and Airline Co.:  

  Benefits derived, 1523-7 
Private sector employees: Non-payment of  
 salary increase, 808-14 

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

Petitions: 
Rasaiah, Mr. A., Jaffna, 667 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  271-6 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 771-5 
Sports Law, 614-8 

 
Questions, Oral: 

Agricultural Farm in Wattackachchi: details,  
  1663-8 

Jaffna Technical College: irregularities, 1164-6 
Pre-School teachers in Northern Province:  
 details, 42-50 

Sirisena, His Excellency Maithripala, President, 
 Minister of Mahaweli Development and  
 Environment and Minister of Defence: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2003-6 

 
Sivamohan, The Hon (Dr.) S., M .P.: 

Debates: 
 Bills: 

Mediation Board (Am.): 2R., 437-41, 437-41 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1832-5 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  437-41 
Regulations: Judicature Act, 437-41 

 
Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M .P., M inister 
 of Power and Renewable Energy: 

Ministerial Statements: 
Norochcholai Power Plant: Purchase of Coal,  

  555-62 
Three-Member Committee Report on Purchase 

  of Coal, 1171-4 
 
Debates: 

Rules: Sri Lanka Atomic Energy Act, 722-5 
 

Documents, Tabled: 
Norochcholai Power Plant: Purchase of Coal,  

  556, 557, 558, 559, 560 
 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Expunctions: 
  26, 27, 1318, 1319, 1320 1362, 1838, 1839,  
   1892, 1893 
 Subject Minister should present in the House to  
  answer Questions, 395 
 Suspension of Sittings, 1306 
 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Reports: 
Central Bank Bond Issue, 8-9 
Parts of 2012, 2013 and 2014, 1789 
Parts of 2013, 2014, 663-4 

 
Certificates on Bills: 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.), 1487 
Homoeopathy, 945 
Mediation Board (Am.), 789 
National Research Council of Sri Lanka, 945 
Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions), 

  1487 
Registration of Persons (Am.), 363 
Right to Information, 945 
 

Comments on: 
Ambassadors, High Commissioners and Heads 

  of Institutions, Parliamentary Approval for 
  Appointment of, 1814,1816 

[Sen-Sir 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
 (Contd.) 
 Comments on: (Contd.) 

Auditor General's Report re Bond Issue Deal,  
  62, 63 

Duty Free shops at airport, 1381-2 
Office on Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions) 

  Bill, 1302, 1304, 1305, 1309, 1367-9,  
 1567-8, 1572 

 
Committees, Parliament: 

High Posts: Additional Member, 789-8 
Parliamentary Business: Meeting, 167, 663,  

  1021 
Public Enterprises: Substitution of a Member,  

  364 
Public Petitions: Additional Member, 790 
Selection: Meeting, 663 

 
Committees, Sectoral Oversight: 

Energy: Substitution of Member, 363 
Manufacturing and Services: Substitution of a  

  Member, 364 
 

Supreme Court: Determinations: 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.), 5-8 
Homoeopathy Bill, 1-4 
Value Added Tax (Am.), 945-52 
 

Supreme Court, Petitions to: 
Value Added Tax (Am.), 505 

  
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2038 
 
 
Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Fiscal Management Responsibility (Am.):  
  2R., 1054-7 

National Research Council of Sri Lanka: 2R., 
  302-9 
Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act (04 items), 1732-7 
Special Commodity Levy Act (08 items),  

  1732-7 
Regulations: 

Sports Law, 599-602 
Resolution:  

Customs Ordinance, 1732-7 
 

Debates, Adjournment: 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1421-7 
Tamil Prisoners detained under Prevention of  

  Terrorism Act, 1636-8 
 
 
 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1590-4 
 

Debates, Adjournment: 
Persons with Special Needs, Problems faced by, 

  149-52 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1386-90 
 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M .P.: 
Committee Reports: 

Public Finance: Pr., 1489 
 

Reference to: 
Public Finance Committee Report, 1495, 1496 

 
Debates: 

Bills: 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1077-8, 1087 
Office on Missing Persons (Establishment, 

  Administration and Discharge of  
 Functions): 2R., 1327-30 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1821-6 
 
Supplementary Supplies: 

Supplementary Estimate No. 02 of 2016, 962 
 

Supreme Court, Petitions to: 
Value Added Tax (Am.), 505 

 
Supreme Court: Determinations: 
 Fiscal Management (Responsibility) (Am.), 5-8 
 Homoeopathy Bill, 1-4 
 Value Added Tax (Am.), 945-52 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M .P.: 

Debates: 
 Bills: 

Mediation Board (Am.): 2R., 470-1, 473-5 
Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  470-1, 473-5 
Regulations: 

Judicature Act, 470-1, 473-5 
 
Swaminathan, The Hon, D.M., M .P., M inister of 
 Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
 Hindu Religious Affairs: 

Reference to: 
Jaffna University: Tense situation, 711-2 

 
Debates, Adjournment: 

Tamil Prisoners detained under Prevention of  
  Terrorism Act, 1646-50 

 
 
 

 [Spe-Sri 
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Swaminathan, The Hon, D.M.: (Contd.) 
Ministerial Statements: 

Lands held by Military in North and East: return 
  and redress issues (Reply to Hon. R.  

 Sampanthan), 60-1 
Release of Detainees arrested under Prevention 

  of Terrorism Act, 1295-9 
 

Questions, Oral: Replies: 
Bistham, Mr. M.M.M.: Transfer to to a  
 Sri Lanka prison from Maldives, 50-1 
Displaced Muslim families in Kinniya:  
 Resettlement, 688-90 
'Moulana Textiles' Kalpitiya: Compensation, 227-9 
Refugee Camps in Northern and Eastern  
 Provinces, 1954-9 
 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M .P.: 
Petitions: 

Velayutham, Dr. M., Bandarawela, 1656 
 
Debates: 

Bills: 
Animal Feed (Am.): 2R., 1617-9 
Fiscal Management Responsibility (Am.):  

  2R., 1079-82 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1208-13 

 
Debates, Adjournment: 

Graduate Teacher Appointments in Western  
  Province, 654-7 

National Evaluation Policy on Development,  
  Formation of, 1096-8 

Nuwara Eliya District Students: Injustice casued 
  at Advanced Level Examination, 2046-9 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1438-42 

Tamil Prisoners detained under Prevention of  
  Terrorism Act, 1638-40 

 
 Documents, Tabled: 

Problems of migrant workers in Nuwara Eliya 
  District, 1442 

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

Petitions: 
Subramaniyam, Mr. S., Thampalagamam, 968 
 

Thurairetnasingam, The Hon. K., M .P.: 
Petitions: 

Kamalanathan, Mr. R., Trincomalle, 1944 
 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2016-8 

 
Debates: 

Bills: 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1894-6 

Vidanagamage, The Hon. Thenuka, M .P.: 
Debates: 

Bills, Private: 
Lak Janasetha Foundation (Inc.): Pr., 1020 
 
 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 1994-2038 
 

 
Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates: 
Regulations: 

Measurement Units, Standards and Services 
  Act, 1183-5 

 
 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithra Devi, 
 M.P.: 

 Debates: 
 Bills: 

 Animal Feed (Am.): 2R., 1597-8 
 
 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister 
 of Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Petitions: 
Donalsiri, Mr. Moratu Hewage, Tangalle, 791 
Sarath, Mr. M.L., Unawatuna, 1235 
Sumathipala, Mr. J.P., Sooriyawewa, 791 
 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M .P., M inister of 
 Petroleum Resource Development: 

Ministerial Statements: 
Oil Tank farm close to Trincomalee Harbour:  

  Problematic situation, 1346-8 
 

Petitions: 
Edirirathna, Mr. Thilak, Galle, 1343 
Galhena, Mr. D.N., Imaduwa, 1944 
Siriyawathie, Mrs. P.D., Poddala, 1944 
Sumanadasa, Mr. Binduhewa, Batapola, 1343 
 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M .P.: 
Reference to: 

Office of Missing Persons (Establishment,  
 Administration and Discharge of Functions): 

  Amendments, 1303, 1314, 1559-60, 1568-71 
 

Questions, Oral: 
National Reconciliation: Task Force, 522-8 
 

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M .P.: 
Questions, Oral: 

Land belonging to Mr. Siraj Cader: Cancellation 
  of Notification of Acquisition, 532-4 

 
Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M .P.: 

Votes of Condolence: 
Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 2034-7 
 

[Swa-Vid 
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Wickramaratne, The Hon. Eran, M .P., Deputy  
 Minister of Enterprise Development: 

Petitions: 
Dabare, Mrs. H.S., Moratuwa, 1235 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of Sri Lanka: 2R., 

  334-7 
Registration of Deaths (Temp. Pro.) (Am.): 

  2R., 1835-7, 1839 
 

Debates, Adjournment: 
Economic and Social standards of the country, 

  Deterioration of, 901-7 
National Evaluation Policy on Development,  

  Formation of, 1101-4 
Problems faced by Sri Lankans employed   

  abroad, 1382-6 
 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M .P.,  
 Prime Minister, Minister of National Policies  
 and Economic Affairs: 

Ministerial Statements: 
Singapore Tour of Prime Minister, 716-20 

 
Reference to: 

Amendments to the Office of the Missing  
 Persons (Establishment, Administration and 

  Functions) Bill, 1309-10, 1312-3, 1314, 1818 
'Dinamina' Report re officers attached to  
 Ministry of Finance, 1960-2, 1963, 1964 
Jaffna University: Tense situation, 715 
Public Finance Committee Report, 1493-5, 1496 
SC Determination on Value Added Tax (Am.), 

  952-4, 956-7 
'The Island' Report re Constitutional Council and 

  Election Commission by a member of  
 Election Commission, 1820 

 
Votes of Condolence: 

Gunawardhana, Hon. M.K.A.D.S., 1996-8 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Ambassadors, High Commissioners and Heads 

  of Institutions, Parliamentary Approval for 
  Appointment of, 1813-4 

 
Questions, Oral: Replies: 

"Port City" Project related special Chinese  
 Industrial Zone: Accord, 1517-22 
Hambantota Port related Special Chinese  
 Industrial Zone: Agreement, 1537-42 
Special Indian Economic Zone linked to 
 Trincomalee Harbour: details, 1668-71 

 
Questions, Prime Minister's: Replies: 

ETCA with India: details, 1125-31, 1108 
Fishing activities of Indian fishermen in Nothern 

  sea in Sri Lanka, 171-69 
Flood and other disasters: relief to victims, 177-83 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 
 Questions, Prime Minister's: Replies: (Contd.) 

ICCPR: Position of SL Govt., 187-94 
Loans/Debt under previous govt.: details, 1114-7 
Port City Project: Govt. stance, 1117-24 
Sri Lanka Shipping company: purchase of  
 two ships, 183-6 
Task Force to Resettlement activities in Northern 

  Province: Nomination of Northern PC,  
 Chief Minister, 1108-14 

 
Wijayawardene, The Hon.Ruwan, M .P., State  
 Minister of Defence: 

Questions, Oral: Replies: 
Ranaviru Seva Authority Staff: uniforms,  
 1139-43 
Retired and Disabled War Heroes: Pension and 

  Allowances, 1522-4 
Sri Lanka Navy and Avant-Garde Company:  

 Agreements, 13-8 
 

Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M .P.: 
Debates: 

Bills: 
Homoeopathy: 2R., 111-3 

Rules: 
Sri Lanka Atomic Energy Act, 732-3 

 
Debates, Adjournment: 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1462-4 

 
Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M .P.: 

Petitions: 
Wijebanda, Mr. T.G., Laggala, 1237 
Wimalarathna, Mr. R.M., Colombo 03, 1656 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
Deterioration of, 916-8 

National Schools on Electoral basis, Increase of, 
  1780-1 

 
Wijesekera, The Hon. Kanchana, M .P.: 

Debates: 
Regulations: Sports Law, 621-6 

 
Wijesiri, The Hon. Chaminda, M .P.: 

Debates: 
 Bills: 

Mediation Board (Am.): 2R., 487-92 
Orders:  

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
  487-92 
Regulations: 

Judicature Act, 487-92 
 

Questions, Oral: 
Chief Minister of Uva Province: Advisers, 1250-4 
Foreign Tours of Members of Uva Provincial  

  Council: Public Expenditure, 229-31 

 [Wic-Wic 
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Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M .P.: 
Privileges: 

Hon. Wijepala Hettiarachchi’s statement against 
  her, 1364 

 
Debates: 

Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act, 783-5 

 
Debates, Adjournment: 

Economic and Social standards of the country, 
  Deterioration of, 918-22 

Problems faced by Sri Lankans employed   
  abroad, 1392-6 

 
 

Wildlife Conservation: 
 Demarcation of Forest Lands, 194-201 
 Elephants and Tuskers, License and Registration of, 
  1689-92 
 

 
Withanage, The Hon. Heshan, M .P.: 

Debates: 
Regulations: 

Sports Law, 619-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  
 Minister of Disaster Management: 

Ministerial Statements: 
Flood in Northern Province: relief to affected  

  people, 1016-8 
 

Petitions: 
Jayatilake, Mrs. Sumana, Nawala, 169 
Ranjan, Mr. H.T., Welpella, 169 

 
Debates: 

Bills: 
National Research Council of SL: 2R., 299-302 

 
Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby, M .P.: 

Petitions: Thawarasa, Mr. K., Batticaloa, 1108 
 
Debates, Adjournment: 

Persons with Special Needs, Problems faced by, 
  152-6 

 
Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M .P., 
 Minister of Irrigation and Water Resource Management: 

Ministerial Statements: 
Groundwater contamination in Jaffna District, 

 1552-3 
 

[Wij-Yap 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන: 
  ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 

තීරණය 

  මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය  

   මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
    දකුණු හා උතුරු මැද පළාත්වල ෙදමළ පාසල්වල අඩු 

පාඩු 

ANNOUNCEMENTS : 
 Homoeopathy Bill : Determination of the Supreme 

Court 
 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment) 

Bill : Determination of the Supreme Court 
 Auditor-General’s Report on Central Bank Bond Issue 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE : 
 Lack of Facilities in Tamil Schools in Southern and 

North-Central Provinces 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: 

 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

விலங்குத் தீனி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

ஓமிேயாபதி சட்ட லம்: 
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 மாற் த்திறனாளிகள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்   

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්පත: 

     පළමුවන වර කියවන ලදී 

සත්ව ආහාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
      පළමුවන වර කියවන ලදී 

ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත: 
  ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
      විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයන් මුහුණපාන ගැටලු 

REGISTRATION OF DEATHS (TEMPORARY      
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 
 

ANIMAL FEED (AMENDMENT) BILL : 
 Read the First time 
 

HOMOEOPATHY BILL: 
 Read a Second and the Third time, and passed as 

amended 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Problems Faced by Persons with Special Needs 

அறிவிப் கள்: 
 ஓமிேயாபதி சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
 நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) சட்ட 

லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
 மத்திய வங்கி றிகள் விநிேயாகம் பற்றிய 

கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின  கூற்  

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ெதற்கு மற் ம் வட மத்திய மாகாண தமிழ்ப் 

பாடசாைலகளின் குைறபா கள் 
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පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 

ත 
 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.] 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2016 ෙපබරවාරි 08 දින සිට] 

  
 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා  අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
 

 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

 විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික මහතා,      
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා. 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් 
මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව 
ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්

ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,    ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,  ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහතා,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

 

තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් 
මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය (සභාපති), ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා,  ගරු ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ෙරොෂාන් රණසිංහ 
මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු 
බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා,  ගරු පසන්න රණවීර මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,  ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු 
සුජිත් සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු  
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන්  මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද 
ෙමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු ඊ. 
සරවනපවන් මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති),ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා,  ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,  
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

   
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු 
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා,  ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,   ගරු ඉම්රාන් 
මහරූෆ ්මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,  ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් 
ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,  ගරු 
සන්දිත් සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් 
කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,   ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් 
මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර 
දිසානායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ ්මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු ෙක්. 
කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න 
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 
 

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා 
පධාන නිලධාරි - ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි - ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා  
 

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 
 

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය, ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරි);   ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.එස.් සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය, ඩී.බී. රනධීර මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය 
නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xviii) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, 
එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්
මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී මහත්මිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය,  එන්. ෙක්තිසව්රන් මහතා, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසිංහ 
මහත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මහත්මිය, එච්.ආර්.යූ.එස.් නිවර්චනා මහත්මිය 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, සි. තුෂස්ාන්තිනි 
ෙමෙනවිය 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   
(පධාන නිලධාරි); සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, 
පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එස.්ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  
ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය,     
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xix) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
 පරීක්ෂක (සිවිල්) -   සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා 
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්.එස්.එස.් 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා,  ෙජ්.ඒ.එන්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. 

පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. 
ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා, එස්.සී. ෙර්ණුකා 
මහත්මිය 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -    
 ෙජ්යෂඨ් අංශභාර සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා  
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

එච්.ජී.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන නිලධාරි);  
එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය, එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);   එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, 
වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xx) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා, ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. 
ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය (නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, බී.ෙජ්. අබ්සිංහ මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය, ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර 
අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ් මහත්මිය,   ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස්. කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය,  පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය. 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -  සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 

 පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

 පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 
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ෙජ්යෂඨ් පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග මහතා 



 

 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
 

(ஹன்சாட்) 
 
 

அதிகார அறிக்ைக 
 
 
 
 
 

ெதாகுதி  245 
 
 
 
 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
எட்டாவ  பாரா மன்றம் 

 
 
 
 

தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் 
 

2016 
 

 



 

 



(xxiii) 

 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxx) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 



(xxxi) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 
 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, 
மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு 
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  



(xxxii) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு 
வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  
இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த 
விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 

கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் 
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxiii) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, 
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ெசயிட் அ  
சாஹிர் ெமளலானா, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், 
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 



(xxxiv) 

 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ஷார இந் னில் 
அமரேசன, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -  தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி . ஏ.எஸ். 
தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி, தி மதி பி. . ரணதீர (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்);          
தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். 
ெபர்னாந்  (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா  
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, 
தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார, தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். 
ரத்னசீ , தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா 
ஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த 
சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின். ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . 

டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . 
எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . 
ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
சிேரஷ்ட பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . தி . .ேஜ.பீ. 
மஹவத்த, தி . எச்.பீ.ேஜ. ெபேரரா, தி . ேக. . பியசிறி 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், 
தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக, தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி 
எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் அரசாங்கப் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி 
ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , 
தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி 
பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . 
ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ், தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . 
டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 



(xlii) 

 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 



(xliii) 

 

J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 



(xlv) 

 

Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon.  Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon.  John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon.  Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon.  S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon.  Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon.  W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon.  Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.   Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon.  Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon.  A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon.  Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon.  Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon.  (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon.  Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon.  S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon.  Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon.  Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon.  Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon.  Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon.  Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon.  Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon.  Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon.  P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon.  Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon.  R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon.  Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon.  Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon.  Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon.  Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon.  (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon.  D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon.  Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon.  Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon.  Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon.  Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon.  Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.  Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon.  Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon.  Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon.  Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon.  (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon. Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 



(xlviii) 

 

STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon.  A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon.  Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon.  T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon.  Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon.  Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon.  Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon.  V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon.  Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon.  Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon.  Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon.  Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon.  M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon.  Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon.  A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon.  (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon.  Sujeewa Senasinghe 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 

 ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් 
තීරණය 

ஓமிேயாபதி சட்ட லம் : உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்  
HOMOEOPATHY BILL: DETERMINATION OF THE SUPREME 

COURT  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 (1) ව්යවස්ථාව අනුව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
“ෙහෝමිෙයෝපති” නැමැති පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කර ඇත්ෙත්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  121 (1) ව්යවස්ථාව අනුව නිර්ෙද්ශිත කාල සීමාව  
තුළ ෙපත්සම ෙගොනු කිරීමට ෙපත්සම්කරුවන් අසමත් වී ඇති 
බැවින් ෙමම ෙපත්සම පතික්ෙෂේප කරන බවත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
තීරණයක් ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකරන බවත්ය. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
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[ගරු කථානායකතුමා] 

————————— 
[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .] 
[This document also placed in the Library.] 
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II 
 

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்  

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) (AMENDMENT) 
BILL: DETERMINATION OF THE SUPREME COURT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව අනුව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද “මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන)” නැමැති පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

පනත් ෙකටුම්පත, සමස්තයක් වශෙයන් ෙහෝ එහි විධිවිධාන 
කිසිවක් ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බවට   
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යයි මම නිෙයෝග කරමි. 
 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 
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III 
 

මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාව 

மத்திய வங்கி றிகள் விநிேயாகம் பற்றிய 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின  கூற்  
AUDITOR-GENERAL'S REPORT ON CENTRAL BANK BOND 

ISSUE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෑතකදී සිදු වූ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතුව 

පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා විසින් මා ෙවත ලබා ෙදන ලද 
සවිස්තර හා සංක්ෂිප්ත වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කිරීම පිළිබඳවත්, එහි රහස්යභාවය රැෙකන අයුරින්  කටයුතු 
කිරීමටත්, ඊට අදාළ වැඩිදුර උපෙදස් ලබා ගැනීමටත් නීතිපතිතුමා, 
විගණකාධිපතිතුමා සහ අභිනවෙයන් පත් වූ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට මම අෙප්ක්ෂා කරමි.  
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[ගරු කථානායකතුමා] 

————————— 
[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .] 
[This document also placed in the Library.] 



2016 ජූලි 05 

දැනටමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සභාපතිතුමාද කැඳවා සාකච්ඡා කළ අතර, ඒ පිළිබඳව එකී 
කාරක සභාෙව් දැනට සිදු ෙකරමින් පවතින විමර්ශන කටයුතුවලට 
බාධාවක් ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කිරීමට අවශ්ය පියවර 
ගන්නා බවත් ෙමම ගරු සභාවට මම දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  
 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ශී ලංකා ආර්ථිකය පිළිබඳ කාර්තුමය වාර්තාව. [අගාමාත්යතුමා සහ 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

(i) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින්, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, ශී ලංකාෙව් යාපනය 
විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2016 මාර්තු මස 
29 දිනැති අංක 1960/9 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය; 

(ii)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින්, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව,                               
ශී ලංකාෙව් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන්  
සාදන  ලදුව  2016 ෙපබරවාරි මස 19 දිනැති අංක 1954/44 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20(4) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් ශී ලංකාෙව් ගම්පහ 
විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද විද්යායතනෙය් අධ්යක්ෂ ෙවනුවට නිසි 
බලධරෙයකු පත් කරමින් 2016 මැයි මස 30 දිනැති අංක 1969/2 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.- [ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්යා 
පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

(i)   2 0 1 5  වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ  

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.  

එම වාර්තා රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2013 වර්ෂය සඳහා පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  

ෙසෞඛ්ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා විසින් පිළිගන්වනු 
ලැබීම. 
 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE 

REPORTS  
 

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ 

සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද "ෙහෝමිෙයෝපති" පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර, III වන පියවර, අංක 

2245/ඒ 2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.එම්. ගාමිණී චන්දසිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගෝනගලපුර, ගල්තුඩුව යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි සී.වී. ෙලොකුසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙකොළඹෙග්ආර, මිරිසව්ැල්ෙපොල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

පී.එම්.ෙක්. ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  නිවිතිගල, යක්ෙදහිවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ.ආර්.එම්. ෙසෝලංගආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාදම්ෙප්, ඉහළගම යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි එච්.ආර්. ලලිත් ෙමොහාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
මම පිළිගන්වමි. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය, බෑන්ක්ෙෂෝල් වීදිය, 225 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී. එමලියන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගල්අතර, අස්මඬල, අංක 62 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ජී.ඩබ්ලිව්. කල්ෙද්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නාවික හමුදාව සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම : 

ගිවිසුම්  
இலங்ைக கடற்பைட மற் ம் எவன்கார்ட் கம்பனி: 

உடன்ப க்ைககள் 
SRI LANKA NAVY AND AVANT-GARDE COMPANY: 

AGREEMENTS  

     11/'15 
 

1. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) ශී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් ඉටු කරන ලද සාගර 
ආරක්ෂා කටයුතු, මුහුදු ෙකොල්ලකෑම් වැළැක්වීම සහ 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය නැව්වලට ආරක්ෂාව සැපයීම යන 
ෙසේවා 2012 සැප්තැම්බර් 18 දින සිට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගම ෙවත පවරා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) නාවික හමුදාව සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සහ සීමාසහිත 
රක්නා ආරක්ෂණ ලංකා සමාගම අතර පවත්නා ගිවිසුම 
කුමක්ද; එහි පධාන ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සහ නාවික හමුදාව අතර 
පවත්නා ෙසේවා සම්බන්ධතාව කවෙර්ද; 

 (ii) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් ආරක්ෂක ෙසේවා කටයුතු 
සඳහා නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් සහ ආයුධ 
ෙයොදවන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර පදනමකින්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) වර්ෂ 2012 සිට 2015 දක්වා,  

 (i) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ලැබූ ආදායම; 

 (ii) ඔවුන්  රජයට ෙගවූ බදු මුදල;  

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) සුවිශාල ලාභයක් ලබන මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවය නාවික 
හමුදාෙවන් ඉවත් කිරීමට හා රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිතයට 
හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ගත් තීරණය නිවැරදි කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?  

(ඊ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) இலங்ைக கடற்பைடயினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
கடல் பா காப்  நடவ க்ைககள், கடற் ெகாள்ைள 
கைளத் த த்தல், உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் க் 
கப்பல்க க்கு பா காப்  வழங்குதல் ேபான்ற 
ேசைவகள் 2012 ெசப்ெரம்பர் 18ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
எவன்காட் கம்பனிக்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ளைம 
யிைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இலங்ைக கடற்பைடக்கும் எவன்கார்ட் மற் ம் 
வைரய க்கப்பட்ட ரக்னா லங்கா நி வனத்திற்கும் 
இைடேய காணப்ப ம் உடன்ப க்ைக யாெதன்ப 
ைத ம் அதன் பிரதான நிபந்தைனகள் யாைவ 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எவன் கார்ட் க்கும் இலங்ைக கடற்பைடக்கும் 
இைடயில் காணப்ப ம் ேசைவ உற  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii)  எவன்கார்ட் நி வனத்தின் பா காப் ச் ேசைவப் 
பணிகளில் கடற்பைடயின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் ஆ தங்கள் ஈ ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அ  எந்த அ ப்பைடயில் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) 2012 தல் 2015ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i) எவன்கார்ட் நி வனம் ஈட் ய வ மானம்; 
 (ii) இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு ெச த்திய 

வாித்ெதாைக; 
 என்பவற்ைற தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 

குறிப்பி வாரா? 

(உ) ெப மள  இலாபத்ைத ஈட் கின்ற கடல் பா காப் ப் 
பணிைய கடற்பைடயி ந்  நீக்குவதற்கும் 
அரசாங்கச் ெசாத் க்கைள ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய்வதற்கும் ன்னாள் பா காப் ச் ெசயலாளர் 
ேமற்ெகாண்ட தீர்மானத்ைத தி த்தியைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence: 

(a) Is he aware that the services performed by Sri Lanka 
Navy such as providing security to domestic and 
foreign ships, surveillance activities in ocean and 
prevention of piracy, have been entrusted to Avant-
Garde with effect from 18th September, 2012? 

(b) Will he inform this House the agreement and its main 
conditions among Sri Lanka Navy, Avant-Garde 
Company and Rakna Arakshana Lanka Limited? 

(c)  Will he state - 

 (i) the service relationship between Avant-Garde 
Company and Sri Lanka Navy; 

 (ii)  whether the weapons and personnel of Sri 
Lanka Navy are provided for the security of 
the Avant-Garde Company; and 

 (iii)  if so, the basis on which it is done? 

(d) Will he also state separately - 

 (i)  the income received by Avant-Garde 
Company; and 

 (ii)  the amount of tax paid to the Government 
during the period from the year 2012 up to 
2015? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(e)  Will he also inform this House, whether action will be 
taken to revamp the decision taken by the then Secretary 
of Defence to remove from Sri Lanka Navy the Marine 
Security Service which earns a  huge profit, and  to 
misappropriate public property? 

(f)  If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) ශී ලංකා නාවික හමුදාව, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක ආයතනය සමඟ ෙහෝ සීමාසහිත රක්නා 
ආරක්ෂක ලංකා සමාගම සමඟ කිසිදු ගිවිසුමකට එළඹී 
ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් මැරිටයිම්  පුද්ගලික සමාගම MV 
මහනුවර නමැති යාතාව පාෙවන අවි ගබඩාවක් 
ෙලස ෙයොදාගත් නිසා එම ෙනෞකාවට මුහුෙදන් 
ඇති විය හැකි තර්ජනයන් මැඩලීම සඳහා 
ආරක්ෂාව සැපයීම, සැපයුම් යාතාවල රැෙගන යන 
අවි ආයුධවලට ආරක්ෂාව ලබා දීම හා ෙවෙළඳ 
ෙනෞකාවල සිට MV මහනුවර යාතාව අතර අවි 
පවාහන අධීක්ෂණය කිරීම, මුහුදු 
ආරක්ෂකයන්ෙග් ෙවඩි පුහුණුවීම් සඳහා අවි 
රැෙගන යන විට ආරක්ෂාව සැපයීම හා ෙවඩි පිටිය 
භාර අධීක්ෂණ නිලධාරිෙයකුෙග් ෙසේවය ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ආයතනය ෙවත ලබා දීම, බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ MV මහනුවර 
ෙනෞකාව අතර අවි පවාහනෙය්දී ආරක්ෂාව 
සැපයීම නාවික හමුදාව විසින් සිදු ෙකරිණි. 

 (ii) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනයට අයත් MV මහනුවර 
නැමැති පාෙවන අවි ගබඩාෙව් සිට ෙවෙළඳ 
ෙනෞකා ෙවත අවි ආයුධ රැෙගන යාෙම්දී සහ 
ෙවෙළඳ ෙනෞකාවලින් රැෙගන එන අවි ආයුධ 
පිටත වරාය සීමාෙව් සිට MV මහනුවර නැමැති 
පාෙවන අවි ගබඩාවට රැෙගන ඒෙම්දී නාවික 
හමුදාෙව් නාවිකෙයකු (අවියක් සහිතව) මගින් එම 
කාර්යය සඳහා ආරක්ෂාව සපයා ඇත. තවද, MV 
මහනුවර නැමැති පාෙවන අවි ගබඩාෙව් සිට 
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ෙවත අවි රැෙගන යාෙම්දීත්, බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සිට MV මහනුවර 
නැමැති පාෙවන අවි ගබඩා ෙවත අවි රැෙගන 
ඒෙම්දීත්, මුහුදු ආරක්ෂකයන්ෙග් ෙවඩි පුහුණුවීම් 
සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙවඩි පිටිය (කටුකුරුන්ද 
විෙශේෂ කාර්ය බලකා ෙවඩි පිටිය) ෙවත අවි 
රැෙගන යන විටදීත් නාවික හමුදාෙව් නාවිකෙයකු 
අවියක් සහිතව ආරක්ෂාව සඳහා ෙයොදවා ඇත. 

 (iii) ආරක්ෂක අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් අංක MODUD/
CS/FA/03 හා 2012 සැප්තැම්බර් 18 දිනැති ලිපිය 
සහ අංක MODUD/CS/FA/AT/2013 හා 2013 
මාර්තු 07 දිනැති ලිපි අනුවයි. 

(ඈ) (i) මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් අමතන ලද, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොමසාරිස් 

ජනරාල්ෙග් අංක CGIR/2016/1-2 හා 
2016.06.21 දිනැති ලිපිය අනුව ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගම ලැබූ ආදායම හා රජයට ෙගවූ බදු මුදල් 
ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.  
   

(ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 

 ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 

(ඉ) නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  ෙමම කර්තව්ය යළි 
නාවික හමුදාව ෙවත භාර කර ඇත. 

(ඊ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස ්(පුද්) සමාගම ලැබූ ආදායම සහ 
ෙගවන ලද බදු පිළිබඳ විසත්ර  

(2012 සිට 2015 දක්වා) 

 

2013/14, 2014/15 ඇස්තෙම්න්තු තක්ෙසේරු නිකුත් කර ඇත. 
 

IT - ආදායම් බදු 
ESC - ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
VAT - එකතු කළ අගය මත බදු 
NBT - ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු 
DT - ලාභාංශ බදු 
PAYE - උපයන විට ෙගවීම් 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඉමහත් ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම 
පිළිබඳවයි ෙම් පශ්නය අසා තිෙබන්ෙන්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරන ආකාරයට 2011 සිට 2015 දක්වා රුපියල් මිලියන 
11,000කට ආසන්න ආදායමකුත්, රුපියල් මිලියන 1,300ක් 
පමණ ලාභයකුත් ලබා තිෙබනවා. මා දැනගන්න කැමැතියි, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සහ රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම අතර 
ගිවිසුම් කීයක් අත්සන් කළාද කියලා. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම සමඟ ඇති කර ෙගන 

තිෙබන ගිවිසුම් ගැන විස්තර ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. එම විස්තර 
දැන් මා ළඟ නැහැ.  

කාල 
පරිච්ෙඡ්දය 

මුළු ආදායම/ 
පිරිවැටුම 

(රු.) 

ගිණුම් 
අනුව 
පකාශිත 
ලාභය 

බදු ෙගවීම (රු.) 

      IT ESC V
A
T 

N
B
T 

DT PAYE 

2011.04.01 සිට 
2012.03.31 

263,562,057 82,952,685 - 629,380 - - 1,522,000 - 

2012.04.01 සිට 
2013.03.31 

4,942,634,966 333,903,852 - 13,203,956 - - 3,810,220 - 

2013.04.01 සිට 
2014.03.31 

6,123,290,229 843,581,277 - 12,882,173 - - 15,000,000 - 

2014.04.01 සිට 
2015.03.31 

වාර්තා ලබාදී නැත - - 15,551,071 - - - 30,865,137 

15 16 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 *  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
 * Annex tabled: 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ වාෙග්ම මා ඉල්ලනවා, ඒ ගිවිසුම් සියල්ල සභාගත 

කරන්නය කියලා. 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
මා සභාගත කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, "නාවික හමුදාව සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 

සමාගම සහ සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම අතර 
පවත්නා ගිවිසුම කුමක්ද...." කියා ෙමම පශ්නෙය් (ආ) ෙකොටසින් 
අසා තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්වා, "කිසිදු ගිවිසුමක් අත්සන් ෙකොට 
නැහැ" කියා.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
නාවික හමුදාවත් එක්ක නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම සමඟ 

අත්සන් කළ ගිවිසුමක් තිෙබනවා.  
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
එම සමාගමත් සමඟ ගිවිසුමක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගිවිසුම පකාරව සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 

සමාගමට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ලබා ගන්නා ලාභෙයන් යම් 
පතිශතයක් ෙගවිය යුතුව තිබුණා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ ලබා 
දිය යුතු මුළු මුදල ෙම් වන විට ෙගවා තිෙබනවා ද කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමන් නාවික 

හමුදාවට තවත් මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා. හැබැයි, සීමාසහිත 
රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගමට ෙගවීම ගැන විස්තර ටික නම් 
මා ළඟ නැහැ. නමුත්, ඒ ගැන ෙසොයා බලා මම ඔබතුමාට 
කියන්නම්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඒ කියන්ෙන් ලබා දිය යුතු විශාල මුදලක් තිෙබන බව ෙන්. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගණන පිළිබඳ ෙතොරතුරු මා ළඟ දැන් 
නැහැ. ඒ අදාළ මුදල සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගමට 

ලබාදී නැහැ. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සහ සීමාසහිත රක්නා 
ආරක්ෂණ ලංකා සමාගම අතර එකඟතාවකට  එනෙකොට, 
සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගෙමන් සපයන අවි 
ආයුධවලටත්, සපයන ෙසබළුන්ටත් ඒ ලබා ගන්නා ලාභෙයන් යම් 
සාධාරණ මුදලක් ලබා ෙදන බවට එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. 
එය තමයි මූලික ගිවිසුම. ඒ මූලික ගිවිසුම පකාරව අදාළ ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සමාගම විසින් රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ෙවත ෙමම 
මුදල් ලබා දී නැහැ. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, එම මුදල් ලබා 
ෙනොදීම පිළිබඳව ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද, එම මුදල් ලබා 
ෙනො දීමට -පැහැර හැරීමට- ඔවුන්ට ගිවිසුම පකාරව පුළුවන්ද කියා 
ඔබතුමාෙගන් මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
පැහැර හැරීමට නම් බැහැ. නමුත්, දැනට ආරක්ෂක 

අමාත්යාංශෙයන් එම මුදල් ටික ගන්න වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
කර  තිෙබනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, දැන් ඔබතුමා සතුව සමසත් ෙතොරතුරු 

නැත්නම් ඉදිරි දිනයකදී පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඔබතුමා එම 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවාද?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අනිවාර්යෙයන් ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
වාප්පු ලිපිකාර ආයතන: විසත්ර 

சரக்கு ேமைட எ விைனஞர் நி வனங்கள்: விபரம் 
WHARF CLERK INSTITUTIONS: DETAILS 
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ පවතින වාප්පු ලිපිකාර ආයතන 
පමාණය ෙකොපමණද;  

  (ii) එම ආයතනයන්හි නම්, ලිපින හා දුරකථන අංක 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් ආයතනය තුළ ෙසේවය කරන 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වාප්පු ලිපිකාර ආයතනයන්හි බලපත අලුත් 
කිරීෙම්දී ඔවුන් රජයට ෙගවිය යුතු ගාසත්ු කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් ගාසත්ු කාණ්ඩෙය් වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (අ) (ii) හි සඳහන් ආයතන 2014 වර්ෂයට 
බලපත අලුත් කිරීෙම්දී ෙගවූ ඇපකර වටිනාකම 
එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම ඇපකරය බැංකු ඇපකරයක්ද; නැතෙහොත් 
මුදල් ඇපකරයක්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) මුදල් ඇපකරයක් නම්, තැන්පත් කළ බැංකුව, 
ගිණුෙම් හිමිකාරිත්වය ඇති ආයතනෙය් නම හා 
එම ගිණුම ජංගම, ඉතිරි කිරීෙම් ෙහෝ සථ්ාවර 
තැන්පතු ගිණුමක්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) නව ඇපකර ගාසත්ු සංෙශෝධනය නිසා වාප්පු 
ලිපිකාර ආයතනයන්ට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඇපකර ගාසත්ු සංෙශෝධනයට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகயில் காணப்ப ம் சரக்கு ேமைட 

எ விைனஞர் நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனங்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  நி வனத்தி ம் 
பணியாற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனியாக எத்தைனெயன்ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சரக்குேமைட எ விைனஞர் நி வனங்களின் 
உாிமப்பத்திரங்கைள ப்பிக்கும்ேபா  
அரசாங்கத்திற்குச் ெச த்தேவண் ய 
கட்டணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  கட்டண வைககளின் 
ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (அ)(ii)இல் குறிப்பிடப்ப ம் நி வனங் 
கள் 2014ஆம் ஆண் ல் உாிமப்பத்திரங்கைள 

ப்பித்தேபா  ெச த்திய பிைணகளின் 
ெப மதி ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிைண வங்கிப் பிைணயா, இன்ேறல், 
காசுப் பிைணயா என்பைத ம்; 

 (v) காசுப் பிைணயாயின், ைவப் ச் ெசய்யப்பட்ட 
வங்கி, கணக்கின் உாிைமையக் ெகாண் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் குறித்த கணக்கு 
நைட ைற, ேசமிப்  அல்ல  நிைலயான 
ைவப் க் கணக்கா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) திய பிைணக் கட்டணத் தி த்தம் காரணமாக 

சரக்கு ேமைட எ விைனஞர் நி வனங் 
க க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ேமற்ப  பிைணக் கட்டணங் 
கைளத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்ேததியில் என்பைத ம்; 
 அவர் ேம ம் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of wharf clerk institutions in Sri 
Lanka; 

 (ii) the names, addresses and telephone 
numbers of those institutions; and 

 (iii) separately, the number of employees 
working in each of the said institutions?   

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the fees to be paid by wharf clerk 
institutions to the Government in renewing 
their permits; 

 (ii) value of each of the categories of fees;  

 (iii) separately in respect of each institution, the 
value of security bond paid by the 
institutions indicated in (a) (ii) above in 
renewing their permits for the year 2014;  

 (iv) whether this security bond was a bank 
guarantee or a cash guarantee; and  

 (v) if it was a cash guarantee the bank to which 
the deposit was made, the name of the 
institution holding the account and whether 
it was a current, savings or fixed deposit 
account?  

(c) Will he further inform this House -  

 (i) whether he admits that an injustice has been 
caused to wharf clerk institutions as a result 
of the revision of the new security bond 
fees; 

 (ii) if so, whether action will be taken to amend 
the said security bond fees; and 

 (iii) if so, the date from which it will be done?  

(d) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට 

පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) 2016.05.31 දින වන විට වාප්පු ලිපිකාර ආයතන 
1,690ක් කියාත්මක ෙව්.  

 (ii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 01 හි සඳහන් කර ඇත. 

 (iii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 02 හි සඳහන් කර ඇත.  

(ආ) (i) වාප්පු ලිපිකාර ආයතන බලපත අලුත් කිරීම සඳහා 
පහත සඳහන් ගාසත්ු ෙගවිය යුතුය.  

  1. අලුත් කිරීෙම් ගාසත්ු 

  2. සහතික පත දරන්නන්ෙග් ගාසත්ු 

  3. පුහුණුවන්නන්ෙග් අවසර පත ගාසත්ු 

  4. ෙල්ඛන ගාසත්ු 

  5. පරීක්ෂණ ගාසත්ු (ෙකොළඹ නගර සීමාෙව්) 

  6. පරීක්ෂණ ගාසත්ු (ෙකොළඹින් බැහැර සීමාෙව්) 
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 (ii) 1.   අලුත් කිරීෙම් ගාසත්ු රුපියල් 1,750.00 

  2. සහතික පත දරන්නන්ෙග් ගාසත්ු රුපියල්    
800.00 

  3. පුහුණුවන්නන්ෙග් අවසර පත ගාසත්ු රුපියල් 
2,000.00 

  4.  ෙල්ඛන ගාසත්ු රුපියල් 30.00 

  5.  පරීක්ෂණ ගාසත්ු (ෙකොළඹ නගර සීමාෙව්) 
රුපියල් 3,000.00 

  6.  පරීක්ෂණ ගාසත්ු (ෙකොළඹින් බැහැර සීමාෙව්) 
රුපියල් 4,000.00 

 (iii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 03 හි සඳහන් කර ඇත. 

 (iv) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 04 හි සඳහන් කර ඇත.  

 (v) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 05 හි සඳහන් කර ඇත. 

සවිස්තර පිළිතුරක් තිෙබන නිසා 01, 02, 03, 04 සහ 05 
ඇමුණුම් සභාගත* කරනවා. 
 

(ඇ) (i) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් (235 වන අධිකාරය) 'උ' 
උපෙල්ඛනෙය් අංක 03 යටෙත් "ෙර්ගු 
අනුනිෙයෝජිතෙයකු ෙලස බලපත ලැබූ සෑම 
තැනැත්ෙතකු විසින්ම ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් වූ 
යම් වරදක් සඳහා ඔහු ෙවත පවරනු ලැබිය හැකි 
දණ්ඩනය සහ රාජ සන්තක කිරීම්ද ඇතුළුව සියලු 
අය කිරීම් ෙගවීම සඳහා ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි 
පමාණයක මුදලින් වූ ඇපයක් ෙහෝ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විසින් අනුමත කළ හැකි ෙවනත් 
ඇපයක් ෙහෝ තැබිය යුතුය"   

  ශී ලංකා නිදහස ්ෙර්ගු නිෂ්කාසන කළමනාකරණ 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය හා නිෂ්කාසන හා ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් නිෙයෝජිතයන්ෙග් සංගමය සමඟ ෙම් 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විසින් 2014.07.16වැනි දින ආපසු 
ෙගවීෙම් පදනම මත රුපියල් 50,000ක රඳවා තබා 
ගැනීෙම් මුදලක් අනුමත කරන ලදී. ඒ අනුව ඉහත 
පාර්ශව්යන් සඳහා අසාධාරණයක් සිදු වී ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, සවිස්තරාත්මක සහ ඉතාමත් සතුටු 

ෙවන්න පුළුවන් පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් වාප්පු ලිපිකාර - 
wharf clerk - ආයතන සම්බන්ධෙයන් 2014 වර්ෂෙය් -ඒ 
කියන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවන්න කලින්- සිදු 

කරපු ෙවනස්කමක් පිළිබඳවයි මම ඔබතුමාෙගන් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නෙයන් අහන්ෙන්. 2014 වර්ෂයට කලින් තිබුණු කමයට අනුව, 
ෙසේවකයන් හතරෙදෙනක් ඉන්නවා නම් රුපියල් 15,000ක්; 
ෙසේවකයන් අටෙදෙනක් ඉන්නවා නම්, රුපියල් 25,000ක්; 
ෙසේවකයන් අටෙදෙනකුට වැඩි නම් රුපියල් 50,000ක් තැබිය  යුතු 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. ඒකත් මුදලින් ෙනොෙවයි, bank guarantee 
එකක් තිබුණා නම් පමාණවත් තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. හැබැයි 
2014 වර්ෂෙය්දී, පසු ගිය ආණ්ඩුව,  එකවරම ඇති කරනවා, 
ෙවනස් කමයක්. හතරෙදෙනක් නම් අර  රුපියල් 15,000 රුපියල් 
50,000 දක්වාත්, අට ෙදෙනක් නම් රුපියල් 25,000 රුපියල් 
ලක්ෂය දක්වාත්, අටෙදෙනකුට වැඩි නම්  රුපියල් 50,000 රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදක දක්වාත් වැඩි කරනවා. ඒ වැඩි කරන ගමන් අර bank 
guarantee එකක් තියන්න ඕනෑය කියන එක සම්බන්ධෙයන් 
කියනවා, "නැහැ, එෙහම බැහැ. මුදලින් ෙර්ගුවට යම් පමාණයක් 
තියන්න ඕනෑ" කියලා. එෙහම තමයි තීන්දු කරන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් 
රජෙය්ත් පතිපත්තියක් විධියට ඉදිරියට ෙගන යනවාද නැත්නම් 
ෙමහි ෙවනසක් ෙවන්න ඕනෑය කියලා ඔබතුමා හිතනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එවැනි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් ෙවනසක් ඇති කරනවා. 

ෙමොකද, දැන් ASYCUDA Programme එක යටෙත් ෙමය 
නවීකරණය කිරීම තුළින්, තාක්ෂණය හරහායි clear කරන්ෙන්. 
වාප්පු ලිපිකරුවන් සම්බන්ධ කටයුතුත් නවීකරණය වී තිෙබනවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනස්කමක් ඇති කරන්න අප ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඍජුවම ෙමයට සම්බන්ධ ෙනොවුණත් 

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය හැටියට ඔබතුමාෙගන් ෙමය 
දැනගන්න කැමැතියි. අෙප් ෙර්ගු නිෂ්කාසන කියාවලිෙය්දී ඉතාමත් 
බලසම්පන්න සහ නූතන විකිරණ යන්ත නැත්නම් X-ray 
machines ඒ සියලු ස්ථානවල සවි කිරීම ඒ කටයුතු වඩා 
කාර්යක්ෂම කිරීමට සහ දූෂණ අවම කරන්න ෙහේතුවක් ෙවනවාය 
කියන එක තමයි නූතන මතය. ඒ එක්කම ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ හා 
බැඳි සියලු ආයතනත් එකට බද්ධ කරන්නට ඕනෑය කියන 
කාරණය තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ෙදක සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නව්ය වූ, එෙහම නැත්නම් අලුත් 
පෙව්ශය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පශ්නය ඇසීම මම අගය කරනවා.  Scanning machines 

පහක් ෙගනැල්ලා භාණ්ඩ ආනයනය කරන සෑම ස්ථානයකම සවි 
කිරීමට අද කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අනුමත කළා. ඒ සඳහා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අවසරය ඇතිව අද tender එක පකාශයට පත් කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙර්ගුෙව් ආදායම 2014 වසෙර් රුපියල් 
බිලියන 385ක්ව තිබුණා; ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 490ක් 
තිබුණා; ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 700ක් දක්වා වැඩි 
කරන්නට අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් සියලු ෙද්ම 
නවීකරණය කිරීම හරහා පිරිසිදු පාලනයක් තුළින් කරෙගන 
යාමටයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මාස තුන හතරක් ගතෙවයි, 
ෙම් scanning  machines සවි කරන්න. ඉන් පසුව මීට වඩා 
ශීඝෙයන් ආදායම වැඩි ෙවනවාය කියන විශ්වාසෙයන් තමයි අප 
කටයුතු කරන්ෙන්. 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙද්ශපාලනෙය් වාෙග්ම සෑම ක්ෙෂේතයකම 

දූෂිතයන් ඉන්නවා. නිලධාරින් අතරත් එෙහම අය නැතිවා 
ෙනොෙවයි. ඇතැම් තාක්ෂණෙයන් ඉහළ උපකරණ සවිකළත්, 
සමහර ෙවලාවට X-ray machine එක ඉදිරිපිටට කාබන් 
ෙකොළයක් දමා එෙහමත් නැත්නම් ඒ අදාළ කන්ෙට්නරය 
ෙපොඩ්ඩක් ෙසොලවලා, පැහැදිලි චිතයක් ෙනොලැෙබන විධියට එනම් 
ෙබොඳවූ ඡායාරූපයක් එන විධියට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එවැනි 
සටකපටකම් හරහා අෙප් බලාෙපොෙරොත්තු, පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර 
ගැනීමට ෙනොහැකිවන ආකාරෙයන් කටයුතු කරන දූෂිතයන් 
ෙසවීමට CCTV පද්ධතිත් ඒ සමඟම අවශ්යයි. ෙමොකද, X-ray 
machines තිෙබන හැම තැනකටම CCTV පද්ධතියක් ද අවශ්යයි. 
ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ CCTV 
පද්ධති සවි කරන්න යාෙම්දී ආගමන විගමන නිලධාරින් වර්ජනය 
කළ බව. නමුත් CCTV පද්ධති අවශ්යයි. ඒක රෙට් මතයක්. ඒ 
නිසා ෙම් X-ray machinesවලට සමගාමීව CCTV පද්ධති 
සවිකෙළේ නැත්නම්, ෙම් X-ray machinesවලට කරන වියදම 
අපෙත් යෑමක් කියන එකයි විෙශේෂඥයන්ෙග් මතය. ඒ කාරණයට 
ඔබතුමා එකඟද?  

මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, CCTV පද්ධති ලබාදීෙම් 
කටයුත්තටත් ඔබතුමා මුල පුරනවාද කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා හිතනවාට වඩා ඉදිරිෙයන් අපි හිතලා කටයුතු කර 

තිෙබනවා. ෙම් තාක්ෂණය එකතු කරලා තිෙබන්ෙන් CCTV 
පද්ධතියත් ඇතුළත්වයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කන්ෙට්නරෙය් 
ආෙව්  ෙමොනවාද කියා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අපි මාසයක කාලයක් 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ත එක ් ෙකෙනකුට 
ෙදන්ෙනකුට බාර කටයුත්තකුත් ෙනොෙවයි. අපි ෙමය channels 
තුන හතරකට විවෘත කරනවා. එක තැනකින් වැරදි චිතයක් 
ෙපන්නුම් කරලා පශ්නයක් ඇති වුෙණොත්, ඒ ගැන තවත් තැනකින් 
සුපිරි මට්ටමට කටයුතු කිරීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා. 

මම ෙම් අවස්ථාෙව් නැවත ඉල්ලා සිටිනවා, අපි අලුතින් 
ඉදිරිපත් කරන ෙර්ගු පනත් ෙකටුම්පත ගැන සියලු ෙදනාම 
සාකච්ඡා කරන්න කියා. 1864 තිබූ නීතිය සංෙශෝධනය කිරීම 
තුළින් එහි යම් පශ්න තිෙබනවා කියා ඒ සම්බන්ධෙයන් වැරැදි 
මතයක් ෙගනයන්න හදනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවෘත White 
Paper එකක් තමයි දමන්ෙන්. ෙම් කාරණයටත් එය අදාළ නිසායි 
මම එය මතක් කෙළේ. අපි ඒ ගැන ෙර්ගුවත් එක්කත්  සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත ඉදිරිෙය්දී සාර්ථක ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

 
ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සමසත් මිල දර්ශකය සහ 
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3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හි ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සමසත් මිල දර්ශකෙය් වර්ධන පතිශතය සහ ශුද්ධ 
විෙද්ශීය මිල දී ගැනීම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සමසත් මිල 
දර්ශකය පසු ගිය වසර තුළ පහත වැටීෙමන්                     
ශී ලංකා ආර්ථිකය සහ රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය 
පිළිබඳ ආෙයෝජකයන්ෙග් විශව්ාසය බිඳ වැටී ඇති 
බවත්; 

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ශුද්ධ විෙද්ශීය 
මිල දී ගැනීම් පසු ගිය වසර තුළ සෘණ අගයක් 
ගැනීෙමන් ශී ලංකා ආර්ථිකය සහ රජෙය් ආර්ථික 
පතිපත්තිය පිළිබඳ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් 
විශව්ාසය බිඳ වැටී ඇති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் ெகா ம்  
பங்குச் சந்ைதயின் ெமாத்த விைலச் சுட்ெடண்ணின் 
வளர்ச்சி த ம் ேதறிய ெவளிநாட்  ெகாள்வன ம் 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்குத் 
ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (I) ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் ெமாத்த விைலச் 
சுட்ெடண் கடந்த ஆண் ல் ழ்ச்சியைடந்ததன் 
காரணமாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் 
மற் ம் அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைக ெதாடர்பில் தலீட்டாளர்களின் 
நம்பிக்ைக தகர்ந்  ேபா ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் ேதறிய 
ெவளிநாட்  ெகாள்வன கள் கடந்த ஆண் ல் 
எதிர்மைறப் ெப மானத்ைத அைடந்ததால் 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் மற் ம் 
அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக 
ெதாடர்பில் தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைக 
தகர்ந் ேபா ள்ள  என்பைத ம் ; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 
(a) Will he inform this House of the percentage of growth 

of the All Share Price Index of the Colombo Stock 
Exchange and the Net Foreign Purchases in the years 
2014 and 2015, separately? 

(b) Will he admit that- 

 (i) the investors have lost confidence in the 
economy of Sri Lanka and the economic policy 
of the Government as the All Share Price Index 
of the Colombo Stock Exchange has moved 
downwards within the last year; and 

 (ii) the foreign investors have lost confidence in the 
economy of Sri Lanka and the economic policy 
of the Government as Net Foreign Purchases of 
the Colombo Stock Exchange within last year 
indicated a minus value? 

(c) If not, why?   

23 24 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්ය සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ලබා ෙදනවා. 

(අ) වසර 2014දී ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොළ සමසත් මිල දර්ශකය 
සියයට 23.4කින් ඉහළ නැඟුණු අතර, වසර 2015දී එය 
සියයට 5.5කින් පහළ වැටුණි. වසර 2014දී වාර්තා වූ ශුද්ධ 
විෙද්ශීය ගැනුම් පමාණය රුපියල් බිලියන 21.1ක් වන 
අතර, 2015දී වාර්තා වූ ශුද්ධ ගැනුම් පමාණය රුපියල් 
බිලියන ඍණ 5.3කි. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) නැත. 

(ඇ) 2015දී ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොළ පහළ යාමට පධාන ෙහේතු 
වන්ෙන්, ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇති වී තිෙබන ගැටලුකාරී 
තත්ත්වය, චීන ආර්ථිකෙය් වර්ධන ෙව්ගය පහත යාම සහ 
ඇෙමරිකාෙව් ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ යෑම ෙහේතුෙවන් 
සංවර්ධනය වන රටවල ෙකටි කාලීන ආෙයෝජන නැවත 
ගලා යෑමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව පමණක් ෙනොෙවයි 2015දී 
ඉන්දියානු ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියයට 5කින් පහත වැටුණා. ඒ 
වාෙග්ම බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියයට 4.83කින් 
පහත වැටුණා. ඒ වාෙග්ම චීනෙය් ෂැංහයි ෙකොටස් ෙවෙළඳ  ෙපොළ 
2015 ජූලි සහ අෙගෝස්තු මාසවලදී සියයට 30කින් පහළ ගියා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය රජය සමෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හසුරුවනු ලැබූෙය් රජයට සම්බන්ධ ඉතාම සීමිත පිරිසක් 
විසිනුයි. ෙමොවුන්ෙග් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පිළිබඳව විශ්වාසය නැති වී ගිය අතර, ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීමට උත්සාහ කිරීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා 
විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරුන් වන තිලක් 
කරුණාරත්න සහ ඉන්දානි සුගතදාස යන මහත්ම මහත්මීන්ට 
ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වුණා. 

ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා  සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිවරයකු වූ නාලක ෙගොඩෙහේවා මැතිතුමා 
"තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානයට නීති විෙරෝධීව මුදල් දීෙම් 
ෙචෝදනාව මත අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කියාකාරකම් නිසාත් පසු ගිය රජය සමෙය් විශ්වාසය බිඳ වැටුණු 
බව මතක් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 2014 වසෙර් සියයට 23ක වර්ධනයක් 
ෙපන්වා 2015 වසෙර් සියයට 5කින් පහත වැෙටන්න, 
ආෙයෝජකයන්ෙග් විශ්වාසය බිඳ වැෙටන්න 2014ත් 2015ත් 
අතරතුර ෙමොකක් ෙහෝ දැවැන්ත කාරණයක් සිදු වුණාද? ෙමොකද, 
2014 වසෙර් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙලොකු වර්ධනයක් 
ෙපන්වනවා. 2015 වන විට එක පාරටම කඩාෙගන වැෙටනවා.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට ගරු මන්තීතුමා මා 

දීපු උත්තරය අහෙගන ඉඳලා නැහැ. මා කරුණු ගණනාවක් 
එතුමාට සඳහන් කළා. ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, කලාපීය 
රටවලත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පහත වැටුණා කියලා මා 
එතුමාට ෙපන්වා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය වාෙග්ම ඇෙමරිකාෙව් ෙපොලිය ඉහළ 
යාෙමන් ඒ සංවර්ධිත රටවල  මුදල් ආෙයමත් ඒ හරහා ගලා යාම 
පිළිබඳව මා සඳහන් කළ කරුණු මා හිතන විධියට එතුමා හරියට 
අහෙගන ඉඳලා නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට එන 
ෙකොට ඒ අයෙග් සල්ලි ෙහොරකම් කරනවා නම්, කූට ෙල්ඛන 
හදනවා නම් ඒ විෙද්ශිකයින් ඒ රටවල්වලට එන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳවත් රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයින් 
අෙප් ආර්ථිකයට බලවත් හානියක් කරන බවයි අපට පකාශ 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ බිඳ 

වැටීම ආරම්භ වුණු ෙපබරවාරි මාසය වන විට  කූට ෙල්ඛන සාදා 
ආෙයෝජකයන්ෙග් මුදල් වංචා කළ බවට පැමිණිලි කීයක් ඔබතුමා 
දන්නා ආකාරයට  ෙපොලීසියට වාර්තා වී තිබුණා ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒ ගැන ෙහොයලා කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා උත්තෙර් දන්ෙන් නැතුව ද ෙම් ගරු  සභාවට ඇවිල්ලා 

පකාශයක් කරන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් පශ්නයට අදාළ පිළිතුර ලබා ගැනීමට ඔබතුමා මත්කුඩු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොකර සිටින දවසක් අපට දැන ගන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කරපු එම 

පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් වරපසාද 
පශ්නයක් මතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මන්තීවරුන්ට අපහාස වන පරිදි කථා 

කිරීම ෙයෝග්ය නැහැ. මම උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් එම  
පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න නිෙයෝග කරනවා.  

25 26 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඔළුවකුත් නැහැ, ඇඟකුත් නැහැ 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්න 

කියන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි නැහැ. ඒ පකාශය අයින් කර ගන්න. මම 

ෙකොෙහොමටත්, හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් එම පකාශය  ඉවත් 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එවැනි චරිත ඝාතන කිරීම ෙයෝග්ය 
නැහැ. ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් උගත් 
පුද්ගලෙයකු වශෙයන් ඒක දැන ගන්න ඕනෑ.  

 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව: විසත්ර 

சிேரஷ்ட பிரைசகள் ெகா ப்பன  : விபரம் 
SENIOR CITIZENS' ALLOWANCE : DETAILS 

438/’16 
4. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (2): 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි දීමනා 
ෙවනුෙවන් පමාණවත් පතිපාදන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට නිකුත් කර තිෙබ් ද; 

 (ii) 2015 වර්ෂය සඳහා නිකුත් කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 වර්ෂය සඳහා නිකුත් කිරීමට නියමිත මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉල්ලුම් කර ඇති සියලුම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 
එම දීමනාව ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, යම් සීමාකිරීමක් සිදුකර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iv) සීමා කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැති නම්, පමාණවත් 
පතිපාදන ෙවන්කර ඉල්ලුම් කරන ලද සියලු 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා එම දීමනාව ලබා දීමට 
කටයුතු කරනු ලබන්ෙන්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்காக சிேரஷ்ட பிரைசகள் 
ெகா ப்பன க்குப் ேபாதிய நிதி ஏற்பா கள்  
பிரேதச ெசயலகங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண் க்காக வழங்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) 2016ஆம் ஆண் க்காக வழங்க உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) விண்ணப்பித் ள்ள அைனத்  சிேரஷ்ட 
பிரைசக க்கும் இக்ெகா ப்பன  வழங்கப் 
ப மா; 

 (ii) இன்ேறல், ஏேத ம் வைரயைறகள் ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  ஏன்; 

 (iv) வைரயைறகள் ெசய்யப்படவில்ைலயாயின், 
ேபாதிய நிதி ஏற்பா கைள ஒ க்கீ  ெசய்  
விண்ணப்பிக்கின்ற அைனத்  சிேரஷ்ட 
பிரைசக க்கும் இக்ெகா ப்பனைவ வழங்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)  whether sufficient financial allocations 
have been issued to Divisional Secretariats 
for Senior Citizens’ Allowances for the 
year 2016; 

 (ii)  what amount was issued for the year 2015; 
and 

 (iii)  what amount is to be issued for the year 
2016? 

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether the allowance concerned will be 
provided to all the senior citizens who have 
applied for it; 

 (ii)  if not, whether any restrictions have been 
placed; 

 (iii)  if so, why; and  

 (iv)  if no restriction has been made, whether he 
will take action to provide sufficient 
allocations and grant this allowance for all 
the senior citizens who have applied for it? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා   
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)    ඔව්. 

 (ii)   රු. 8,038,777,890/- (බිලියන 8.04) 

 (iii)  රු. 9,265,920,000/- (බිලියන 9.27) 

(ආ) (i)    නැත. 

 (ii)  ඔව්. 
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 (iii)  මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැබී ඇති පතිපාදන 
පමාණය අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් දීමනාව ලැබිය යුතු පතිලාභින් සංඛ්යාව 
තීරණය ෙකොට ඇත. 

  (2016 ජනවාරි මාසය වන විට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු 
අනුව ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනගත ඉල්ලුම්කරුවන් 
සංඛ්යාව 131,904) 

 (iv)  ඉහත (ආ) ii පරිදි සීමා කිරීමක් සිදුකර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සාමාන්යෙයන් ෙමම දීමනාව ලබා 

ෙදන්ෙන් අවුරුදු 70ට වැඩි, අඩු ආදායම්ලාභී ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් 
සඳහා. ගරු ඇමතිතුමනි,  සුදුසුකම් තිෙබන සියලු ෙදනාම ඉල්ලුම් 
කර තිෙබන නමුත් ඔවුන්ට ෙමම මුදල නියමිත පරිදි  ලබා දීලා 
නැහැ කියලා ඔබතුමාම පිළිගන්නවා. 

ෙම් පිළිබඳව අවසාන වශෙයන් ගණනය කිරීම් කෙළේ කවදාද? 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි දීමනා සඳහා මුදල් පතිපාදන 
ෙවන් කිරීම පසු ගිය අය වැයවලදී සම්මත වුණා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ, ෙම් මුදල කඩිනමින් ඒ අයට ලබා ෙදන්න 
මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් මන්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයකුට ඕනෑ 

ෙවලාවක ගාම නිලධාරි හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් ෙම් 
ගැන ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට, ඔවුන්ෙග් ආදායම් 
මට්ටම බලලා, සුදුසුකම් බලලා, ඒ දීමනාව දිය යුතු නම් ඒ අය 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කර ගන්නවා. අපි ෙම් පිළිබඳව 
මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කර තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී 
අපට ෙම් සඳහා පතිපාදන ෙකොටසක් ලැෙබයි. ඒ අනුව අපට 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ඉන්න අයටත්  දීමනාව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට අවශ්ය මුදල් 
පතිපාදන මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
එම දීමනාව ෙවලාවට ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සාමාන්ය 
ගණනය කිරීම්වලට අනුව මාසිකව 386,000ක පමණ පිරිසකට 
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒ ලබා ෙදන 
මුදලත් පමාණවත් නැහැ. රුපියල් 2,000ක් විතර තමයි 
ෙකෙනකුට ලැෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ රුපියල් 2,000නුත් රුපියල් 
100ක් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ෙවනම අරමුදලකට 
බැර කර ගන්නවා. ඒක ෙකොයි තරම් සාධාරණද? පසු ගිය අය 
වැෙය්දී අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කළා, සුදුසුකම් තිෙබන සෑම 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයකුටම රුපියල් 2,000ක් ෙදන්න. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කරපු ෙදයක් අමාත්යවරයා විධියට 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද ෙවනස් කරන්ෙන්? 

ෙම් පශ්නය COPE එෙක්දීත් පැන නැඟිලා එතැනදීත් 
තීන්දුවක් අරෙගන තිබුණා, ඒ මුදල කපා ගන්න එක වැරදියි 
කියලා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමා දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඒ තීන්දුවත් 

ෙනොසලකමින් තවදුරටත් ඒ රුපියල් 100 කපා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, එහි නීත්යනුකූලභාවය ෙමොකක්ද?  එය අසාධාරණයි 
කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැඩිහිටියන් පිළිබඳ තීන්දු තීරණ 

ගන්නා, වැඩිහිටියන් පිළිබඳ ජාතික සභාවක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
වැඩිහිටියන් සංවිධානගත ෙවලා ඉන්න සංවිධානවල ෙබොෙහෝ 
නිෙයෝජිතයන් -පධාන සංවිධානවල ෙබොෙහෝ නිෙයෝජිතයන්- ෙම් 
සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරනවා. ඒ සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් 
වැඩිහිටි සභාව තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉස්ෙසල්ලාම ෙගනාෙව්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනන්නත්  විෙශේෂ ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. 

සමෘද්ධි සහනාධාරය වශෙයන්  රුපියල් 750, 650, 550 ෙදන 
ෙකොට, අපි ඒෙකන් රුපියල් 140ක අනිවාර්යය ඉතිරි කිරීමක් 
කරලා තමයි සමෘද්ධි බැංකු 1,074ක් හැදුෙව්. ඒ වාෙග්ම අපි 
ඒෙකන් රුපියල් 15ක් කපලා තමයි "සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල" 
හැදුෙව්. 

 දරු උපතක්, අසනීපයක්, විවාහයක්, මළ ෙගදරක් වුෙණොත් 
අද ඒ අරමුදෙලන් විෙශේෂ දීමනාවක් ලබා ෙදන අතර,   සමෘද්ධි 
පවුල්වල අෙපොස  (උසස් ෙපළ) ඉෙගන ගන්නා දරුවන් 
20,000කට මාසයකට රුපියල් 1,500 ගණෙන් ශිෂ්යත්ව ලබා 
ෙදනවා.  

අපි පසු ගිය අවුරුදු 10 අරෙගන බැලුෙවොත් ගරු ෆීලික්ස් 
ෙපෙර්රා හිටපු අමාත්යතුමා හැම දාම වාෙග් ෙම් වැඩිහිටි නිවාස 
අලුත්වැඩියා කිරීමට, අඩු පාඩු සැපයීමට ෙමෙහම ආධාර මුදල් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. නමුත්, අතීතෙය් රුපියල් මිලියන 600ක් පමණ 
ඉල්ලුවාම මිලියන 6ක් පමණ තමයි හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
අද ඊෙය් සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි,  අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ 
සිදු වුණු ෙදයක් බව ෙපෙනනවා.  

මතුගම වැඩිහිටි නිවාසයක් භාර පිරිසක් අදත් මාව හම්බ 
වන්න ආවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා කිව්වා, “එතැන වැඩිහිටියන් 85 
ෙදෙනක් ඉන්නවා, වහල කඩා ෙගන වැෙටන්න ඔන්න ෙමන්න 
වාෙග් තිෙබන්ෙන්, ඒක හදලා ෙදන්න” කියලා. ඇත්ෙතන්ම ෙම් 
වැඩිහිටියන් ඔවුන්ට ලැෙබන  දීමනාව ලබා ගන්න three-wheeler 
එකක් අරෙගන, එෙහම නැත්නම් ෙමොකක් හරි ෙවනත් වාහනයක් 
hire කර ෙගන, එෙහම නැත්නම් තව ෙකෙනකුෙග් ආධාරෙයන් 
තමයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට, බැංකුවට, එෙහම නැත්නම් 
තැපැල් කන්ෙතෝ රුවට යන්ෙන්. ෙම් රුපියල් 100 කපා ගන්න 
ෙකොට අපි තීන්දු කළා, වැඩිහිටියන්ට ලබා ෙදන ෙම් මුදල අෙප් 
සමෘද්ධි නිලධාරින් ලවා ඔවුන්ෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා ෙදන්න. ඒ 
නිසා  ෙම් හරහා වැඩිහිටි නිවාස සඳහා විශාල ෙසේවයක් කරන්න, 
වැඩිහිටි ජාතික සභාවට ෙසේවයක් කරන්න, ඒ අයට  අරමුදල් ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අයෙග් 
මුදල් පුළුවන් තරම් ෙගදරටම ගිහිල්ලා ලබා දීම හරහා ෙමොවුන්ට 
ඒ රුපියල් 100ට වඩා ලාභයක් අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය  ෙමයයි.  

සාමාන්යෙයන්  මාසයකට රුපියල් තුන්ෙකෝටි අසූහය ලක්ෂයක 
පමණ මුදලක් එකතු වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය 
ෙයෝජනාවලදී කිව්වා, සුදුසුකම් තිෙබන සෑම ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසිෙයකුටම රුපියල් 2,000ක් ලබා ෙදනවා කියලා. රුපියල් 
2,000ක් ෙදනවා කියලා ඒෙකන් රුපියල් 100ක් කපාෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමන්ලා ෙවනම අරමුදලක් හදන එක සාධාරණ නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට එවැනි සුබ සාධන කටයුතු 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙවනම මුදල් 
ලබා ෙගන ෙවනම අරමුදලක් පිහිටුවිය යුතුයි. නමුත්, ෙදන්නම් 
කියපු රුපියල් 2,000න්, රුපියල් 100ක් කපා ගන්න එක 
කිසිෙසේත්ම නීත්යනුකූල නැහැ. ෙමොකද, වැඩිහිටියන්ට ෙදන්න 
කියලා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කෙළේ රුපියල් 2,000ක්. 
ඔබතුමාට බලය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනින් අනුමත කරපු ඒ රුපියල් 
2,000 ඒ අයට ලබා ෙදන්නයි. ෙම් නිසා ෙමතැන බරපතළ 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

දැන් සමෘද්ධිලාභින් කියනවා, මීට අමතරව සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ෙදන කාණ්ඩ තුෙනනුත් රුපියල් සියය බැගින් කපා 
ගන්නවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් වැඩිහිටියන්ට ෙදන 
ආධාර මුදලට අමතරව සමෘද්ධි සහනාධාරෙයනුත් රුපියල් 100ක් 
කපා ගන්නවා නම්, අමාත්ය බලය පාවිච්චි කරලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත් අය ෙදයට  පටහැනිව කටයුතු 
කිරීමක් ඔබතුමාෙගන් සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, එම අරමුදෙලන් ෙම් 
කටයුත්ත ඒ විධියටම සිදු ෙවනවාද කියන එකත් පශ්නයක් විධියට 
මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ 
ෙයෝජනාවකට පටහැනි ෙදයක් කරන්න වැඩිහිටි සභාවකට 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමාට එෙහම බලයක් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කළ 
ෙදයකට එහා ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න ඇමතිවරයා විධියට 
ඔබතුමාට නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ. එවැනි සුබ සාධන කටයුතු 
සඳහා වැඩිහිටි සභාවට අරමුදලක් අවශ්ය නම්, ඔබතුමා හරහා 
ෙවනම අරමුදලකින් මුදල් ෙවන් කර ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකර ෙම් රුපියල් සියය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන්ට නියමිත 
ආකාරෙයන් ලබා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි සහනාධාරෙයන් 
රුපියල් සියයක් කප්පාදු කිරීම පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාෙගන් 
කරුණු දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව දිගින් දිගටම ලැබුණු 

කැබිනට් අනුමැතියන් තිෙබනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරෙයන් 
එකතු කර ගත් සල්ලි තමයි අපි සමෘද්ධි බැංකුව හදන්න 
පාවිච්චි කෙළේ. අද එහි රුපියල් බිලියන 143ක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒෙකන්ම අඩු කර ගත් මුදලකින් තමයි සමාජ 
ආරක්ෂණ අරමුදල හැදුෙව්. අපි අද එම අරමුදෙලන් අ.ෙපො.ස. 
උසස් ෙපළ හදාරන පාසල් දරුවන් 1,500 ෙදෙනකු සඳහා 
මාසයකට රුපියල් 1,500 ගණෙන් ලබා ෙදනවා. අපි සමාජ 
ආරක්ෂණ සහනාධාරෙයන්ම ලබා ගත් රුපියල් 10කින් 
ආරම්භ කරපු නිවාස අරමුද ෙලන් අද හැම මාසයකම 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදක ගණෙන් පවුල් ෙදසියයකට ලබා 
ෙදනවා. ඒක ෙලොතරැයි කමයකටයි  ලබා ෙදන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරපු; කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කරපු විෙශේෂ පනත් මඟින් තමයි ෙම් 
අරමුදල් පාලනය ෙවන්ෙන්. ෙම් වැඩිහිටි ජාතික සභාවත් 
පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් සම්මත කරපු ජාතික සභාවක්. 
ජනාධිපතිතුමා අමාත්යවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ මත තමයි ඒ 
ජාතික සභාව පත් කරන්ෙන්. හැම වැඩිහිටි නිවාසයකම 
අරමුදලක් හදන්න කියලා අපි කියා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ඒවාෙය් තත්ත්වය ඉතාම කනගාටුදායකයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඩී.එස.් ෙසේනානායක මැතිතුමා හදපු 
වැඩිහිටි නිවාසය අලුත්වැඩියා කරන්න කියලා ඔබතුමා 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 28ක් වැය 
ෙවනවා. අපි එහි වැඩ කටයුතු  පටන් ගන්නවා. ලංකාව පුරා 

තිෙබන 306ක්වූ වැඩිහිටි නිවාසවල තත්ත්වය ඉතාම 
ෙඛ්දනීයයි. එක පැත්තකින් ෙම් රුපියල් සියය කපා ගන්න 
ෙකොට අපි ඒ මුදල් ෙගදරට ෙගන ෙගොස් දීලා ඔවුන්ට 
විෙශේෂ ලාභයක් ලබා ෙදනවා. ඔවුන්ට ඒක ලාභයි. ඔවුන් 
රුපියල් ෙදතුන්සියයක් වියදම් කරලායි ෙම්ක ගන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් හරහා  වැඩිහිටි නිවාසවල 
තත්ත්වය ඉහළට ෙගෙනන්න අපට ඉඩකඩ ලැෙබනවා. 

 
විෙද්ශීය බැංකුවල ශී ලාංකිකයන් සතු බැංකු ගිණුම්: 
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6. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල පවත්වාෙගන යන 
ලාංකීකයන් සතු බැංකු ගිණුම්  සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ගිණුෙමහි ඇති වටිනාකම, එක් එක් 
රට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ගිණුම් හිමියන් ශී ලංකාෙව් නීති උල්ලංඝනය 
කරමින් මුදල් තැන්පත් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එකී ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර 
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, එය සිදු කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (vi) රාජ්ය තාන්තික මට්ටෙමන් ඉහත කී සියලු 
ගිණුම්වල ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා රජය 
විසින් අදාළ රාජ්යයන් හරහා ඉල්ලීම් කර තිෙබ්ද;  

 (vii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සව්ිට්සර්ලන්තෙය් HSBC බැංකුෙව් ඇති ගිණුම් 
පිළිබඳව මා විසින් 2015.03.03 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද විමසීමට පිළිතුරු 
වශෙයන්,  ඒ සඳහා කියා කිරීමට මූල්ය බුද්ධි 
අංශයට සම්බන්ධ නීති සංෙශෝධනය කරගත යුතු 
වන බවත්, මුදල් අමාත්යවරයා ඊට ආසන්නම 
අමාත්ය මණ්ඩල රැසව්ීෙම්දි ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන බවත් පවසා සිටිෙය්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එකී නීති සංෙශෝධනය කරනු ලැබ ඒ 
අනුව ෙම් වනවිට ෙගන ඇති පියවර සහ පගතිය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  உலகில் பல்ேவ  நா களி ம் ேபணப்பட்  
வ ம் இலங்ைகயர்க க்குச் ெசாந்தமான 
வங்கிக் கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இந்த ஒவ்ெவா  கணக்கி ள்ள ெப மதி, 
ஒவ்ெவா  நா களின்ப  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 
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 (iii )  இக்கணக்குகளின் உாிைமயாளர்கள் இலங் 
ைகயின் சட்டங்கைள மீறி பணத்ைத ைவப் ச் 
ெசய் ள்ளனரா; 

 (iv )  இக்கணக்குகள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க் 
ைககைள ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (v )  ஆெமனில், அ  ெசயற்ப த்தப்ப ம் ைற 
யா ; 

 (vi) இராஜதந்திர மட்டத்தில் ேமற்குறிப்பிட்ட 
அைனத்  கணக்குகளின ம் தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் உாிய 
நா களி டாக  ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளதா; 

 (vii )  இன்ேறல், ஏன்? 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  சுவிற்சர்லாந்தில் H S B C வங்கியி ள்ள 
கணக்குகள் ெதாடர்பாக என்னால் 
2015.03.03ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
வினவப்பட்டதற்கு விைடயாக, இ  ெதாடர்பில் 
ெசயற்ப வதற்கு நிதிப் லனாய் த் ைற டன் 
ெதாடர்பான சட்டங்கள் தி த்தப்பட 
ேவண் ெமன ம், அதற்கு அண்மித்த 
அைமச்சரைவக் கூட்டத்தில் அதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என ம் 
நிதி அைமச்சாினால் கூறப்பட்டதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த சட்டங்கள் தி த்தப்பட்  
அதன் பிரகாரம் இ வைர ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் மற் ம் அதன் 

ன்ேனற்றம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of bank accounts maintained by the 
Sri Lankans in overseas banks; 

 (ii)  the value of each account in respect of each 
country separately; 

 (iii)  whether the holders of those bank accounts have 
deposited money violating the laws in Sri Lanka; 

 (iv)  whether legal action will be taken with regard to 
those accounts; 

 (v)  if so, the way in which it will be done; 

 (vi)  whether the Government has made any requests 
at diplomatic level to get information on all those 
accounts through the relevant governments; and 

 (vii)  if not, why? 

(b)  Will he also inform this House that- 

 (i)  whether the Minister of Finance stated in his 
response to my question raised in this House on 
03.03.2015 about the bank accounts in the 
HSBC in Switzerland, that action would be 
taken to amend the laws relating to the financial 
intelligence and necessary action would be taken 
in this regard in the next cabinet meeting; and 

 (ii)  if so, the steps that have been taken and the 
progress achieved after the amendments were 
made? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) මූල්ය බුද්ධි ඒකකෙය් (මූ.බු.ඒ) බලතල සහ 
කාර්යයන් 2006 අංක 6 දරන මූල්ය ගනුෙදනු 
වාර්තා කිරීෙම් පනත, 2006 අංක 5 දරන මුදල් 
විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත සහ 2005 අංක 
25 දරන තසත්වාදීන්ට මුදල් සැපයීම 
මැඩපැවැත්වීෙම් සම්මුති පනත යන පනත් මගින් 
දක්වා ඇත. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමම පශ්නෙය්  (අ) (i) සඳහා 

ලබා ෙදන පිළිතුරු නිවැරදි එකද කියලා නැවත බලන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි,  (අ) (i) සඳහා අදාළ පිළිතුර තමයි ලබා 

ෙදන්ෙන්. මම පිළිතුරු දීලා අවසන් නැහැ. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන 
විස්තරයක් ෙම් ලබා ෙදන්ෙන්.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ෙමම පශ්නෙය්  (අ) (i) ෙකොටසට අදාළ පිළිතුරද ෙම් 

ලබා ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්. මම තවම පිළිතුර ලබා දී අවසන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, සම්පූර්ණ පිළිතුර ලබා දුන්නාට පසුව පශ්න 

අහන එක ෙයෝග්යයි ෙන්ද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාට උදව්වක් කරන්නයි 

හැදුෙව්. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
උදවු අවශ්ය නැහැ. මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනු-ෙදනු වාර්තා කිරීෙම් පනෙත් 
සඳහන් නීති විෙරෝධි කටයුත්තක් ෙහෝ 2006 අංක 5 දරන මුදල් 
විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත, 2005 අංක 25 දරන 
තස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීෙම් සම්මුති පනත මගින් 
දක්වා ඇති වැරැදි සම්බන්ධෙයන් වන විමර්ශනයන් සඳහා පමණක් 
ශී ලාංකිකයන්ෙග් විෙද්ශවල තිෙබන බැංකු ගිණුම්වල ෙතොරතුරු 
රැස් කිරීමට මූල්ය බුද්ධි ඒකකයට බලතල ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
විෙද්ශවලින් ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීෙම්දී එම රෙට් නීති 
ෙරගුලාසිවලට යටත්ව හා සිදු කරන විමර්ශන පිළිබඳ පමාණවත් 
ෙතොරතුරු අදාළ අධිකාරිය ෙවත ලබා දීෙමන් පමණක් 
විෙද්ශවලින් එම ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකිය. 

විෙද්ශවල ගිණුම් පවත්වාෙගන යන ශී ලාංකිකයන් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් නමට ඇති ගිණුම්වල ෙශේෂය පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක්රැස් 
කිරීම ෙහෝ සමීක්ෂණ පැවැත්වීමට මූල්ය බුද්ධි ඒකකයට බලයක් 
නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුෙදනු වාර්තා කිරීෙම් 
පනත, 2015 වසර තුළදී සංෙශෝධනය කර නැත. 
ෙමම පනත 2016 වසෙර්දී සංෙශෝධනය කිරීමට 
නියමිතය.  

 (ii) ශී ලංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකය සඳහා වන 
උපෙද්ශන මණ්ඩලය 2015 මාර්තු 17 දින රැස ්වූ 
අතර එහිදී මුදල් විශුද්ධිකරණය හා තසත්වාදයට 
අරමුදල් සැපයීම වැළැක්වීම පිළිබඳව දැනට 
පවතින නීති (2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුෙදනු 
වාර්තා කිරීෙම් පනතද ඇතුළත්ව) සමාෙලෝචනය 
කිරීම සහ නව ෙගෝලීය තත්ත්වයන්ට අනුකූල වන 
පරිදි අවශ්ය සංෙශෝධන ෙයෝජනා කිරීම සඳහා වූ 
කමිටුවක් පත් කරන ලදී.  

  ෙමම කමිටුව පහත දැක්ෙවන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත ෙව්. 

1. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 

2. නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 

3. මූල්ය බුද්ධි ඒකකය, 

4. මුදල් අමාත්යාංශය, 

5. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යාංශය, සහ 

6. ශී ලංකා ෙපොලීසිය. 

  පසු ගිය මාස 8ක කාලය තුළ ෙමම කමිටුව 
ෙදවරක් රැසව්ී ඇති අතර, මුදල් ගනුෙදනු වාර්තා 
කිරීෙම් පනතට ෙයෝජිත සංෙශෝධන අවසන් 
අදියෙර් පවතී. 

  එම සංෙශෝධනයන් සහිත නීති ෙකටුම්පත, නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නැවත 
සමාෙලෝචනය කිරීමකින් අනතුරුව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ෙයොමු 
කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මූල්ය 

බුද්ධ අංශයට ෙම් කියන කරුණු ෙසොයා බලන්නට බලයක් නැති 
බව තමයි ඔබතුමා කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මූල්ය බුද්ධ අංශයට 
ෙමම ෙතොරතුරු සහ කරුණු ෙසොයා බැලීමට බලයක් ලබා ගන්නා 
පිණිස දැනට පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් ෙවමින් තිෙබන බව තමයි 
ඔබතුමා කියන්ෙන්. මා විමසන පශ්නවලට ෙතොරතුරු සපයා 
ගැනීමට එම පනත් ෙකටුම්පතින් බලතල ලබා දී තිෙබනවා ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා සඳහන් කළ පරිදි ෙයෝජිත 

සංෙශෝධන අවසන් අදියෙර් තමයි දැනට පවතින්ෙන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ කටයුතු තවම අවසන් කරලා නැහැ. එම කටයුතු 
අවසන් කළ වහාම ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමා 

දන්ෙන් නැති බව මම පිළිගන්නම්. නමුත් අපි ෙමහි විමසා තිෙබන 
ෙතොරතුරු මූල්ය බුද්ධි අංශයට ලබා ගත හැකි වන විධියට ඔවුන් 
බැලගැන්වීමටද එම ෙකටුම්පත හදන්ෙන් කියන එකයි මම 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි "2006 අංක 6 දරන 

මුදල් ගනුෙදනු වාර්තා කිරීෙම් පනතට ඇතුළත්ව" කියලා මම 
මෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් කෙළේ. එතුමන්ලා ඒ සියලු කරුණු 
සමාෙලෝචනය කරලා තීන්දුවකට එන්න තමයි කටයුතු කරමින් 
යන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි මම ඔබතුමාෙග් 

පශ්නයට අවශ්ය පිළිතුර සඳහා උදව් කරන්නම්. ඔව්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන හිස්තැන් පුරවන්න තමයි අපි එවැනි කියා 
ෙග්න්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාට එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන එකක්. 

ඒක අඩංගු කර තිෙබනවා. ඒක කිසිෙසේත්ම අඩුවක් ෙනොෙවයි. 
සියලු ෙද්ම එකට ගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියන හැටියට ෙම් කියන කරුණු කාරණා ෙසවීෙම් 

බලයත් මූල්ය බුද්ධි අංශයට ලබා දීම සඳහා ද ෙම් ෙකටුම්පත් 
සංෙශෝධනය ෙගන එන්ෙන්? 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. මමත් ඒ කරුණු සනාථ 

කරනවා. ඒකට තවත් එකතු කරලා - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ඒ කරුණු ස්ථිර කරලා කියනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පසු ගිය දවස්වල අපි 

කවුරුත්  ෙබොෙහෝ කථා කළ ෙදයක් තමයි, විවිධ රටවල ෙහොර 
ගිණුම් තිෙබනවාය, ඒ උදවිය තැන්පත් කරන ඒ මුදල් ෙම් රෙට් 
නීතියට විරුද්ධව, අයථා ෙලස ෙම් රටින් පිට කරගත් මුදල්ය 
කියන එක. ෙම් මුදල විශාල මුදලක් බවට දැන් අපට හිතන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් පළ වූ 
ජනමාධ්ය පකාශනත් අපට දකින්න ලැබී තිෙබනවා. අයථා ෙලස 
තැනින් තැන තැන්පත් කරපු ෙම් විශාල මුදල ෙසොයා ගැනීම සඳහා 
අදාළ රාජ්යයන් හරහා ඉල්ලීම් කර තිෙබනවාද කියා මා අහලා 
තිෙබනවා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා එයට පිළිතුරු වශෙයන්, "අදාළ 
ෙනොෙව්" කියා කිව්වා.  මා අහලා තිෙබන්ෙන්, "රාජ්ය තාන්තික 
මට්ටෙමන් ඉහත කී සියලු ගිණුම්වල ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 
රජය විසින් අදාළ රාජ්යයන් හරහා ඉල්ලීම් කර තිෙබ්ද?" කියලායි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මූල්ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මට වාර්තා 

කර තිෙබන්ෙන් එතුමන්ලා ගත් උත්සාහය ගැනයි. මා හිතන 
හැටියට අපි දැන් ඒ පනත අලුතින් සංෙශෝධනය කරන්ෙන්ත් ඒ 
කටයුතු කර ෙගන යන්නයි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රජ යක් හැටියට අෙප් රජය යම් රටක රාජ්යයකින් -මා නම 

කියන්ෙන් නැහැ.-  ඉල්ලීමක් කරනවා, "අෙප් රටින් පිට වුණු 
අයථා මුදල් ඔබෙග් රෙට් බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් වී තිෙබන 
බවට අපට සැල වී තිෙබනවා. ඒ නිසා රාජ්යයකින් රාජ්යයකට 
ලබා ෙදන උදව්වක් හැටියට ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න"යි 
කියා. එවැනි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවාද කියලායි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන්, මූල්ය බුද්ධි ඒකකය 

පැනමාවලින් එවැනි ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. අෙප්                    
ශී ලාංකිකයන්ෙග් ගිණුම් ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පැනමා රාජ්යෙයන්? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්, පැනමා රාජ්යෙයන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙවනත් රාජ්යයන්ෙගන් ඉල්ලීම් කරලා නැද්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා කියන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඒ වාර්තා පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ලබා දුන් පිළිතුර අනුව - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
ආනයනික ෙමෝටර් රථ තක්ෙසේරුව අඩු කිරීම : 

රාජ්ය අයභාරයට වූ අලාභය 
இறக்குமதியான வாகனங்களின் குைறமதிப்பீ : 

அரச வ மான இழப்  
UNDERVALUATION OF IMPORTED MOTOR VEHICLES:  LOSS 

OF STATE REVENUE 
452/’16 

8.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) 2014 අෙගෝසත්ු 15 දින ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපද 
ෙඩොලර් 36,800ක් ෙලස තක්ෙසේරු කර තිබූ TRJ 150W 
මාදිලිෙය් ෙමෝටර් රථවල වටිනාකම, 2015 මාර්තු 23 දින 
වන විට ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් 27,944 (ජපන් 
ෙයන් 3,375,000) දක්වා ෙඩොලර් 8836කින් අඩු කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාවට ආනයනය කර තිබූ වාහන 
407කින් සිදුවී ඇති බදු අලාභය දළ වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 3000 පමණ වන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම බදු අලාභය සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුත්ෙත් 
කවුරුන්ද; 

 (ii) රාජ්ය අයභාරයට ෙමවැනි අලාභයක් සිදුව 
ඇත්නම්, ඒ හා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියා 
මාර්ග කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) කලින් පැවති තක්ෙසේරුව අඩු කිරීම ෙහේතුෙවන්, 
තීරුබදු සහන බලපතය යටෙත් ෙම් දක්වා 
ෙමරටට ආනයනය කරන ලද ෙමෝටර් රථ 
සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2014 ஆகஸ்ட் 15ஆம் திகதி ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர் 36,800 என மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ந்த 
TRJ150W ரக ேமாட்டார் வாகனங்களின் ெப மதி 
2015 மார்ச்சு 23ஆம் திகதியளவில் ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர் 27944 (யப்பானிய ெயன் 3,375,000) வைர 
8836 ெடாலர்களினால் ழ்ச்சியைடந்ததன் 
காரணமாக இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப் 
பட் ந்த 407 வாகனங்களினால் ஏற்பட் ள்ள வாி 
வ மான இழப்  அண்ணளவாக பா 3000 
மில் யன்களாகும் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த வாி வ மான இழப்  ெதாடர்பாக 
ெபா ப் க் கூற ேவண் யவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) அரச வ மானத்திற்கு இவ்வாறானெதா  
இழப்  ஏற்பட் ப்பின், அ பற்றி எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஏற்கனேவ காணப்பட்ட மதிப்பீ  குைறக்கப் 
பட்டதன் விைளவாக, தீர்ைவ வாிச் ச ைக 
உாிமத்தின் கீழ் இ வைர நாட் க்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார் வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Finance:  

 (a) whether he is aware that the tax revenue loss 
incurred through 407 vehicles imported to Sri 
Lanka as a result of the action to underestimate the 
value of the vehicle model TRJ 150W by US 
Dollars 8,836 from US Dollars 36,800 on 15th 
August 2014 to US Dollars 27,944 (3,375,000 
Japanese Yen) on 23rd March 2015, is 
approximately Rs. 3,000 million? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) as to who should be held responsible 
regarding this tax revenue loss;  

 (ii) the measures that are taken pertaining to 
any loss that has incurred in the state 
revenue, if any; and 

 (iii) the number of motor vehicles imported to 
the country under the duty free permit as a 
result of the underestimation of prices from 
the previous valuation? 

(c) If not, why? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  ෙමම මාදිලිෙය් වාහන සඳහා නිෂ්පාදකයාෙග් මිල පදනම් 
ෙකොටෙගන මුලින්ම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 32,000ක 
(FOB) මිල වටිනාකමක් ලබාදී තිබිණ. එෙහත් ෙද්ශීය 
නිෙයෝජිතයින් ෙමරටදී අය කරනු ලබන ෙද්ශීය ගාසත්ුද 
ෙමම මිලට ඇතුළත් කර මිල නියම කිරීමට තීරණය කර 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 36,800ක් (FOB) ෙලස මිල 
සංෙශෝධනය කරන ලදී. ෙමම මාදිලිෙය් බහුතරයක් වාහන 
ආනයනය කරන ලද්ෙද් සහනදායී බලපත මතයි. එකී 
බලපතවල බලපත සීමාව වූෙය් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
35,000කි (CIF). මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 36,800ක් 
දක්වා ඉහළ දැමීම නිසා ඉහත බලපත මත ආනයනය 
කරන ලද වාහන සම්බන්ධෙයන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 
උදා විය. එබැවින් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් විසින් ඉහත 
තීරණය අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් අධිකරණෙය් නඩුවක් 
ෙගොනු කරන ලදී. එම නිසා 2015.02.10 දින නිකුත් කරන 
ලද ගැසට් අංක 1901/3 පකාරව නිෂ්පාදකයාෙග් මිල 
පදනම් ෙකොට ෙගන ජපන් ෙයන් 3,375,000 (FOB) ක් 
ෙලස මිල සංෙශෝධනය කිරීමට සිදු විය. (එෙහත් 
බලපතෙය් සඳහන් උපරිම මිල සීමාව (CIF) වනුෙය් ජපන් 
ෙයන් 2,940,000කි) 

 එෙසේ නමුත් බලපතෙය් සඳහන් ෙවනත් මුදල් ඒකක 
උපෙයෝගි කර ගනිමින් සහ විචල්ය වන විනිමය 
අනුපාතයන්ට අනුව ගැළපීම් කරමින් බලපත යටෙත් 
ආනයනයන් සිදු කර ඇත. ඒ අනුව නිෂ්පාදන වටිනාකම වූ 
ජපන් ෙයන් 3,375,000 එදින පැවති විනිමය අනුපාතයන්ට 
අනුව ගැළපීම් කළ විට එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
27,944.44කි.  

 ෙම් අනුව ඒ ඒ කාලවලදී පැවති ගැසට් නිෙව්දනවලට 
අනුකූලව කටයුතු කර ඇති අතර, කිසිදු අයුරකින් මිල 
ගණන් අවභාවිතයට ලක් ෙකොට ෙනොමැති නිසාත්, අදාළ 
වාහන සඳහා වූ නියමිත මිල වටිනාකම මත නීත්යනුකූලව 
බදු අය කරෙගන ඇති නිසාත් රජයට කිසිදු බදු අලාභයක් 
සිදු වී ෙනොමැත. 

 පසුකාලීනව සියලුම ෙමෝටර් රථවල මිල ගණන් 
2015.10.18 දින සිට සංෙශෝධනය කරන ලද අතර TRJ 
150W මාදිලිෙය් වාහනයක නව මිල වටිනාකම ජපාන 
ෙයන් 3,640,200 (FOB)කි.  

(ආ)  (i)   කිසිදු බදු අලාභයක් සිදුවී ෙනොමැත. 

       (ii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iii)   වාහන 1,014ක් පමණ. (2015.03.24 දින සිට 
2016.04.17 දක්වා) 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි, තීරුබදු ෙවනස් කිරීම් සඳහා මුදල් 

අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමා මැදිහත් වීමක් ෙහෝ උපෙදස් 
දීමක් සිදු කර තිෙබනවා ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් ඇමති නැත්නම් සංස්කෘතික ඇමතිද ෙමම කටයුතු 

කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බුද්ධ ශාසන ඇමතිද ෙමය කරන්ෙන්?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමය කරන ආකාරය පිළිබඳව, බදු තක්ෙසේරු කිරීම පිළිබඳව -

අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කරන්න කියා- ඔබතුමා ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිර්ෙද්ශයක් කර තිෙබනවා ද කියායි මා 
ඇහුෙව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සාමාන්ය නීතිය යටෙත් එවැනි ෙදයක් වුණාම අපි එය fine 

කරනවා. Fine කළාම එය අඩු  කිරීෙම් -mitigate කිරීෙම්- බලය 
තිෙබන්ෙන්ත් අමාත්යතුමාටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් කිසිම පදනමක් නැතිව licence දී තිබුණා. බදු රහිතව 
ෙගනා එකට තමයි අපි පසුව බදු එකතු කිරීමක් කෙළේ. යම් විධිෙය් 
අධිබදු පමාණයක් පනවා තිබුණා. ඒ ෙදක අතර ෙවනස market 
value එකට වඩා වැඩි වූ නිසාත්, ඒ අය ඉල්ලීමක් කළ නිසාත් 
විකුණන්න පුළුවන් මිලකට බදු එකතු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙසේ කෙළේ, වාහන ආනයනකරුවන්ෙග් සංගමය විසින් කරන 

ලද ඉල්ලීමක් අනුවද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සාමුහිකව සියලු ෙදනා කිව්වා. උදාහරණයක් වශෙයන්, 

එළිෙය් වාහනයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 30ක් කියාත්, ෙමය රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක් කියාත් සිතමු. එෙහම නම් එම වාහනය එළියට ෙගන 
යෑෙම්දී කිසිෙසේත් නිසි වටිනාකමක් නැහැ. Market value එකට 
අදාළව කළ ඉල්ලීම අධ්යක්ෂ  ජනරාල්වරයාට ඉදිරිපත් කළාට 
පසුව එතුමාෙග් අදහස අපට ෙයොමු කළා. අපි එය අනුමත කළා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාත් ඔබතුමාත් සම්බන්ධ ෙවලා 

ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්යයනය කරන්න කමිටුවක් පත් කළා. 
එම කමිටුෙව් වාර්තාව ලැබී තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. එක වතාවක් ෙනොෙවයි. තුන්හතරපස් වතාවක් කථා 

කරලා, ෙසොයා බැලුවා. අන්තිමට ඒ අයත් සමාව ඉල්ලා තිබුණා, 
වැරැදි ගමනකයි ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ ලැෙබන්න තිබුණු 
සල්ලි පමාණයට වඩා මිලියන 150ක් අද ලැබී තිෙබනවා කියා 
තමයි අධ්යක්ෂ ජනරාල් අපට වාර්තා කර තිෙබන්ෙන්.      

 
උතුරු ප ළාෙත් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්: විසත්ර 
வட மாகாண ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் : விபரம் 

PRE-SCHOOL TEACHERS IN NORTHERN PROVINCE: DETAILS 
 

563/’16 
12.ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
 (மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
 (The Hon. S. Shritharan) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දිවයින පුරා පිහිටා තිෙබන ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් ෙපර පාසල් ළමුන් සඳහා නිසි පරිදි 
සකස ්වූ අධ්යාපන කමයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් කමය අයත් වන 
කාණ්ඩය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උතුරු ප ළාෙත්, විෙශේෂෙයන් කිළිෙනොච්චි හා 
මුලතිව් දිසත්ික්කවල පිහිටා තිෙබන ෙපර පාසල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ෙපර පාසල්වලින් සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඇති ෙපර පාසල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවාෙය් උගන්වන ගුරුවරුන්ට වැටුප් ෙගවන 
පදනම කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පාසල් යාමට නියමිත ෙපර පාසල් ළමුන් සඳහා 
ආරක්ෂක හමුදාවලට සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ට 
ඉගැන්විය හැකිද; 

 (ii) රෙට් අෙනක් පෙද්ශවලත් ෙමම කමය කියාත්මක 
වන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙපර පාසල් ළමුන්ෙග් නිල ඇඳුෙම් හමුදා ලාංඡන 
පළඳවා ඇති බව දන්ෙන්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) நா  வதி ள்ள ன்பள்ளிகளின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இலங்ைகயில் ன்பள்ளிச் சிறார்க க்ெகன 

உாிய ைறயில் தயாாிக்கப்பட்ட கல்வி ைற 
ெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்குாிய சம்பளத் திட்டம் 
எந்த வகுதிையச் ேசர்ந்த  என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) வடமாகாணத்தில் குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மற் ம் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் அைமந் ள்ள 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 

பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ன்பள்ளிகளில் சிவில் பா காப் த் 

திைணக்களத்தின் கீழ் உள்ள ன்பள்ளிகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவற்றில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க க்கு எந்த 
அ ப்பைடயில் சம்பளம் ெச த்தப்ப கின்ற  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாடசாைல ெசல்லவி க்கும் ன்பள்ளிச் சிறார் 
க க்கு பா காப் ப் பைடக டன் ெதாடர் 

ைடய ஆசிாியர்களினால் கற்பிக்க மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களி ம் இந்த ைற 
அ ல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ன்பள்ளிச் சிறார்களின் சீ ைடயில் இரா வச் 
சின்னம் அணிவிக்கப்பட் ள்ளைத அறிவாரா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he state- 

 (i)   the number of pre-schools located across the 
island;  

 (ii)   whether there is a formal education system 
for pre-school children in Sri Lanka; and 

 (iii)   the salary group under which the salary 
scheme of pre-school teachers is placed?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the number of pre-schools in the Northern 
Province, especially in the Kilinochchi and 
Mullaitivu Districts; 

 (ii)    these pre-schools, the number of pre-schools 
under the Department of Civil Security; and 

 (iii)  the basis on which salaries are paid to the 
teachers teaching in them?  

(c)  Will he also inform this House whether- 

 (i)   teachers associated with security forces can 
teach pre-school children who are about to 
commence school education; 

 (ii)   this system is in operation in other parts of the 
country as well; and 

 (iii)   he is aware that military insignias are affixed 
to uniforms of  pre-school children?  

(d)  If not, why?   

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ அைமச்சாின் 

சார்பில் இந்தக் ேகள்விக்கான விைடகைள நான் 
அளிக்கின்ேறன். 

(அ) (i)  பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல 
களின்  எண்ணிக்ைக14,663. 

       (ii)  இலங்ைகயில் ஆரம்பப் பாடசாைலக க்காக, 
மாகாண சைபகளில் ஆரம்பச் சி பராயக் கல்வி 
ெதாடர்பான ெபா ப் க்கைள வகிக்கும் 
நி வனங்களினால் தயாாிக்கப்பட்ட கல்வி 

ைறகேள தற்ேபா  அந்தந்த மாகாணங்களில் 
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளன. எனேவ,  
நாட் க்கும் ெபா வான ஆரம்பக் கல்விப் 
பாடசாைலகளின் கல்வி ைற ெகாண்ட 
ஆரம்பச் சி பராயக் கல்வி ெதாடர்பாகத் 
ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைகெயான்  கல்வி 
அைமச்சினால் தயாாிக்கப்பட் த் தற்ேபா  
அதற்குத் ேதசிய கல்வி ஆைணக் கு வின் 
இணக்கம் ெபறப்பட் ள்ள .   

        (iii)  உள் ராட்சி நி வனங்களினால் நிர்வகிக் 
கப்ப ம் ஆரம்பப் பாடசாைலகளில் நிரந்தர 
சம்பளத்ைதப் ெப ம் ஆசிாியர்களின் சம்பள 

ைறைம அடங்கும் பிாி  MNI - 2006 A ஆகும்.  
அரச ைறயல்லாத ஆரம்பப் பாடசாைலகளில் 
ஆசிாியர் ஒ வ க்காக உாிய சம்பள ைறைம 
இல்ைல. 

(ஆ)  (i)  வட மாகாணத்தில் அைமந் ள்ள பதி ெசய்யப் 
பட்ட ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
1,581. கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
பதி ெசய்யப்பட்ட ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக 230. ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள பதி ெசய்யப்பட்ட ஆரம்பப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 233.   

     (ii)  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் சிவில் பா காப் த் 
திைணக்களத்தின் கீ ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல 
களின் எண்ணிக்ைக 163. ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் சிவில் பா காப் த் திைணக் 
களத்தின் கீ ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக 95.   

      (iii)  வட மாகாணக் கல்வி அைமச்சினால், வட 
மாகாண சைபயின் அங்கீகாரம் ெபற்  
மாகாணக் கல்வி அைமச்சின்கீழ் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் 
ஆசிாியர்க க்கான மாதாந்தக் ெகா ப்பன  
ெச த்தப்ப கின்ற .  

  சிவில் பா காப் த் திைணக்களத்தின் கீ ள்ள 
ஆரம்பப் பாடசாைலகளில் ேசைவயாற் கின்ற 
ஆசிாியர்க க்குச் சிவில் பா காப் த் திைணக் 
களத்தினால் சம்பளம் ெச த்தப்ப கின்ற .   

(இ)  (i)  ஆரம்பப் பாடசாைலக் கல்வி ெதாடர்பாகத் 
ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைக தற்ேபா  அ ல் 
இல்ைலெயன்பதால் ஆரம்பப் பாடசாைல 
க க்கு ஆசிாியர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
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அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒ  ைறைமயில்ைல. 
ஆரம்பச் சி பராயக் கல்வி ெதாடர்பாக 

ைறயான பயிற்சிகைளப் ெபற்றி ப்பின், 
பா காப் ப் பைட டன் ெதாடர் பட்ட ஆரம்பப் 
பாடசாைல ஆசிாியர்களினால் கற்பித்த ல் 
தைடகள் ஏற்படா . 

       (ii)  கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங் 
களி ள்ள 258 ஆரம்பப் பாடசாைலகள் உட்பட 
நாெடங்கி ள்ள 600 ஆரம்பப் பாடசாைல 
களில் சிவில் பா காப் த் திைணக்களத்தின் 
கீ ள்ள ஆசிாியர்கள் ேசைவயாற் கின்றனர்.   

        (iii)  ஆரம்பப் பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் சீ ைட 
யில் சிவில் பா காப் த் திைணக்களத்தின் 
உத்திேயாக ர்வ இலச்சிைனகள் ெபாறிக்கப் 
படவில்ைல. இ ப்பி ம் சிவில் பா காப் த் 
திைணக்களத்தின் கீ ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல 
களில் கல்வி கற்கும் பிள்ைளக ைடய 
சீ ைடயில் அந்த ஆரம்பப் பாடசாைலயின் 
அைடயாளத்தின் இலச்சிைனேய ெபாறிக்கப் 
பட் ள்ள . 

(ஈ)  எழவில்ைல. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, பா காப் த் திைணக் 

களத்தின் கீ ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கும் 
மாணவர்களின் சீ ைடகளில் இரா வச் சின்னம் ெபாறிக்கப் 
பட் ப்பைத ஆதார ர்வமாக - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, the Question is already there in the 

Order Paper. You may raise Supplementary Questions. 
You do not have to repeat the whole Question.   

      
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இ  சம்பந்தமாக ஏற்ெகனேவ எ த் லமாக ம் தகவல் 

தந்தி க்கின்ேறாம். பிள்ைளகள் இரா வச்சின்னம் ெபாறிக் 
கப்பட்ட சீ ைடகைள அணிந் ெகாண்  ெசல்கின்றார்கள். 
நாம் அதற்கான ஆதாரத்ைதத்  த வதற்குத் தயாராக  
இ க்கின்ேறாம்.   

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
பா காப் த் திைணக்களத்தின் சின்னம் ெபாறிக்கப் 

படவில்ைல என் தான் இங்கு ெசால்லப்பட் ள்ள . 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நாம் ஆதாரத்ைத உங்க க்குத் த கின்ேறாம். 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ஆதாரத்ைதக் ெகா த்தால் அதற்கான அ த்தகட்ட 

நடவ க்ைகைய நாங்கள் எ க்க ம்.   
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஏன், இந்த ஆரம்பப் பாடசாைலகள் பா காப் த் 

திைணக்களத்தின்கீழ் இ க்கேவண் ம்? இவற்ைறக் கல்வித் 
திைணக்களத்தின்கீழ் ெகாண் வந்தால், அத்திைணக்களத்தின் 

லம் அந்த ஆசிாியர்க க்கான சம்பளத்ைத வழங்கலாம் 
தாேன? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Shritharan, you ask the Question and the Hon. 

State Minister will reply. Then if you have any queries, 
you have three opportunities to raise your Supplementary 
Questions.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
விேசடமாக வட மாகாணத்திேல, கல்வித் திைணக்களங் 

களினால் எந்தவிதமான ஆரம்பப் பாடசாைலக ம் அங்கீகாிக் 
கப்படவில்ைல. இைவ மாகாண சைபயின் கீ ள்ள பிரேதச 
சைபகளினா ம் சிவில் பா காப் த் திைணக்களத்தினா ம் 
தான் நடத்தப்பட்  வ கின்றன.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now you may ask your first Supplementary Question. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
My first Supplementary Question is - நாட் ேல 

எங்ேக ம் இல்லாதவா  கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் மட் ம் ஏன், இவ்வாறான ன்பள்ளிகள் 
ெதாடர்ந்  இவ்வள  காலமாக இரா வ சிவில் பா காப் த் 
திைணக்களத்தின்கீழ் இ க்க ேவண் ம்? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 கடந்த காலங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாைலகள் 

இன்ன ம் ெதாடர்ந்  நைடெப கின்றன. இப்ேபா  நாங்கள் 
ேசர்ந்  ேபசி இ  ெதாடர ேவண் மா,  இல்ைலயா? என்ற 

ைவ எ க்கலாம்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

த்தம் வைடந்  ஏ  ஆண் கள் கடந் விட்டன. 
வடக்கு, கிழக்குக்ெகன மாகாண சைபகள் இ க்கின்றன. 
மாகாண சைபக்குக்கீழ் கல்வித் திைணக்களங்கள் 
ெசயற்ப கின்றன. வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாண கல்வி 
அைமச்சுக்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ய இந்த விடயங்கள் 
ஏன், ெதாடர்ந் ம் இரா வத்தின்கீழ் இ க்க ேவண் ம்?  
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இ  சம்பந்தமாக வட மாகாண சைபயின் ஆட்சியாளர் 

க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்  அதற்ேகற்ற நடவ க் 
ைகைய எ க்க ம். அந்த வைகயில் அவர்க டன் இந்தப் 
பிரச்சிைனையப் ேபசித் தீர்க்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
என் ைடய 3ஆவ  உப வினாைவக் ேகட்கிேறன்.   

இ  ெதாடர்பாக நாங்கள் பல தடைவ ேபசியி க்கிேறாம். 
நான் ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் அ  பற்றிக் க தம் 
எ தியி க்கிேறன். இைத உடன யாக நீக்குமா  ஜனாதிபதி 
யிடமி ந்  க தம் வந்தி ந் ம்கூட இ வைர இரா  
வத்தின் பி யி ந்  அந்தப் பாடசாைலகள் வி விக்கப் 
படவில்ைல. இலங்ைகயிேல எங்கும் இல்லாதவா  
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் மட் ம் 
இரா வப் பிரசன்னத்ேதா  இயங்குகின்ற இந்த 
பாடசாைலகளின் நடவ க்ைககைளத் தய ெசய்  உடன் 
நி த்தி, அவற்ைற வடக்கு மாகாணக் கல்வி அைமச்சின்கீழ் 
ெகாண் வா ங்கள்! அதற்கான நடவ க்ைகைய விைரவாக 
எ ங்கள்! அதற்குத் ேதைவயான கால அவகாசத்ைதக் 
குறிப்பி ங்கள்!  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ட ம் அேதேபால 

பிரதம அைமச்சர் அவர்க ட ம் ேபசி இதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ க்க ெமன்பைதச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Taking into consideration the importance of the 

Question, you should give priority and sort it out early.  
 
 

එස.් එම්. ෙජසීර් මහතා: ඉඩමක්  ලබාදීම  
தி . எஸ்.எம். ெஜசீர் : காணி வழங்கல் 

  MR. S. M. JEZEER: PROVISION OF LAND 
 

575/’16 
13. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
 (மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
 (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එස.් එම්. ෙජසීර් මහතා සහ ඔහුෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකයින් මඩකලපුව, ෙපොෙළොන්නරුව දුම්රිය 
රක්ෂිත ඉඩෙම් (පූනානි, රිදීතැන්න සථ්ානෙය්  
පිහිටි )දීර්ඝ කාලයක් සිට ජීවත්වන බවත්; 

 (ii) එම ඉඩ ම් ෙකොටස, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, 
දීර්ඝ කාලීන බදු ගිවිසුමක් යටෙත් ලබා ගැනීම 
සඳහා ඔහු අයදුම්කර තිෙබන බවත් (ලිපිෙගොනු 
අංක දු.සා./දු.ර.ක.ඒ./නව බදුදීම/2012); 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ජීවත්වීමට සථ්ිර නිවසක් ෙහෝ ඉඩමක් ෙනොමැතිව 
අසරණව සිටින ෙජසීර් මහතාට නීත්යනුකූල ෙලස බදු 
ගිවිසුමකින් දුම්රිය රක්ෂිත ඉඩෙම් ෙකොටසක් ලබා දීම 
ෙකෙරහි සලකා බලන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தி . எஸ்.எம். ெஜசீர் மற் ம் அவாின் கு ம்ப 
அங்கத்தவர்கள் மட்டக்களப் , ெபாலன்ன ைவ 

ைகயிரத ஒ க்குக் காணியில் ( ணாைன, 
ாிதீெதன்ன எ ம் இடத்தில் அைமந் ள்ள) 
நீண்டகாலமாக வாழ்ந்  வ கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிப் பகுதிைய, ைகயிரத திைணக் 
களத்தி ந் , நீண்டகாலக் குத்தைக 
உடன்ப க்ைகயின்கீழ் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
இவர் விண்ணப்பித் ள்ளார் என்பைத ம் 
(ேகாப்  இலக்கம் .சா./ .ர.க.ஏ./ திய 
குத்தைக/ 2012); 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) வாழ்வதற்கு  நிரந்தர  அல்ல  காணி இன்றி 
அநாதரவாக உள்ள தி . ெஜசீ க்கு சட்ட ர்வமாக 
குத்தைக உடன்ப க்ைக லம் ைகயிரத ஒ க்குக் 
காணியில் ஒ  பகுதிைய ெபற் க்ெகா ப்ப  
ெதாடர்பாக ஆராயப்ப மா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   Mr. S.M. Jezeer resides in the railway 
reserved land in Batticaloa, Polonnaruwa 
with his family (in Punanai, Rideethenna) 
for a long period of time; and 

 (ii)   he has applied to get the aforesaid plot of 
land from Department of Railways on a 
long term lease (File No.දු.සා./දු.ර.ක.ඒ./නව 
බදු දීම/2012) ? 

(b)  Will he inform this House whether it is considered 
to provide Mr. Jezeer who has been rendered 
helpless without having a land or permanent house 
to live, a part of the railway reserved land by a 
legal lease agreement? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
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(අ) (i) එස.්එම්. ෙජසීර් මහතා සහ ඔහුෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකයන් මඩකලපුව, ෙපොෙළොන්නරුව දුම්රිය 
රක්ෂිත ඉඩෙම් දීර්ඝ කාලයක සිට ජීවත්වන බවක් 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (ii) ව්යාපාර කටයුත්තකට බදු ලබා ගැනීම සඳහා 2012 
වර්ෂෙය්දී අයදුම්කර ඇත. 

(ආ) ෙමවැනි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වී ෙනොමැති අතර ෙජසීර් 
මහතාෙගන් ඉල්ලීමක් ලැබුණු පසුව ඒ පිළිබඳ සලකා 
බැලිය හැක. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14-142/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 5 - 440/'16 - (2), ගරු ඩී.වී. චානක 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 446/'16 - (2), ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 
 

 මාලදිවයිෙනහි බන්ධනාගාරගතව සිටින එම්. එම්. 
එම්. බිසත්ාම් මහතා: ශී ලංකාෙව් බන්ධනාගාරයකට 

මාරු කරවා ගැනීම 
மாைலதீவில் சிைறக்ைகதியா ள்ள தி . எம்.எம்.எம். 

பிஸ்தாம் : இலங்ைகச் சிைறக்கு மாற் தல்  
 MR. M. M. M. BISTHAM IMPRISONED IN MALDIVES : 

TRANSFER TO A SRI LANKAN PRISON 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      
පශ්නය - (2): 

(අ) ශී ලංකා රජය හා මාලදිවයින රජය අතර සිරකරුවන් 
හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම අනුව 
මාලදිවයිෙනහි සිරභාරෙය් පසුවන එම්. එම්. එම්. බිසත්ාම් 
නමැති පුද්ගලයා ශී ලංකාෙව් බන්ධනාගාරයකට මාරු 
කිරීම පිණිස ඉල්ලුම් කිරීම සම්බන්ධව  (Case File No. 
175/2009 - Court No. 194 JC - 2009) අධිකරණ 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් අංක MOJ/L2/2/3/12 හා 
2014.05.30 දිනැති ලිපිය මඟින් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවතින් වාර්තාවක් කැඳවන ලද 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එකී සිරකරු ශී ලංකාෙව් බන්ධනාගාරයකට 
මාරුකරවා ගැනීෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) එහි වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

49 50 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ)  இலங்ைக அரசுக்கும் மாைலதீ  அரசுக்கு 
மிைடயில் சிைறக் ைகதிகைளப் பாிமாறிக் 
ெகாள்வதற்ெகனக் ைகச்சாத்திடப்பட்ட 
உடன்ப க்ைகயின்ப  மாைலதீவில் சிைற 
ைவக்கப்பட் ள்ள எம்.எம்.எம். பிஸ்தாம் என்ற 
நபைர இலங்ைகயி ள்ள சிைறச்சாைல 
ெயான் க்கு மாற் வதற்கான ேகாாிக்ைக 
சம்பந்தமாக (Case File No. 175/2009 - Court No. 
194 JC-2009) நீதி அைமச்சின் ெசயலாள ைடய 
M O J / L 2 / 2 / 3 / 1 2ஆம் இலக்க மற் ம் 
2014.05.30ஆம் திகதிய க தம் லம் 
ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாள 
ாிடமி ந்  அறிக்ைக ஒன்  ேகாரப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகதிைய இலங்ைகயி ள்ள 
சிைறச்சாைலெயான் க்கு மாற் ம் ெசயற்பா  
ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

      (ii) அதன் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that a report was called from the 
Secretary to the Ministry of  External Affairs by 
the letter number MOJ/L2/2/3/12 dated 
30.05.2014 of the Secretary to the Ministry of 
Justice pertinent to the appeal made for the transfer 
of  a person by the name of M.M.M. Bistham who 
is imprisoned in Maldives to a prison in Sri Lanka 
(Case File No.175/2009-Court No.194 JC-2009), 
as per the Exchange Treaty signed between the 
Governments of Sri Lanka and Maldives? 

(b)  Will he state - 

 (i)   the steps taken in relation to the transferring 
process of the aforesaid prisoner to a prison 
in Sri Lanka; and 

 (ii)  what its current  progress is? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்- சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத   அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, I table* the Answer.  

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(a) Not relevant to this Ministry. 

(b) (i) The aforesaid prisoner, Mohamed Wasudha Mohamed 
Bistham and twelve other prisoners were brought to 
Sri  Lanka on 12 April 2016. 

 (ii) The aforesaid 12 prisoners (above prisoner included) 
are presently at Welikada Prison. 

(c) Not relevant.    
 

 

රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය : උසස ්කිරීෙම් 
විභාගය 

அரசாங்க ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவ : பதவி 
உயர் ப் பாீட்ைச  

GOVERNMENT TRANSLATORS' SERVICE: PROMOTIONAL TEST 

503/’16 

10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු චතුර  සංදීප 
ෙසේනාරත්න මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப 
ேசனாரத்ன சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chathura Sandeepa Senaratne)   

    රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් විෙශේෂ පන්තියට 
උසස ්කිරීෙම් විභාගය 1999 වසරින් පසු ෙමෙතක් 
පවත්වා ෙනොමැති බවත්;    

 (ii) ඒ ෙහේතුෙකොට ෙගන එකී විෙශේෂ පන්තිෙය් 
තනතුරු ෙම් වනවිට මුළුමනින්ම පුරප්පාඩු වී  ඇති 
බවත්; 

 (iii) වසර 16කට වැඩි කාලයක් පුරා පවතින එකම 
උසසව්ීෙම් අවසථ්ාවද අහිමි කිරීෙමන් 
නිලධාරීන්හට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති 
බවත්;   එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  අංක 06/2006 දරන රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛෙයන්  2006.01.01 දින සිට එම ෙසේවෙය් 
විෙශේෂ පන්තිය ෙසේවා තත්ත්වෙයන් පහත ෙහළන 
ලද බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව, දීපව්යාප්ත ෙසේවා මට්ටෙම් තිබූ එම 
පන්තිය 2006 වසෙර් සිට කළමනාකරණ සහකාර 
අධි පන්තියටද පහළින් සථ්ානගත කරන ලද 
බවත්; 

 (iii) එම තත්ත්වය නිලධාරීන් ෙසේවය හැරයාමටත්, උග 
නිලධාරී හිඟයක් ඇති කිරීමටත් ෙහේතුවී ඇති 
බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උසසව්ීෙම් අවසථ්ාව අහිමි වූ එම නිලධාරීන්ට 
ලබාෙදන සහනය කවෙර්ද; 

 (ii) නව ෙසේවා ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පෙතන් විෙශේෂ 
පන්තිය සඳහා 2006 වසරට  ෙපර පැවති ෙසේවා 
තත්ත්වය නැවත ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදනයන් වහා කියාත්මක 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

51 52 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 



2016 ජූලි 05 

ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்க ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவயின் 
சிறப்  வகுப் க்கு பதவி உயர்  அளிக்கும் 
பாீட்ைச 1999ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் 
இ வைர நடத்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணத்தினால் ேமற்ப  சிறப்  
வகுப் க்கான பதவிகள் இன்றளவில் ைம 
யாக ெவற்றிடங்களாக உள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) 16 ஆண் க க்கு ேமல் நில ம் ஒேர பதவி 
உயர்  வாய்ப்ைப ம் இழக்கச் ெசய் ள்ளதன் 

லம் உத்திேயாகத்தர்க க்கு ெப ம் அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 0 6 / 2 0 1 6ஆம் இலக்க ெபா நி வாகச் 
சுற்றறிக்ைகயின் லம் 2006.01.01ஆம் திகதி 
யி ந்  ேமற்ப  ேசைவயின் சிறப்  வகுப்  
ேசைவ நிைலைமயி ந்  கீழிறக்கம் ெசய்யப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம், நாடளாவிய ேசைவ மட்டத்தி 
ந்த ேமற்ப  வகுப்  2006ஆம் ஆண்  
ந்  காைமத் வ உதவியாளர் உயர் 

வகுப்ைப ம்விடக் குைறவான இடத்தில் 
ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிைலைமயான , உத்திேயாகத்தர்கள் 
ேசைவைய விட் ச்ெசல்வதற்கும், க ம் 
உத்திேயாகத்தர் பற்றாக்குைறையத் ேதாற் விப் 
பதற்கும் ஏ வாகி உள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) பதவி உயர்  வாய்ப் கைள இழந் ள்ள 
ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
நிவாரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) திய ேசைவப் பிரமாணக் குறிப் கள் லம் 
சிறப்  வகுப் க்கு 2006ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் 
காணப்பட்ட ேசைவ நிைலைய மீண் ம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் 
வாரா  என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஏற்பா கைள உடன யாக 
அ ல்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் 
வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 
(a)  Is he aware that - 

 (i)   the examination for the promotion of officers in 
the Government Translators’ Service to the 
Special Grade of the Translators’ Service has not 
been conducted after 1999; 

 (ii)   owing to that, all positions of the said special 
grade have fallen vacant at present; and 

 (iii)   these officers have been subjected to severe 
injustice for over 16 years as they have been 
deprived of the only promotional opportunity 
available to them? 

(b)  Will he admit that- 

 (i)   the special grade of that service was 
downgraded with effect from 01.01.2006 by the 
Public Administration Circular of  06/2006; 

 (ii)   accordingly this grade which was at the level of 
Island-wide Service was placed even below the 
supra grade of the Management Assistants’ 
Service from 2006; and 

 (iii)   this situation has resulted in officers vacating the 
service thereby creating a severe dearth of 
officers? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)    the relief to be granted to those officers who lost 
promotion opportunities; 

 (ii)   whether steps will be taken to grant this special 
grade of the service, the status that prevailed 
prior to 2006 through the new draft service 
minute; and 

 (iii)   if so, whether those provisions will be 
implemented forthwith? 

(d)  If not, why?  
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට  පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006හි විධිවිධාන අනුව 
සැකසූ ෙසේවා ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත නිරීක්ෂණ සඳහා 
2013.11.18 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලයට ෙයොමු 
කර ඇත. තවද එහි නිරීක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින් 
සකසන ලද ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි සඳහන් වැටුප 
පිළිබඳව නිරීක්ෂණය ලබාගැනීම සඳහා ජාතික වැටුප් හා 
සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවට 2014.07.07 දිනැතිව ඉදිරිපත් 
කර ඇත. 

  වැටුප් සම්බන්ධෙයන් ජාතික වැටුප් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
එකඟතාව ලබා ගත ෙනොහැකි වීම ෙහේතුෙවන් ෙයෝජිත 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 2015.06.26 
දිනැතිව ද අමාත්ය මණ්ඩලය පතිව හගත කිරීෙමන් 
අනතුරුව 2015.09.30 දිනැතිව ද ෙයොමු කර ඇත. 
2015.12.10 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණෙයන් වැටුප 
පිළිබඳව වූ වැටුප් ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ යළි සලකා 
බලන ෙලස වැටුප් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත දන්වා ඇත. ඒ 
අනුව ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුමත වීෙමන් පසු අදාළ උසස්වීම් 
විභාග පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ඒ අනුව 06/2006 රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛයට අනුව 
රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් ෙසේවා ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින බැවින් 
එමඟින් උසස්වීම් ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා කරන බැවින් 
උසස්වීම් විභාග පවත්වා නැත. 

 (ii) විෙශේෂ පන්තිෙය් සිටි නිලධාරින් විශාම ගැනීෙමන් පසු එම 
පන්තිය පුරප්පාඩු වී ඇත. 

 (iii) ඉහත කරුණු ෙහේතුෙවන් දැනට ෙමම නිලධාරින්ට 
උසස්වීම් අවස්ථා මඟහැරී ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) විෙශේෂ පන්තිෙය් ෙසේවා තත්ත්වය පහත ෙහළීමට කටයුතු 
කර නැත. 

 (ii) වැටුප් චකෙල්ඛයක් මඟින් ෙසේවා තත්ත්වය පහත ෙහළීමක් 
සිදු ෙනෙව්. 

 (iii) නිලධාරි හිඟය හා නිලධාරින් ෙසේවය හැර යාෙම් ගැටලුව 
ෙමම ෙසේවාවට පමණක් ෙනොව දීප ව්යාප්ත ෙනොවන 
ෙබොෙහෝ ෙසේවාවන්ට පවතින ගැටලුවකි. රාජ්ය අංශෙය් 
බඳවා ගැනීම කඩිනම් කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීමට 
අමාත්යාංශය අදහස් කර ඇත. ඇබෑර්තු ගණන් තැබීම 
විධිමත් කිරීම, විභාග නිශ්චිත කාලසටහන් මත පැවැත්වීම, 
විභාග කම ඒකාබද්ධ කිරීම ආදිය විධිමත් කිරීමට කටයුතු 
අරඹා ඇත. 

(ඇ) (i) 06/2006 චකෙල්ඛය අනුව ෙසේවා ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය 
කළ පසු ඒ යටෙත් උසස්වීම් ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා කරයි. 

 (ii) නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව මඟින් සමස්ත භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවය සඳහාම වඩා යහපත් තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට පියවර 
ෙගන ඇත. 

 (iii) නව ෙසේවා  ව්යවස්ථාව රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
අනුමත කිරීෙමන් පසුව ෙසේවා උසස්වීම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 558/'16 - (1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැරැදි අමාත්යාංශයකටයි ෙම් පශ්නය 

ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. නිවැරැදි අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න 
ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිවැරැදි අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයටයි අදාළ 

ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒක ඒ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
      ඊළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.  
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
දකුණු හා උතුරු මැද පළාත්වල ෙදමළ පාසල්වල  

අඩු පාඩු 
ெதற்கு மற் ம் வட மத்திய மாகாண தமிழ்ப் 

பாடசாைலகளின் குைறபா கள் 
LACK OF FACILITIES IN TAMIL SCHOOLS IN SOUTHERN AND 

NORTH CENTRAL PROVINCES 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23(2) 

இன்கீழ் கல்வி அைமச்சர் அவர்களிடம் என  ேகள்விையக் ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி. 

நாட் ல் வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம், ெகா ம்  ேபான்ற 
பகுதிகளி ள்ள தமிழ்ப் பாடசாைலகள்மீ  ெச த்தப்ப கின்ற 
அளவிலான அவதானங்கைள ேமற்ப  பகுதிகைளச் சாராத தமிழ்ப் 
பாடசாைலகள் ெதாடர்பில் அரசு ெச த் வதில்ைல என்ற ஒ  
குற்றச்சாட்  நில கின்ற . குறிப்பாக நாட் ன் ெதன் மற் ம் வட 
மத்திய மாகாணங்களி ள்ள தமிழ்ப் பாடசாைலகள் ேதசிய 
கல்விக் ெகாள்ைகக்கு உட்படாத பாடசாைலகளாகக் 
காணப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற .  

ெதன் மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் ஐந்  தமிழ்ப் பாடசாைலக ம், தமிழ் 
ெமாழிைய ம் ெகாண்டதான இ  ெமாழிப் பாடசாைல ஒன் ம் 
உள்ளன. இவற்றில் ெமாரவக்க கல்வி வலயத்தில் இயங்கிவ ம் 
ஹன்ட்ேபாட் தமிழ் வித்தியாலயம், ேபர்வ  தமிழ் வித்தியாலயம் 
மற் ம் இ  ெமாழிப் பாடசாைலயான னித மத்தி ஸ் 
பாடசாைல ஆகியவற்றில் கல்விப் ெபா த் தராதரப் பத்திர 
(உயர்தர) வகுப் க்களில் கைலப் பிாி  மட் ேம உள்ள .  

இேத கல்வி வலயத்தி ள்ள எனசல்வத்த தமிழ் வித்தியாலயம், 
அனிக்கந்த தமிழ் வித்தியாலயம் மற் ம் அக்குரஸ்ஸ கல்வி 
வலயத்தி ள்ள ஹசலந் வ தமிழ் வித்தியாலயம் என்பன கல்விப் 
ெபா த் தராதரப் பத்திர (சாதாரண) தரம் வைர ள்ள 
பாடசாைலகளாகும்.  

கா  மாவட்டத்தில் உ கம கல்வி வலயத்தில் தல்கஸ்ெவல 
தமிழ் வித்தியாலயம், தலங்கா சரஸ்வதி தமிழ் வித்தியாலயம் 
மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய கல்வி வலயத்தி ள்ள திவித் ற தமிழ் 
வித்தியாலயம் என்பன ம் சாதாரண தரம் வைரயிலான 
வகுப் கைளக் ெகாண்ட பாடசாைலகளாகும்.  

வட மத்திய மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
ெபான்ன ைவ மாவட்டத்தில் திம் லாகல கல்வி வலயத்தில் 6 
தமிழ்ப் பாடசாைலகள் அைமந் ள்ளன. இதில் 1895ஆம் ஆண்  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மன்னம்பிட்  தமிழ் மகா வித்தியாலய ம் 
ெசவனப்பிட்  தமிழ் மகா வித்தியாலய ம் கல்விப் ெபா த் 
தராதரப் பத்திர உயர்தர வகுப்பில் கைல மற் ம் வர்த்தகப் பாடப் 
பிாி கைளக் ெகாண்ட பாடசாைலகளாக விளங்கினா ம், கைலத் 

ைறப் பாடங்களில் சில பாடங்கள் மட் ேம அங்கு 
கற்பிக்கப்ப வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  
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த் க்கல் தமிழ் வித்தியாலயம் மற் ம் ெசா வில் தமிழ் 
வித்தியாலயம் என்பன சாதாரண தரம் வைரயிலான 
பாடசாைலகளாக ள்ள நிைலயில், ெராட்டெவவ தமிழ் 
வித்தியாலய ம் சரஸ்வதி தமிழ் வித்தியாலய ம் ஆரம்பப் 
பாடசாைலகளாக உள்ளன. இப்பாடசாைலகள் அைனத் ம் 
கணிதம், விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களில் தைகைமெபற்ற 
ஆசிாியர்கள் இன்றிேய நடத்தப்பட்  வ வதாகக் 
கூறப்ப கின்ற .  

அ ராத ரத்தில் அைமந் ள்ள விேவகானந்தா தமிழ் மகா 
வித்தியாலயமான  உயர் தரத்தில் கைல மற் ம் வர்த்தகப் பாடப் 
பிாி கைளக் ெகாண்டதாக அைமயப் ெபற் ள்ள . ஆகேவ, - 

ேமற்ப  பாடசாைலகளி ள்ள கணிதம், விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம், வரலா , ெமாழி, சமயம் ேபான்ற பாடங்க க்கான 
தைகைமவாய்ந்த ஆசிாியர்க க்கான பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் குறித் க் கூற 

மா? 

அ ராத ரம் விேவகானந்தா தமிழ் மகா 
வித்தியாலயத்திற்ெகன இந்  சமய அதிபர் ஒ வைர 
நியமிப்பதற்கும் மாணவர்க க்கான வி தி வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க மா? 

இப்பாடசாைலக்கு ேம ம் தமிழ் மாணவர்கைள ஈர்க்கும் 
வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய திட்டங்கள் ஏ ம் உண்டா 
என்ப  குறித்  விளக்க மா? 

குறிப்பாக, நீராவிய  ேபான்ற தமிழ் மக்கள் அதிகமாக வா ம் 
பகுதிகளில் ேபாக்குவரத்  வசதிகைள உாிய ைறயில் 
ேமற்ெகாண்டால் அதிக மாணவர்கள் இப்பாடசாைலயில் 
ேசரக்கூ ய வாய்ப் கள் உள்ளதாகக் கூறப்ப கின்ற .  

ேமல் குறிப்பிடப்பட்ட இ  மாகாணங்களி ள்ள 
பாடசாைலகள் எ ேம ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகக்கு அைமவாகச் 
ெசயற்ப வதில்ைல எனக் கூறப்ப கின்ற . இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் விளக்கம் அளிக்க மா? 

ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி ள்ள மன்னம்பிட்  தமிழ் மகா 
வித்தியாலயத்ைத ம் மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள ேபர்வ  தமிழ் 
வித்தியாலயத்ைத ம் உயர்தர வகுப் க்களில் கைல, கணிதம், 
வர்த்தகம், விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடப் பிாி கைளக் ெகாண்ட 
தரமான பாடசாைலகளாகத் தர யர்த் வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் என்ன என்ப  பற்றிக் 
கூற மா? 

கா  மாவட்டத்தி ள்ள தலங்க/சரஸ்வதி தமிழ் 
வித்தியாலயத்ைத, உயர்தர வகுப்பில் கைல, வர்த்தகப் பாடப் 
பிாி கைளக் ெகாண்ட பாடசாைலயாகத் தர யர்த்த மா? 

என  இந்தக் ேகள்விக க்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
பதில் கூ வார் என நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ உ ப்பினர் டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா அவர்களின் இந்த ேகள்வி இன்ைறய காலகட்டத்தில் 
க்கியத் வம் வாய்ந்ததாகும். விேசடமாக தமிழ் ெமாழிக் 

கல்விக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற எனக்கு, இந்த விடயங்கள் 
பற்றி ஓரள க்குப் பதில் ெசால்ல ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
ேமலதிக விபரங்கள் ேதைவயாக இ ந்தால் அவற்ைறப் ேபசித் 
தீர்த் க்ெகாள்ள ெமன்பைத ம் ெகளரவ உ ப்பின க்குக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெதன் மாகாணப் பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளாினால் 
அ ப்பப்பட்ட க தத்தில் தலங்கா சரஸ்வதி தமிழ் பாடசாைல 
சம்பந்தமாக கீழ்க்கா ம் விடயங்கள் ெதாிவிக்கப் 
பட் க்கின்றன: 2014ஆம் ஆண்  அப்பாடசாைலயின் கைலப் 
பிாி க்குத் தைகைமெபற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 10 
ஆகும். 2015ஆம் ஆண்  அப்பாடசாைலயின் கைலப் பிாி க்கு 
தைகைமெபற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 14 ஆகும். 
இப்பாடசாைலயில் வர்த்தகப் பிாிைவ ஆரம்பிப்பதற்குத் 
ேதைவயான  மாணவர்கள் அங்கு இல்ைல. இப்பாடசாைலயில் 
க.ெபா.த. உயர்தர பிாிைவ ஆரம்பிப்பதற்குத் ேதைவயான 
பட்டதாாி ஆசிாியர்க ம் அங்கு இல்ைல. ெதன் மாகாண 
சைபயி டாக ஆசிாியர் நியமனங்கள் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன. அவ்வா  
நியமனங்கைள வழங்கி, பாடசாைலக்கு கட் டங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா த்ததன் பின்  அங்கு கைலப் பிாி  ெதாடங்கப்ப ம் 
என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

விேசடமாக  ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்க க்கு நான் 
ஒன்ைறத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ெதன் மாகாணப் 
பாடசாைலகள் யா ம் - plantation - ேதாட்டப் பாடசாைலகள் 
என்ற பிாி க்குள் வ கின்றன. அண்ைமயிேல ேதாட்டப் 
பாடசாைலக க்கு க.ெபா.த. உயர்தரத்தில் கல்வி கற்பிப்பதற்கு 
ஆசிாிய உதவியாளர்கைள நியமிப்பதற்கு விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்டேபா  தைகைமயான விண்ணப்பங்கள் வந்  
ேசரவில்ைல. ேவ  மாவட்டங்களி ந்  ஆசிாியர்கள் அங்கு 
ெசன்  ேவைல ெசய்வதற்கான வசதிக ம் இல்ைல. அதன் 
காரணமாக அந்த மாவட்டத்தின் கல்வி நடவ க்ைக சற் ப் 
பின்னைடந்தி ப்ப  எனக்கும் ெதாிகின்ற . அந்த வைகயில், 
அவற்றின் எதிர்கால நடவ க்ைககைளத் திட்டமிட் க்கிேறாம் 
என்பைத உங்க க்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , வட மத்திய மாகாண தமிழ்ப் பாடசாைலகள் 
ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

வட மத்திய மாகாணத்தின் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் 
குறிப்பிட்ட கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட தமிழ் பாடசாைலகளில் 
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், வரலா , ெமாழி மற் ம் சமய 
பாடங்க க்கான ஆசிாிய ெவற்றிடங்கைளக் க த்திற்ெகாண்  
வட மத்திய மாகாண கல்வித் திைணக்களம் பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்வதற்கு ன்ென த்த யற்சிகள் 
ைககூடவில்ைல. ஆதலால் மீண் ம் விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்  ைல மாதம் வைடவதற்கு ன்னர் ேதைவயான 
ஆசிாியர்கைள உள்வாங்கும் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. அத் டன் திய நியமனங்கைள வழங்கும்ேபா  வட 
மத்திய மாகாணத்தில் நில ம் தமிழ் ெமாழி ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்களின்ப  கல்வியியற் கல் ாியில் ேபாதனாவிய ல் 

ப்ேளாமா ெபற்ற பட்டதாாிக க்கு நியமனங்கைள 
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இவ்வ டத்தில் 
கல்வியற் கல் ாிக க்கான பயிற்சியாளர்கைள இைணத் க் 
ெகாள் ம்ேபா  ெவற்றிடங்கள் நில ம் மாவட்ட ெசயலாளர் 
பகுதிகைளக் க த்திற்ெகாண்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . அத டாக எதிர்காலத்தில் தமிழ்ப் 
பாடசாைலக க்கு ேபாதிய ஆசிாியர்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு இட ண் . பட்டதாாி அல்லாத ஆசிாியர்கைள 
ஆசிாிய ேசைவ அைமப்பின் பிரகாரம் இைணத் க்ெகாள்வதற்கு 
உத்ேதசித்தி ப்ப டன், அச்சந்தர்ப்பத்தில் இ  குறித்  விேசட 
கவனம் ெச த்தப்ப ம் என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ ராத ரம் விேவகானந்தா பாடசாைலயில் தற்ெபா  
இஸ்லாமிய மாணவர்கள் 303 ேப ம் இந்  மாணவர்கள் 60 
ேப ம் இ ப்பதாக உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள . இப் 
பாடசாைலயில் ெமாத்தமாக 29 ஆசிாியர்கள் இ க்கிறார்கள். 
அதில் இந்  சமய ஆசிாியர்கள் 4 ேபர் மட் ேம கடைம 

ாிகின்றார்கள். இப்பாடசாைலயில் அதிகமான ஸ் ம் 
மாணவர்கள் கல்வி கற்பதனால் இஸ்லாமிய ேநர 
அட்டவைணகளின்ப  அ  இயங்கி வ கின்ற . இஸ்லாமியர் 
ஒ வேர பாடசாைல அதிபராக ம் கடைம ாிகின்றார்.  
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இப்பாடசாைலயில் தமிழ் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
குைறவாக இ ந்தேபாதி ம், அவர்க க்குத் ேதைவயான கல்வி 
வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. அதற்கும் ேமலாக, அதிபர் 
ேசைவ தரம் IIIஇல் சித்தியைடந்த எந்தெவா  தமிழ் அதிப ம் 
இங்கு ெதாி ெசய்யப்படவில்ைல என்ப ம் ெதாியவந் ள்ள . 
இப்பாடசாைலயில் தமிழ் மாணவர்கைள அதிகளவில் ேசர்த் க் 
ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான தகுந்த நடவ க்ைககைள 
எ ப்பதற்கு, வட மத்திய மாகாண கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாள க்கு ஆேலாசைன வழங்கப்பட் க்கின்ற .  

நீராவிய ப் பிரேதசத்தி ள்ள மாணவர்கைளக் கவர்வ  
ெதாடர்பாக வட மத்திய மாகாணக் கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாள க்கு ஆேலாசைன வழங்க எதிர்பார்க்கப் 
பட் க்கின்ற .   

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு நீங்கள் 

ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் தரம் வாய்ந்தவர்கைள எ க்கக்கூ யதாக 
இ ந்தால் நல்ல . 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற என்ப , நா  வதி ள்ள 

மாகாணப் பாடசாைலகளிேல ஒ  ெப ம் குைறயாகக் 
காணப்ப கின்ற . இதற்கு தற்ெபா  விேசட அ மதி 
கிைடக்கப்ெபற்றி க்கின்ற . அதன் அ ப்பைடயில், த ல் 
மாகாண சைபகள் லமாக பட்டதாாிகைள  நியமிப்பதற்கும் 
ேபாதாத பட்சத்தில் ப்ேளாமாதாாிகள் மற் ம் HND 
ப த்தவர்கைள நியமிப்பதற்கும் அ ம் ேபாதாத பட்சத்தில் 
Advanced Level - க.ெபா.த உயர்தரம் ப த்தவர்கைள 
நியமிப்பதற்கு ாிய நடவ க்ைககைளத் தற்ெபா  கல்வி 
அைமச்சு ேமற்ெகாண்  வ கின்ற .   
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. D.M. Swaminathan, are you going to make a 

Statement? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, there was a question raised by the Hon. R. 

Sampanthan during the Debate on the Adjournment 
Motion on the10th of June, 2016.  Can I table this reply?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, if it is okay by the Hon. R. Sampanthan.   

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Leader of the Opposition, there was a question 

that you asked on the 10th of June, 2016 at the Debate on 
the Adjournment Motion. I am tabling* the reply for 
that.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, is it okay if he tables 

that?  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Sir, I am not aware of the fact that the Hon. Minister 

is responding today. The Hon. Minister can table it.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන 

අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා  පකාශ කළා, බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් ගනු-
ෙදනුව පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාව ඔබතුමාට ලබා දී 
තිෙබනවාය කියා. එම වාර්තාව ඔබතුමා විසින් සභාගත කරනවාද, 
එෙසේ නැත්නම් එම වාර්තාව පිළිබඳව ඔබතුමා ගන්නා ඉදිරි කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද, අවතීර්ණ වන්ෙන් කවර ආකාරෙය් 
කියාමාර්ගවලටද  කියා මා දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලදී කිව්ව පරිදි සංක්ෂිප්ත වාර්තාව 

ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජික මන්තීවරුන් ෙවත ලබා දී තිෙබනවා. 
තවත් රහස්ය ෙතොරතුරු ඇතුළත් පිටු 1200ක පමණ දීර්ඝ 
වාර්තාවක් මට ලබා දී තිෙබනවා. එහි ඇතුළත් රහස්ය කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් මම ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා සමඟ 
කථා කර තිෙබනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නීතිපතිතුමා සමඟ, ඒ 
වාෙග්ම Auditor-General සමඟ සහ නව මහ බැංකු අධිපතිතුමා 
සමඟ මම ෙම් ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
අනුව ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිතුමාෙග්ත් අනුමැතිය ඇතිව, 
ඔබතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා සංක්ෂිප්ත වාර්තාෙව් පිටපතක් 
පුස්තකාලෙය් තබන්නත් පුළුවන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් සංක්ෂිප්ත වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙකෝප් කමිටුෙව් සභික 

මන්තීවරු ෙවතත් ලබා දී තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජික මන්තීවරුන්ට පමණයි.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අයට පමණයි. නමුත් අෙනක් මන්තීවරුන්ටත් එය ලබා 

දිෙම් බරපතළ වැරැද්දක් මා දකින්ෙන් නැහැ. විගණකාධිපතිතුමා 
විසින් ඒ බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස කරුණු 
ඇතුළත් වාර්තාවක් ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබනවා. මා හිතන විධියට 
පිටු - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිටු 1200ක්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිටු 1281ක පමණ දිග වාර්තාවක් ලබා දී තිෙබනවා. 

විගණකාධිපතිතුමා ඒ ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව විගණනයට භාජන 
කරලා එම වාර්තාව ඔබතුමා ෙවත ලබා දී තිෙබනවා. එතෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒක දැන් එතැනින් අවසන්ද? ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ෙමොකද, ඒ වාර්තාව ඔබතුමාට භාර දුන්නාය කිව්වාම මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර දුන්නා හා සමානයි කියන එකයි. 
ඒකයි මෙග් අදහස. එෙහම නැතිව ඒ වාර්තාව භාර ෙදන්ෙන්  
ඔබතුමා "කරු ජයසූරිය මහත්තයා" නිසා ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමා නිසා ෙන්. ෙම් ගරු සභාෙව් පධානියා නිසා තමයි 
ඔබතුමාට ඒ වාර්තාව භාර ෙදන්ෙන්.  ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කරමින් තමයි ඔබතුමාට ඒ වාර්තාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
වාර්තාව අපට ලැෙබන්ෙන් නැද්ද කියා මම දැනගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සෑම සාමාජිකයකුටම අපි ඒක ලබා දුන්නා. 

රහස්ය වාර්තාව නිකුත් කළ යුතුද නැද්ද කියන එක තමයි මම 
විගණකාධිපතිතුමා සමඟත්, නීතිපතිතුමා සමඟත්, නව මහ බැංකු 
අධිපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර විමසන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පරීක්ෂණයට කිසිම විධියක බාධාවක් ෙනොවන 
ආකාරයට ෙම් සඳහා සහෙයෝගය ෙදන්න ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමාත් එකඟ වුණා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඒ වාර්තාව ෙකෝප් කමිටුවට 

ඉදිරිපත් කළා විතරයි. ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ඒ වාර්තාව 
පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා තවම පකාශයක් කරලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකෝප් කමි ටුෙව් සාකච්ඡා කරලා නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පැහැදිලියි. That Report has only been tabled before 

the COPE. කවුරුවත් තවම ෙම් වාර්තාව පිළිෙගන නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඒක ෙනොෙවයි, එතුමා කියන්ෙන්. දැන් එම 

වාර්තාෙව් පිටපත් ෙකෝප් කමිටුෙව්  සාමාජිකයන් 25ෙදනාට  ලබා 
දුන්නා. මන්තීවරු 225ටම ෙනොෙවයි, අවශ්ය ෙකනකුට බලන්න 
සංක්ෂිප්ත වාර්තාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ෙම් වාර්තාව ඔබතුමාට දුන්නාම, ඔබතුමාට අධ්යයනය 

කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. සාකච්ඡා කළාට පස්ෙසේ තමයි මම ඒ වාර්තාව ගැන ඉදිරි 

පියවර ගන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක් හරි සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වන විට, ඒ සාකච්ඡාව මුල 

සිටම අසා ෙගන සිටියාම තමයි ඒකට මැදිහත් ෙවලා ඒ 
සාකච්ඡාවට අදාළ වන කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ සාකච්ඡාව ෙකළවෙර් නැඟිටලා හදිසිෙයන් නැඟිට්ටා 
වාෙග් කරුණු කියන්න ගියාම ඒ සාකච්ඡාවට කිසිෙසේත්ම 
සම්බන්ධ ෙනොවන, ඒ සාකච්ඡාව මුළුමනින්ම ෙවනස් අතකට යන 
අනවශ්ය පැටලිලි සහිත තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වන්ෙන්. 
කථානායකතුමා අද නිශ්චිත ෙලස ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ 
කළා, විගණකාධිපතිතුමා විසින් එතුමාට වාර්තාවක් ලබා දී 
තිෙබනවාය කියා. මා විමසුෙව් ඒ වාර්තාව  පිළිබඳව ගන්නා ඉදිරි 
කියා මාර්ගය කවෙර්ද කියන එකයි. ෙමොකද, ගරු 
කථානායකතුමාට ඒ වාර්තාව භාර ෙදන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
නිෙයෝජනය කරලා ෙන්. ඒක තමයි මම ඇහුෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ඉදිරි කියා මාර්ගය තීරණය වන්ෙන් ෙකෝප් කමිටුෙව් 

පිළිගැනීම ෙහෝ ෙනොපිළිගැනීම අනුවයි. ඉස්සරෙවලා ෙම් වාර්තාව 
ෙකෝප් කමිටුෙවන් පිළිගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වාෙග්ම මම උපෙදස් ලබා ගන්නවා, 

විගණකාධිපතිතුමාෙගනුත්, නීතිපතිතුමාෙගනුත්, Central Bank 
එෙක් අලුත් Governorෙගනුත්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් වාර්තාව ඇත්ත කියලා ෙකෝප් කමිටුෙවන් පිළිගන්න 

ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඒක තමයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊට පස්ෙසේ තමයි ඔබතුමාට ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන් 

වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඒෙක් බලපෑම තිෙබන්ෙන් ෙකෝප් කමිටුවට. ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මට හංගන්න ෙදයක් නැහැ.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන්ෙන් ෙවන ෙදයක්.  මම 

කියපු  ෙද් ඔබතුමාට ෙත්රුණා ෙන්. මට ඒකට විතරක් උත්තරයක් 
ලැබුණාම ඇති.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි, හරි, ඔබතුමාට විතරයි ඔක්ෙකොම ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙවන 

කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙමතුමාට ෙත්රුණා. මට ගරු කථානායකතුමාෙගන් 

උත්තරයක්  ලැබුෙණොත් ඇති. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට විතරයි ඔක්ෙකෝම ෙත්ෙරන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමාෙගන් මම 

පශ්නයක් ඇහුවා. සාධාරණ පශ්නයක් මම ඇහුෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, this is common sense. The Report has to be 

accepted by the COPE.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, sure. They are doing that.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If they accept it, then you can go to the next step. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The COPE is doing a responsible job. I respect the 

views of the COPE. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙකෝප්" එකට විගණන වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව ෙකෝප් කමිටුව තුළ සාකච්ඡා  
කරලා ඒකට ඉදිරි කියා මාර්ග ගනීවි. හැබැයි, ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් අද පකාශ කළා, ඔබතුමාට වාර්තාවක් ලබා දී 
තිෙබනවාය කියා. ෙකෝප් කමිටුෙව්  එක ෙනොෙවයි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමාට පිළිගැන්වූවාට, "ෙකෝප්" එක  

පිළිගන්න එපා යැ. It is common sense; ෙම්ක සාමාන්ය  දැනීම. 
ෙකෝප් සභාවට වාර්තාව පිළිගැන්වූවා විතරයි. තවම ඒක පිළි 
අරෙගන නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අන්තිමට කියා තිෙබනවා, රහස්යභාවය ජාතික මුල්ය 

පතිපත්තිවලට -[බාධා කිරීම්]   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Media එකට කථා කළා ඇති ෙන්. වාඩි ෙවමු දැන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් පශ්නය- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ඉවර කරමු, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ පලියට ඒක හරි ද?  ඉස්ෙසල්ලා  ඒක 

හරිද වැරදිද කියා බලන්න  ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමා මම ඇහුෙව්. 

විගණකාධිපතිතුමා විසින් ගරු කථානායකතුමාට පිටු එක් දහස් 
ෙදසිය ගණනක වාර්තාවක් ලබා දී තිෙබනවා.  එතුමා  අද ෙම්  
ගරු සභාෙව් ඒ බව  පකාශ කළා. ඒ වාර්තාව එතුමාට ලබා 
දුන්ෙන්, ෙම් ගරු සභාෙව්  පධානියා හැටියට, කථානායකතුමා 
හැටියට. එතෙකොට මන්තීවරෙයක් හැටියට අපට දැනගන්නට 
අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ඉදිරි 
කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා. ඒක ගරු කථානායකතුමා පැහැදිලි 
කළා. ඒ පැහැදිලි කිරීමට මෙග් එකඟතාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අනවශ්ය  පැත්තක් ගැන දැන් ෙම් කථා කරන්නට ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන  කටයුතු  ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) 
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

REGISTRATION OF DEATHS (TEMPORARY PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL 

"2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන)
පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස වු පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුව ට  ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2016 ජූලි 20 වන බදාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය මුදණය 
කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යයිද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  
க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ைல 20, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்படேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட .  

 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka, on behalf of the 
Minister of Home Affairs;  

to be read a Second time upon Wednesday, 20th July, 2016 and to 
be printed and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  
 
 
 

සත්ව  ආහාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  
விலங்குத் தீனி (தி த்தம்) சட்ட லம்  

ANIMAL FEED (AMENDMENT) BILL  

 

" 1986 අංක 15 දරන සත්ව ආහාර පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

"පිළිගන්වන ලද්ෙද්  ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ය 
පී.හැරිසන් මහතා විසිනි. 

2016 ජූලි 20 වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද අදාළ ආංශික  අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යයිද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர் 

மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ைல 20, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

 

Presented by the Hon. P. Harrison, Minister of Rural Economic 
Affairs;  

to be read a Second time upon Wednesday, 20th July, 2016 and to 
be printed and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Thursday 07th July 2016”.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙහෝමිෙයෝපති  පනත් ෙකටුම්පත 

ஓமிேயாபதி சட்ட லம்   
HOMOEOPATHY BILL  

 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[අ.භා. 2.25] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, " පනත් ෙකටුම්පත දැන්  ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1970 අංක 7 දරන පනත තමයි 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කිරීමට -
සංස්ථාගත කිරීමට- ෙගනා මුල්ම  පනත. ඊට අවුරුදු 45කට පසුව, 
අද අලුෙතන් පැන නැඟී ඇති කරුණු, ඒවාෙය් ඇති විෂමතා සහ 
දුර්වලතා දුරැර ෙම් ෛවද්ය කමය දියුණු කර ගැනීම සඳහා අද දින 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අලුත් පනත් ෙකටුපතක්. 
1970 අංක 7 දරන පනෙත් පධාන අරමුණු හතරක් තිබුණා. 
පළමුවන අරමුණ ෙහෝමිෙයෝපති කමය වර්ධනය කිරීම සහ ඒ 
සදහා උනන්දුවක් ඇති කිරීම. 

ෙදවැනි අරමුණ ෙහෝමිෙයෝපති වෘත්තිකයන් ලියා පදිංචි කිරීම. 
ඊළඟට ෙහෝමිෙයෝපති අධ්යාපනය දියුණු කිරීම. ඊළඟට 
ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධ සහ ෙවනත්  නිෂ්පාදනවල පමිතිය  ආරක්ෂා 
කිරීම. ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති පනත අනුව, පළමුවන ෙහෝමිෙයෝපති 
සභාව 1979දී, එනම් මීට වසර 37කට කලින් ලංකාෙව් 
පිහිෙටව්වා. අවුරුදු 37ක් ගත වුණත්, ෙම් අවුරුදු 37දී වැඩි 
කාල යක් ගත වී තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය සභාවක්  නැතිවයි. 1979 සිට 
1989 දක්වා  පථම ෛවද්ය සභාව පත්කර තිබුෙණ් අමාත්යවරයා 
විසිනුයි. 1989 සිට 1998ට  ෛවද්ය සභාවක් තිබිලා නැහැ. 1998 
සිට 2003 වනතුරු ඡන්දෙයන් පත් වී ෛවද්ය සභාවක් තිබිලා 
තිෙයනවා.  2003 සිට 2006 වන තුරු  නැවතත්  ෛවද්ය සභාවක් 
තිබිලා නැහැ.  
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2006 ඉඳලා 2009 දක්වා අවුරුදු තුනක් ඒ ෛවද්ය සභාව 
අෙහෝසි කර තිබුණා. 2011 සිට අද දක්වා තිෙබන්ෙන් 
අමාත්යවරයා විසින් පත් කළ අතුරු පාලක කමිටුවක්. පසු ගිය 
අවුරුදු හතළිස්පහටම ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති පනතට සංෙශෝධනයක් 
ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. ෙම් නිසා ෙහෝමිෙයෝපති අධ්යාපන 
ආයතන පිහිටුවීම, ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධ දියුණු කිරීම, පර්ෙය්ෂණ 
සහ අෙනකුත් දියුණු කිරීම් කිසිවක් සිදුෙවලා නැහැ. පළමුවන 
ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහල රජය විසින් වැලිසර ආරම්භ කරනු ලැබුවා. 
දැනට  දවසකට ෙරෝගීන් 150ක්, 200ක් පමණ පතිකාර සඳහා ෙම් 
ෙරෝහලට එනවා. විෙශේෂෙයන්ම සන්ධි ආබාධ, ඇදුම, ළමා හා 
කාන්තා ෙරෝග සඳහා විශාල පිරිසක් ෙම් ෙරෝහෙලන් පතිකාර  
ගන්නවා.  

ජර්මන් ජාතික Samuel Hahnemann කියන ෛවද්යවරයා 
තමයි ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව ආරම්භ කෙළේ.  අෙප් ශරීරෙය් 
තිෙබන සියලුම ෙරෝගාබාධවලට පතිකාර ෙම් ෛවද්ය කමය තුළ 
අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. බටහිර ෛවද්ය විද්යාෙව් පතිකාර කම 
අනුව, කෘතිම විධියට, බාහිරින් ඖෂධ මඟින් ලබාෙදන 
පතිශක්තිකරණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙහෝමිෙයෝපති 
කමය තුළ ෙවන්ෙන්,  ලබා ෙදන ඖෂධය මඟින් ශරීරෙය් තිෙබන 
ස්වාභාවික පතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරලා  ෙරෝගය මර්දනය 
කිරීමක්.  ශාකවලින්, සත්ව ෙකොටස්වලින්, ඒ වාෙග්ම ෙලෝහවලින් 
ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධ හදනවා. ඒවා ඉතාම සව්ාභාවික ඖෂධ .  
ඒවාෙය් adverse effects ෙමොනවත් නැහැ. ඒ නිසා ගර්භණී 
මව්වරුන්ට, කිරි ෙදන මව්වරුන්ට, දරුවන්ට කිසිදු පශ්නයක් 
නැතිව ෙම් ඖෂධ ලබා දිය හැකියි. ෙම් ඖෂධ ලාභදායී ෙමන්ම 
පාවිච්චි කිරීමත් ඉතාම පහසුයි. ෙමන්න ෙමවැනි ෙබොෙහෝ සාධක 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාෙව් තිෙබනවා.  

2005දී, එවකට හිටපු ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය තිස්ස 
කරල්ලියද්ද මහත්මයාත් නව පනතක් නීතිගත කිරීමට කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබා ගත්තා. නමුත් එතුමාට කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ 
ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කරන්න. ඒ නිසා 
කාරණය පහුෙවලා ගියා. එදා ඒ ෛවද්ය සභාෙව් තිබුණු 
ෙනොෙයකුත් අකර්මණ්යතා සහ දූෂණ නිසා,  නව පනතක්  
කඩිනමින් ෙගන එන ෙලස 2011දී රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙවනුත් රජෙයන් ඉල්ලීමක් කළා.    

1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් ෙනොෙයකුත් 
දුර්වලතා තිබුණා. ඒ අනුව ඇති වුණ විෂමතා තිබුණා. 2009දී 
නියමම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු 163යි ලියාපදිංචි ෙවලා 
හිටිෙය්. නමුත් ෙම් පනෙත් තිබුණ විෂමතා අනුව, ඒ ෛවද්ය 
සභාෙව් හිටපු  අය, 50ක පමණ පිරිසක් පිටින් අරෙගන ලියා පදිංචි 
කරලා ඒ පිරිස 212ක් දක්වා වැඩි කළා. නමුත් ඒවාට විරුද්ධව 
කියාකිරීමට තරම් නීතිමය තත්ත්වයක් ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

ඊළඟට, “මහින්ද රාජපක්ෂ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලය” 
කියලා නාමික ආයතනයක් පිහිටුවලා, එහි ෙද්ශන ෙදක තුනක් 
පවත්වලා, මුදල් අය කරලා සහතික ලබා ෙදන්න පටන් ගත්තා. 
ෙමන්න ෙමවැනි විශාල අර්බුද ඇති ෙවනෙකොට තමයි ඒ ෛවද්ය 
සභාවලට විරුද්ධව එදා හිටපු ඇමතිවරු කියා  කෙළේ. 
ෙහෝමිෙයෝපති පනතට අද ෙම් ෙගෙනන සංෙශෝධන අනුව, ෙම් 
ෛවද්ය සභාව සංස්ථාපිත ආයතනයක් වනවා. එහි සාමාජිකයන් 
11  ෙදෙනක් ඉන්නවා. එහි අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් නිෙයෝජිතෙයක් 
ඉන්නවා; භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතෙයක් ඉන්නවා; පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 19 වන වගන්තිය යටෙත් පත්කරනු ලබන විධායක 
අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්නවා. ෙමවැනි ෙකෙනක් සිටිය යුතුද නැද්ද 
කියලා අපි  සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ඡන්දයකින් පත්වන වෘත්තිකයන් හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා. 

අමාත්යවරයා පත් කරන තිෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සභාෙව් ධුර කාලය අවුරුදු 3යි; ගණ පූරණය හතයි. ඇත්තටම අපි 
ෙම්ක හැදුෙව් බටහිර ෛවද්ය සභාවට අනුගත වූ ෛවද්ය සභාවක් 
නිර්මාණය කිරීම සඳහායි. ෙමහි පරමාර්ථ වශෙයන් තිෙබනවා,  
මහජන ෙසෞඛ්ය වර්ධනය- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමහි පරමාර්ථ වශෙයන්, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමයට 

අනුව මහජන ෙසෞඛ්ය වර්ධනය, ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන පිහිටුවා 
පවත්වාෙගන යෑම හා නියාමනය, ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධ 
ආනයනය, ගබඩා කිරීම, විකිණීම හා ෙබදා හැරීම නියාමනය, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය පිළිබඳ අධ්යයනය කිරීම, පර්ෙය්ෂණ 
කිරීම සහ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයදීම පවර්ධනය 
කිරීම ආදිය ඇතුළත් වනවා. 

පනත් ෙකටුම්පෙත් 16 වන වගන්තිය පකාරව ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සභාවට පහත කාරණා සම්බන්ධෙයන් එනම්, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිකයන්, ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධෙව්දීන්, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෙහදියන් සහ ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන ලියාපදිංචි 
කිරීම සඳහා බලතල, ඒ වාෙග්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව හා 
සම්බන්ධ ෛවද්ය සුදුසුකම් පිළිගැනීම, ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන 
අධීක්ෂණය කිරීම සහ නියාමනය, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමයට 
අනුකූලව ෙරෝග සඳහා පතිකාර කිරීමට අවශ්ය ෙසේවා සැපයීම, 
ෙරෝහල්, ෙබෙහත් ශාලා, ඔසුහල් සහ ඒ සම්බන්ධ ආයතන 
පිහිටුවා පවත්වාෙගන යෑම, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාල සහ 
අෙනකුත් ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන මඟින් සපයනු ලබන පුහුණු 
පාඨමාලා, විභාග සහ ෙරෝහල් පිළිබඳ පමිති නියම කිරීම සහ 
පවත්වාෙගන යෑම, සභාෙව් බලතල, කාර්යය සහ කර්තව්ය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා රීති සෑදීම සහ සභාෙව් කාර්යය සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැකි මණ්ඩල සහ කමිටු 
පිහිටුවීම ආදී බලතලවලින් සමන්විත වනවා. සභාෙව් ෙල්කම් 
ෙලස ෙරජිස්ටාර්වරයකු හා කාර්යය ඉටු කිරීමට ෙවනත් 
නිලධාරින් සහ ෙසේවා නියුක්තිකයන් 18 වන වගන්තිය පකාරව 
පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 21 වන වගන්තිය යටෙත්, 
සභාෙව් පරිපාලනය හා සම්බන්ධව ඇති වියදම් පියවා ගැනීම 
සම්බන්ධව සඳහන් වන අතර, 41 වන වගන්තිය යටෙත් 
ෙහෝමිෙයෝපති අරමුදල පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා. 

ඒවාෙග්ම,  22 වන වගන්තිය යටෙත්, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
විද්යාලයක් ෙහෝ ෙහෝමිෙයෝපති ආයතනයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධව 
සඳහන් වන අතර, 23 වන වගන්තිය යටෙත්, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සුදුසුකම් පිළිගැනීම සම්බන්ධව දැක්ෙවනවා. 25 වන 
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වගන්තිය යටෙත්, ෛවද්ය පරීක්ෂකවරුන් පත් කළ හැකි අතර, 
ෛවද්ය විද්යාල ෙහෝ ෙවනත් ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන පරීක්ෂා 
කිරීම ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය ෙවනවා. 30 වන වගන්තිය යටෙත්, 
ෛවද්යවරුන් ලියාපදිංචියට අදාළ ෙහෝමිෙයෝපති ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා.  

1970 අංක 7 දරන පනතට අනුකූලව පවත්වා ෙගන යන ෙපොදු 
ෙල්ඛනය ෙමම පනත යටෙත් පවත්වාෙගන යන ෙල්ඛනයක් 
ෙලස සැලෙකනවා. එම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් තැනැත්තන් වසර 
5කට වරක් ලියාපදිංචිය අලුත් කළ යුතු අතර, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෙල්ඛනය සාක්ෂි ආඥාපනත යටෙත් පසිද්ධ ෙල්ඛනයක් ෙසේ 
සැලෙකනවා. 31 වන වගන්තිය යටෙත්, ෙහෝමිෙයෝපති 
වෘත්තිකයකු ෙලස ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවශ්ය වන සුදුසුකම්ද,  
32 වන වගන්තිය යටෙත්, ලියාපදිංචිය සිදු කළ හැකි විෙශේෂ 
අවස්ථා පිළිබඳව ද සඳහන් වන අතර, ඊට අදාළ ලිඛිත පරීක්ෂණ 
පිළිබඳ විස්තරද සඳහන් වනවා.  

ඊ ළඟට 33 වන වගන්තිය යටෙත්, ෙහෝමිෙයෝපති 
ඖෂධෙව්දීන්ෙග් ෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යෑම පිළිබඳව සඳහන් 
වනවා. 45 වන වගන්තිය යටෙත්, සභාව ෙර්ගු හා ෙවනත් බදු 
ආදිෙයන් නිදහස් බව දක්වා තිෙබනවා. 47 වන වගන්තිය  යටෙත්, 
ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම, ගබඩා කිරීම හා විකිණීමට අදාළ වූ 
ඒකක ලියාපදිංචිය සම්බන්ධව දක්වා තිෙබනවා. 48 වන වගන්තිය  
යටෙත්, සභාෙව් බලතල, කාර්යය හා කර්තව්යය කියාත්මක 
කිරීමට අදාළව විධාන නිකුත් කිරීමට අමාත්යවරයාට ඇති බලතල 
පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා.  

පනෙත් පතිපත්ති හා විධිවිධාන කියාත්මක කිරීමට අදාළව 
අමාත්යවරයා විසින් නිෙයෝග පැනවිය යුතු ක්ෙෂේත 49 වන 
වගන්තිෙයහි සඳහන් ෙවනවා. 54 වන වගන්තිය යටෙත්, පද 
සම්බන්ධෙයන් අර්ථ නිරූපණ සඳහන් ෙවනවා.  

ෙම් පනෙත් අඩංගු විෙශේෂ කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. එනම්, 

1. විෂයභාර අමාත්යවරයාෙග් ෙහෝ ෙල්කම්වරයාෙග්, මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් සහ විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිෙයෝජිතෙයක්ද සහිතව ඡන්දෙයන් පත්වන 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් සමන්විත ෛවද්ය සභාවක් 
සථ්ාපනයට පතිපාදන සැලෙසනවා.  

 එදා  ඒ විධියට නිලධාරින් හිටිෙය් නැහැ; බැඳීමක් රජයට 
තිබුෙණ් නැහැ. ෛවද්යවරු විතරයි ෙමතැන හිටිෙය්.  

2. පථම ෛවද්ය සභාව 1970 අංක 7 දරන පනත අනුව වසර 
10ක කාලසීමාවකට බලපැවැත්වුවද, ෙමම නව පනත 
මඟින් සථ්ාපිත පථම ෛවද්ය සභාෙව් කාලසීමාව වසර 
ෙදකයි.  

3. ෛවද්ය සභාෙව් ධුර කාලය වසර තුනක් (ෙපර පනතට 
අනුව වසර 5යි) දක්වා අඩු කර ඇති අතර, එක් පුද්ගලයකුට 
වාර ෙදකකට වඩා ධුර කාලයක් දැරිය ෙනොහැකි ෙව්. 
පවතින පනත අනුව එකම පුද්ගලයා නැවත නැවත 
නිලවරණය මඟින් පත්ව තම ඒකාධිකාරය පවත්වාෙගන 
යෑම නව පනත මඟින් වළක්වා තිෙබනවා.  

4. විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම යටෙත් ෛවද්ය විද්යාල 
පිහිටුවීම, විෙද්ශ සුදුසුකම් පිළිබඳ පැහැදිලි අර්ථ කථනයක් 
දක්වා තිෙබනවා.  

5. ෙම් වන විට ලියාපදිංචිය ෙනොලබා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
වෘත්තිෙය් දිගු කාලීනව ෙයෙදන ෛවද්යවරුන් ෙලස 
සමාජෙය් ෙපනී සිටින පුද්ගලයන්ට තම හැකියාවන්ට 

අනුකූල වන පරිදි ලිඛිත විභාග වාර 02ක් තුළ පවත්වා 
සුදුසුකම් අනුව ඔවුන්ට ෛනතික ලියාපදිංචිය ලබා දී  
ඔවුනට ෙගෞරවනීය ෙලස ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයදීමට 
පතිපාදන සලසා ද ඇත. එෙසේ සුදුසුකම් ෙනොලබන 
පුද්ගලයන්ට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් 
ෙනොෙය දීමට නීති මඟින් කටයුතු කිරීමට පතිපාදන 
පැවතීම. 

6. ලියාපදිංචි ෙනොමැතිව ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් 
ෙයදීම හා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය අධ්යාපන ආයතන 
පවත්වා ෙගන යාම, ආදී නීති විෙරෝධී කටයුතු සඳහා 
නීතිමය පතිපාදන පැවතීම. 

7. ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධෙව්දීන් ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන, 
ඩිසප්ැන්සරි ෛවද්ය සභාව යටෙත් ලියාපදිංචිය සිදු කර, 
නියාමනයට පතිපාදන පැවතීම. 

ෙම් වන විට ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය යටෙත් පවතින ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
සභාව, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ හරහා ලබා ෙදන පතිපාදනවලින් 
නඩත්තු වන ආයතනයක්. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුතු විධිමත් කර එම ෛවද්ය කමය ව්යාප්ත කරමින් සාර්ථකව 
පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව හා 
අමාත්යාංශය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීමටත්, 
ෙහෝමිෙයෝපති කමය සඳහා රජය ෙවන් කරන පතිපාදන වඩාත් 
විනිවිඳභාවෙයන් යුතුව ෙහෝමිෙයෝපති සංවර්ධනය සඳහා 
ෙයදවීමටත් පවතින ෙහෝමිෙයෝපති පනත පරිච්ඡින්න කර 
පමාණවත් බලය සහිත ෛනතික රාමුවක් ඇති කිරීමටත් නව 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් ෙනොෙයකුත් 
ෛවද්ය කම බලපැවැත්ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම බටහිර ෛවද්ය 
විද්යාව, ආයුර්ෙව්දය,  අෙප් පාරම්පරික ෛවද්ය කමය, සිද්ධි 
ෛවද්ය කමය, යුනානි ෛවද්ය කමය, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය සහ චීන කටු චිකිත්සාව යනාදී ෛවද්ය කමත් ෙම් අතර 
වනවා.  ෙම් සියලුම ෛවද්ය කම දියුණු කරලා ඒ ෙකෙරහි 
අවෙබෝධයකින් යුක්තව ඉදිරියට ෙගන යාම තමයි ඉතාම වැදගත් 
කියලා මා හිතනවා. ෙමම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව ජර්මනිය 
ඇතුළු යුෙරෝපා රටවල ඉතාමත්ම පචලිත කාලපරිච්ෙඡ්දයක් 
තිබු ණා. ඒ වාෙග්ම චීන කටු චිකිත්සාව,  චීනෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි බටහිර යුෙරෝපය ඇතුළු ෙබොෙහෝ රටවල අද ඉතාමත්ම 
දියුණු තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය විද්යාව  ඉන්දියාෙව් ෙබොෙහෝ පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර පාන්තවල වැඩිපුරම පතිකාර සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන්ෙන් 
ෙමම ආයු ර්ෙව්ද ෛවද්ය කමයයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙක්රළ පාන්තෙය් සියයට 80ක් පමණ 
ආයු ර්ෙව්ද  ෛවද්ය කමය තුළින් පතිකාර ලබා ගන්නවා. උතුරු 
ෙකොරියාව ගත්ෙතොත්, උතුරු ෙකොරියාෙව් සියයට 80ක්, 90ක් 
පමණ තිෙබන්ෙන් ෙකොරියානු ෛවද්ය කමය. බටහිර ෛවද්ය 
කමය තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම අල්ප වශෙයන්. ඔවුන්ට ඖෂධ 
ඇත්ෙතත් නැහැ. නමුත්, ඒ රටවල ජනතාව එම ෛවද්ය කම 
මඟින් විශාල ෙසේවයක් ලබා ගන්නවා. එමඟින් ඔවුන්ට නිෙරෝගී 
ශරීර ෙසෞඛ්යයක් ලැෙබනවා. උතුරු ෙකොරියානු ජනතාව 
ඉතාමත්ම පුෂිටිමත් ෙලස නිෙරෝගී ජීවිත ගත කරනවා. ඔවුන්ෙග් 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධ සංඛ්යාෙල්ඛන බැලුෙවොත් ඉතාමත්ම ඉහළ 
ෙසෞඛ්ය මට්ටමක පවතිනවා. එකම පශ්නය ෙලස තිෙබන්ෙන්, 
ෙලෝක ෙසෞඛ්යය සංවිධානයට ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය දත්ත 
නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කර ගන්න ෙනොහැකිවීමයි. ෙකෙසේ නමුත්, 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක සිටිනවා. 
අපි ෙබොෙහොම  විවෘත මනසකින් ෙම් ෙදස බලන්නට ඕනෑ. එකම 
ෛවද්ය විද්යාවක් පමණක් ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්. ෙමොකද, 
බටහිර ෛවද්ය විද්යාවට හඳුනා ගන්නට බැරි ෙරෝග පතිකාර කම 
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අෙනක් ෛවද්ය කම මඟින් හඳුනා ගන්නට හැකිෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ලබන වසෙර් මැද භාගය වන විට, ඒ ඒ රටවල රාජ්ය 
නායකයන්ෙග් සහ ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් සහභාගීත්වෙයන් 
ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනයක් ෙම් රෙට් පැවැත්වීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ මඟින් ෙම් සියලුම විකල්ප ෛවද්ය කම 
ගැන අප රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය පුරා මීට වඩා විශාල 
ෙලස උනන්දුවක් ඇති කිරීමටත්, ඒ විකල්ප ෛවද්ය කම රෙට් ජන 
ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙයොදවා ගැනීමටත් ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙරනවා.  

මම ගිය වසෙර් ෙක්රළෙය්දී ඉන්දියානු අගාමාත්ය ෙමෝදි 
මැතිතුමා හමු වුණු අවස්ථාෙව් ලංකාෙව් එවැනි ජාත්යන්තර 
සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වීම ගැන මෙග් අදහස එතුමාට කිව්වා.   එය 
ඉතාම සාර්ථක සම්ෙම්ලනයක් කරන්නට ලබා දිය හැකි 
සහෙයෝගය,  මූල්යමය ආධාර පවා එතුමා ලබා ෙදන්නම් කියලා 
කිව්වා.  ෙමම විකල්ප ෛවද්ය කම ගැන අප තව තවත් අවෙබෝධය 
ලබා ගන්නට ඕනෑ. එහි එක පියවරක් වශෙයන් තමයි අද ෙමම 
ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා 
සම්මත කරෙගන ෙම් ෛවද්ය සභාව පිහිටුවන්නට අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්.   

මම හිතන විධියට  ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට රජයට විරුද්ධව 
ඉදිරිපත් කරපු නඩු 17ක් පමණ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තිෙබනවා. ඒ 
නඩු පතික්ෙෂේප කළ බවත් මට ආරංචි වුණා. ඔවුන් ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා එක එක්ෙකනා කුළල් කා ගත්තා මිසක්,  
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව එතරම් දියුණු කිරීමක් පසුගිය 
කාලෙය් සිදු වුෙණ් නැහැ. එම නිසා තමයි අපි ඒ සියලුම 
පාර්ශ්වයන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය ලංකාෙව් ඉතාමත්ම ජනපිය ෛවද්ය කමයක් බවට පත් 
කිරීමට අප සූදානම් බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තූතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත වැඩක්. පතිශතයක් 

විධියට බලනවා නම්,  විශාල පිරිසක් ෙමම ෛවද්ය කමෙයන් 
පතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ඇ ෙදන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ෙමය 
ෙලොකු ෙගෞරවයකට පාත වන කටයුත්තක් විධියට සලකන්නට 
පුළුවන්.   

 
[2.40 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, Homoeopathic treatment is 

something which is prevalent in this country for a long 
time. As a matter of fact, amongst the systems of medical 
treatment, Ayurvedic treatment has been practised in Sri 
Lanka over the centuries and native physicians have been 
quite famous. It prevails also in a big way in India.  
Unfortunately,  we do not have a  Homoeopathic school 
or a university in Sri Lanka and many persons who 
practise Homoeopathy in Sri Lanka,  either go  to India to 

qualify themselves or they practise along with senior 
practitioners over a period of time and by such practice 
they acquire a certain knowledge which enables them to 
practise the profession by themselves and that  I believe 
is one of the methods by which people are registered  as 
Homoeopathic doctors.  

With regard to this Bill, I have been met by some 
Homoeopathic doctors who have requested me to bring 
these matters to the notice of the Minister particularly 
because, I think, the people in the profession, the 
Homoeopathic practitioners, feel that the management of 
this subject must be not entirely but substantially under 
their control and their influence.  They seem to take the 
view that rather than allow the bureaucrats or persons 
appointed by Ministers to  handle matters pertaining to 
this subject,  these matters should be in fact handled by 
the Homoeopathic Medical Council  which will be the 
best body that can handle these issues.  

In this context, they have referred me to the fact that 
four persons are ex-officio members of the 
Homoeopathic Medical Council; four members are 
elected by registered practitioners of   Homoeopathy and 
three members are appointed by the Minister – of  whom 
at least two shall be registered practitioners of 
Homoeopathy. When they discussed this matter with  me 
they told me perhaps that  the present Minister would be 
very considerate and would take their views into 
consideration when making the appointments but that 
need not be the case all the time and they would like - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Even the Ceylon Medical Council has the same 

composition.  There are appointees by the Minister,  there 
are government officials plus the representatives of the 
profession.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
The point I am making, Sir, is that while only four 

members are elected by the registered practitioners of 
Homoeopathy, there are four ex-officio members and 
three persons appointed by the Minister, which makes the 
elected members who are registered practitioners of 
Homoeopathy a minority. They seem to think that that 
should not be the case.  So, I would like the Minister to 
kindly give his consideration to this matter.  

The other point that was raised with me is that 
currently the Executive Director, which is an important 
position, is a senior public officer appointed again by the 
Minister. They seem to take the view that this Executive 
Director should be appointed by the Homoeopathic 
Medical Council rather than the appointment being made 
by the Minister because if the appointment is made by the 
Council, the Council will be more considerate. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, that is why I mentioned in my speech 

that whether we should have an Executive Director or not. 
I do not mind even doing away with the Executive 
Director, because there is no such person even in the Sri 
Lanka Medical Council.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon. Rajavarothiam  Sampanthan) 
I will be thankful if the Minister considers that and if 

the appointment is made by the Homoeopathic Medical 
Council. It is the view of the Homoeopathic doctors that 
the Executive Director would be a person who will be 
more amenable to functioning in line with the thinking of 
Homoeopathic doctors and that will be good for the 
progress of the profession. 

The other matter I want to raise, Sir, is the question of 
an Interim Council.  An Interim Council is to function for 
two years and that, many people feel, is a very long term 
during which much mischief can happen. When the 
Interim Council was functioning earlier, I have been 
informed that there were many irregular acts committed 
by that Interim Council which had not been remedied and 
subsequently those became a part of the system - 
consequences of those actions became a part of the 
system. So, the Homoeopathic doctors feel that if an 
Interim Council is considered by the Minister to be 
absolutely necessary that Council should not function for 
anything more than maximum six months by which time 
the Homoeopathic Medical Council should become 
functional and should be able to perform its functions. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Earlier, the Interim Council was functioning for five 

years. That is why we have reduced it to two years. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Why do we want something interim for five years? 

Why do we want something interim for two years? An 
interim arrangement is intended to be a temporary 
arrangement to enable the permanent arrangement to 
become functional and surely the Homoeopathic Medical 
Council can be set up in a matter of two weeks or in a 
matter of two months. If the Interim Council functions for 
two years, the fear of the Homoeopathy doctors is that 
many irregular things can happen. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
How many meetings can the Council hold within six 

months? Normally, the Sri Lanka Medical Council holds 

meetings once a month. So, what can we do? There are a 
lot of things to do. Actually - 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Anyway, I would urge you to kindly consider the 

question of whether an Interim Council should function 
for a period of two years or whether you should not think 
in terms of it functioning for a lesser period. 

Sir, the other matter I want to raise is that during the 
situation of war that prevailed in the country over a long 
period of time, particularly in the Northern and the 
Eastern parts of the country, many persons were not able 
to even sit for the exams on legislation and many persons 
were not able to avail themselves of opportunities that 
would normally have been available to them if there was 
no conflict. Therefore, the Homoeopathy doctors take the 
view that there should be some arrangement, some device 
by which the disadvantages that these people have been 
subjected to as a result of the conflict situation could be 
rectified and remedied in some way.  

Sir, these are matters that I would like to bring to the 
notice of the Hon. Minister and I request him to kindly 
give his attention to these matters also and try to 
accommodate whatever can be accommodated.   

Thank you.  

 
[අ.භා. 2.51] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහෝමිෙයෝපති පනත් 

ෙකටුම්පත  ෙමම ගරු සභාෙව්දී විවාදයට ගනු ලබන අවස්ථාෙව්දී 
ඒ පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ අපි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
එළිදැක්වීම සඳහා ගන්නා ලද උත්සාහය පිළිබඳව.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මට්ටමිනුත් 
විකල්ප ෛවද්ය කමයක් - alternative system of medicine - 
පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. එක් අවස්ථාවකදී 
සාම්පදායික ෛවද්ය කම ෙලෝකෙය් පැත්තකට කරලා තිබුණා. 
ඒවා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. බටහිර ෛවද්ය කමය පමණක් සුදුසු 
ෛවද්ය කමයක් හැටියට ෙබොෙහෝ අය කල්පනා කළා. නමුත් ෙම් 
තත්ත්වය දැන් කම කමෙයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් ෙම් පිළිබඳව ඉහළම මට්ටෙම් කටයුතු 
කරන ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය, WHA62.13 දරන World 
Health Assembly Resolution on Traditional Medicine යටෙත් 
ෙම් විකල්ප ෛවද්ය කම පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. ෙම් සාකච්ඡාවලදී ජනතාවට මුල් තැන ලබා ෙදමින්, 
ජනතාවෙග් ෛවද්ය අවශ්යතාවන් සපුරාලීම සඳහා සෑම රටක්ම 
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ෙම් විකල්ප ෛවද්ය කම භාවිත කිරීෙම් තිෙබන ෙයෝග්යතාව 
පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ විකල්ප ෛවද්ය කම පිළිබඳව; ඒවා නියමානුකූල කිරීම, 
ඒවායින් අනිසි පතිඵල ඇතිවීම වැළැක්වීම කියන කාරණා 
පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළා. ඒ අනුව ෙමවැනි 
විකල්ප ෛවද්ය කම පචලිත කිරීම තුළින් ජනතාවට වඩාත් 
පහසුවට, ලාභයට, කරදරයක් නැතිව තමන්ට රිසි පරිදි ෛවද්ය 
පතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා තිෙබන අවස්ථාව පුළුල් කිරීම තමයි 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින් සම්මත කරන ලද එම 
ෙයෝජනාෙව් හරය වුෙණ්. එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කිරීමත් සමඟම අපිකාව, ආසියාකරෙය් සහ ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල සාම්පදායික වශෙයන් පවත්වාෙගන එන ලද ෛවද්ය 
කමයන් පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ඇති වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය පිළිබඳව 
කථා කරද්දී, අෙප් රටට ආයුර්ෙව්ද පතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා  
සංචාරකයන් එන්ෙන් තායිලන්තයට යන අරමුණ වාෙග් අරමුණක් 
සඳහා ෙනොෙවයි. ඊට වඩා පුළුල් අරමුණු සඳහා අෙප් රටට 
සංචාරකයන් එනවා. ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය පතිකාර ලබා ගන්න 
සංචාරකයන් අෙප් රටට එනවා. සමහර රටවලට බටහිර ෛවද්ය 
පතිකාර ලබා ගැනීමට යනවා වාෙග්ම, ආයු ර්ෙව්ද ෛවද්ය පතිකාර 
ලබා ගන්න, කටු චිකිත්සාව ලබා ගන්න, ෙම් විධියට අද අෙප් රටට 
සංචාරකයන් එන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විකල්ප ෛවද්ය කමයන්හි 
තිෙබන වටිනාකම ෙම් තුළින් ෙපෙනනවා. අද ජනතාවට අලුත් 
යමක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. අලුත් කමෙව්දයන් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා හඹාෙගන යන විශාල ජන ෙකොට්ඨාසයක් 
ඉන්නවා.  

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය පිළිබඳව කල්පනා කිරීෙම්දී, 
ජර්මනිෙයන් බිහි වුණු ෙම් ෛවද්ය කමය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
විකාශනය ෙවලා, ජනතාව අතර ජනපියතාවට පත් ෙවලා, 
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් තුළ  ව්යාප්ත ෙවලා ගියා. ඒ තුළින් 
ෙපෙනන්ෙන්, ඒ ෛවද්ය කමය මඟින් විශාල සහනයක් ෙරෝගී 
ජනතාවට ලැබුණු බවයි. එෙහම ලැබුෙණ් නැත්නම් ෛවද්ය 
කමයක් පවත්වාෙගන යාමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, 
ෛවද්ය කමයක් පචලිත ෙවන්ෙන්, ඒක ජනපිය ෙවන්ෙන් ඒ 
කමය තුළින් යම් පතිලාභයක් ජනතාවට ලැෙබනවා නම් පමණයි.  

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ෙම් ආකාරෙයන් අපි පිළිගනු 
ලබන ෛවද්ය කමයක් ෙලස දැන් ෙලොව පුරා ස්ථාපිත ෙවලා 
ඉවරයි. ෙම් ස්ථාපිතවීම තුළින් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙබොෙහෝ ෛවද්ය කම භාවිත කරන පුද්ගලයන් ඒ ෛවද්ය කමය 
අනුවම පතිකාර කරන්ෙන් නැති බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා අද 
අපට සිදු ෙවනවා, ෙම්ක regulate කරන්න; ෙමය නිසි මාර්ගයට 
ගන්න; ඒ සඳහා අවශ්ය නීති-රීති පනවන්න; විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීම සඳහා විද්යායතන සකස් 
කරන්න; ඒවාෙය් පමිතිය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව නීති - රීති සකස් 
කරන්න.  

අද ෙබොෙහෝ විට අපි ලංකාෙව් බිහි කරනු ලබන බටහිර 
ෛවද්යවරුන්ෙග් තත්ත්වය පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් දැනුෙම් පමාණය 
පිළිබඳව, බටහිර ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳව  සාකච්ඡාවට භාජනය 
ෙවනවා. අද හුඟාක් තැන්වල සිදු ෙවන උද්ෙඝෝෂණත් පදනම් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා උඩයි. ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු පිළිබඳවත් 
එෙහමයි. අද ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් ලියා පදිංචි කිරීම පිළිබඳව 
පවතින නීති-රීති ෙරගුලාසි බැලුෙවොත්, සමහර අය අවුරුදු 5ක් 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාලයට ගිහිල්ලා ඒ අධ්යාපනය ලබලා 
උපාධියක් ගන්නවා. සමහර අය ෙවනත් ආකාරයන්ෙගන් ඒ 
උපාධිය ලබා ගන්නවා. සමහර අය පාරම්පරිකව ඒ උපාධිය ලබා 

ගන්නවා. ඒ නිසා අද ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ගැටීම් රාශියක් තිෙබනවා. 
ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව අනුමත කළ ෛවද්ය ආයතනයකින් පමණයි 
උපාධිය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මම හිතනවා, ඒක ඉතාම 
පගතිශීලී පියවරක්; ඒක ඉතාම වැඩදායක පියවරක් කියා. ඒ 
තුළින්  ෙම් අංශෙයන් ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන ෛවද්යවරුන් බිහි 
ෙවනවා.  මීට ෙපර ෙමෙහම සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එවැනි සඳහනක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළත් වීම පිළිබඳව. ෙම් හරහා ෙහොඳ ෛවද්යවරුන් බිහි කරලා, 
ෙම් ෛවද්ය කමය ශක්තිමත් ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට අපට 
පුළුවන් ෙවනවා.  

අද ෛවද්ය ෙසේවාව ෙදස බැලුවාම ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෛවද්ය ෙසේවාව ෙවනුෙවන් වැය කරනු ලබන 
මුදල ජනතාවට ෙලොකු පශ්නයක් බව ෙපෙනනවා. අද ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකට ගියාම ෙමොන තරම් විශාල මුදලක් වැය කරන්න 
ෙවනවාද? ඒ මුදල වැය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කීෙයන් කී 
ෙදෙනකුටද? ඒ වැය කරන මුදලට සමානුපාතික ෙසේවයක් 
පාරිෙභෝගිකයාට ලැෙබනවාද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙමවැනි විකල්ප ෛවද්ය කම සඳහා යාමට ෙබොෙහෝ අය 
කැමැතියි. ෙම් තුළින් බටහිර ෛවද්ය කමයට තිෙබන තදබදයත් 
අඩු ෙවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තද බදයත් අපි නැති කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඉල්ලුම හා සැපයුම අතර  -
demand and supply අතර- සටනක් ෙන්. ඒ නිසා ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය කමය තුළින් ෙහොඳ ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් හරහා 
ජනතාවට යම් සහනයක් සලසා ෙදන්න අපට පුළුවන් නම්, ඒ 
පැත්තට යම් ෙරෝගීන් පමාණයක් අද්දා ගන්න පුළුවන් නම්, යම් 
ෙරෝගීන් පමාණයක් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය හරහා ඒ 
පැත්තට අද්දා ගන්න පුළුවන් නම්, බටහිර ෛවද්ය කමය තුළ 
තිෙබන තදබදය අඩු ෙවනවා. නමුත් ලංකාෙව් එක පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු නිසා 
ඒ ගැන දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
චීනයට ගිෙයොත් ෙපෙන්වි, චීනෙය් ෙරෝහල්වල ෙද්ශීය 
ෛවද්යවරුත්, බටහිර ෛවද්යවරුත් ෙද ෙගොල්ලන්ම එකම 
වාට්ටුෙව් ඉන්න ෙරෝගීන්ට සත්කාර කරන බව. බටහිර 
ෛවද්යවරයාට බැරි වුණු ෙදයක් තිෙබනවා නම්, ෙද්ශීය 
ෛවද්යවරයා ෙගන්වලා ෙරෝගියාව ෙපන්වනවා. ලංකාෙව් එෙහම 
කෙළොත් ෙම් ෙදෙගොල්ලන් ඔළු පලා ගනීවි. ඒ නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෛවද්ය 
කමයක එල්ලිලා ඉන්න  ෙනොෙවයි. ජනතාවට ෙසේවය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් ෙමොන පැත්ෙතන්ද, ඒ සෑම පැත්තකින්ම ෙසේවය 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා ෙකොච්චර අණපනත් නීති - රීති 
ෙගනාවත් වැඩක් නැහැ, ෛවද්යවරුන්ෙග් ආකල්ප ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැත්නම්. එම නිසා ෛවද්යවරුන්ෙග් ආකල්පත් 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ; ජනතාවෙග් ආකල්පත් ෙවනස් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අපි දැන් ජාතික සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. මම හිතන 
විධියට ෛවද්ය ක්ෙෂේතයන් තුළත් සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී බටහිර 
ෛවද්යවරු හා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු අතර විශාල වැටුප් 
පරතරයක් තිබුණු බව මට මතකයි. මම ඒ වැටුප් තලයන් සමාන 
කළා. ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්ට විශාල පිළිගැනීමක් ඇති වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් කමෙව්දය ශී ලංකා ෛවද්ය ක්ෙෂේතය 
තුළට ෙගන එන්න ඕනෑ. කටු චිකිත්සාෙවන් ෙකෙනක් සුවපත් 
කරන්න අපට පුළුවන් නම්, බටහිර ෛවද්යවරයාත් ඒ කටු 
චිකිත්සාව පිළිගන්න ඕනෑ. ඇන්ටන් ජයසූරිය මහත්මයා කටු 
චිකිත්සාෙවන් ෙමොන තරම් ෙරෝගීන් පමාණයක් සුවපත් කළාද? 
ෙම්ක බටහිර ෛවද්ය කමෙය් ෙකොටසක්ද, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය 
කමෙය් ෙකොටසක්ද කියලා එතුමා බැලුෙව් නැහැ. එතුමා ළඟට 
ආපු ෙරෝගීන් බැලුෙව්ත් නැහැ, බටහිර කමයට සුවපත් කරනවාද, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයුර්ෙව්ද කමයට සුවපත් කරනවාද, කටු චිකිත්සාවට අනුව 
සුවපත් කරනවාද කියලා. අන්න එවැනි පුළුල් දැක්මක් අපට 
අවශ්යයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එළි 
දැකීමත් සමඟම අද පවතින තත්ත්වය ෙවනස් ෙවයි කියලා.  

ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ විවිධ ෙචෝදනා තිබුණා. විවිධ 
ඒකාධිකාරයන් තිබුණා. ඒ ඒකාධිකාරයන් බිඳ දමලා අෙප් 
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාට 
ෙමය ඉදිරියට ෙගන යන්න හැකියාව ලැෙබ්වා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රෙට් ජනතාවට සුවෙසත සෑදීෙම් කියාවලියට  ෙම් පනත උපෙයෝගී 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව අමාත්යතුමාට නැවත වතාවක් මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අෙප් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ 

හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. මම හිතන විධියට ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය පිළිබඳව ලංකාෙව් උදාසීන ආකල්පයක් තමයි  
තිෙබන්ෙන්. අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග්ම විවිධ කණ්ඩායම්වල 
කුළල් කා ගැනීම් මිසක් එහි පගමනයක් අපට පසු ගිය කාලෙය් 
දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම රටට ඉතා 
අත්යවශ්ය කාරණයක් කියා මා හිතනවා. ඒ කාර්යය මා ඉතාම 
අගය කරනවා.  

1796 වසෙර්දී තමයි ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය තහවුරු 
වුෙණ්. ඒකට ඊටත් ෙපර ඉතිහාසයක් තිෙබනවාය කියලා 
සාමාන්යෙයන් කියනවා. ෙම් ෛවද්ය කමය සැමුෙවල් හනිමාන් 
ඇති කළාට පස්ෙසේ 1800 ගණන්වල මැද භාගය වන විට විවිධ 
ෙරෝගාබාධවලට පතිකර්ම කිරීෙම් කමයක් හැටියට ඉදිරියට ආවා. 
වසංගත ෙරෝගවලට ෙමම  ෛවද්ය කමෙයන් පතිකාර කරන්න 
බැහැ කියන එක අද දක්වාම පවතින පවාදයක්. නමුත් 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය විකල්ප ෛවද්ය කමයක් හැටියට 
ජනතාව අතර ව්යාප්ත වුණා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, විසිවන සියවෙසේ අග භාගය වන විට 
විවිධ ෙසොයා ගැනීම් ඔස්ෙසේ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය විශාල 
පවර්ධනයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් 
ශරීරෙය් පවතින මූලික ෙරෝගාබාධවලට -දියවැඩියාව, පිළිකා, 
ගැස්ටයිටිස ් වාෙග් මූලික ෙරෝගවලට- ඉතාම සාර්ථක පතිකාර 
කමයක් හැටියට ෙහෝමිෙයෝපති පතිකාර කමය එංගලන්තය, 
ඇෙමරිකාව වැනි රටවල ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය්දී රසායනික ෙබෙහත් ෙයොදා 
ගන්නවාද එෙහම නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන්ම ශාකමය ඖෂධ 
පමණක්ද භාවිත කරන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයනුත් 
ෙලෝකෙය් මතවාදයක් පවතිනවා. සමහර අය අද වන විට ෙමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ශාකමය ඖෂධ පමණක් භාවිත කරන මට්ටමට 
දියුණු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව බලන විට ෙම් ෛවද්ය කමය නව 
ෛවද්ය කමයක්; පෙව්ශය ෙවනස්. ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙලඩ ෙරෝග 
සඳහා පතිකාර කරන තරගකාරී ෛවද්ය කමයක් හැටියටත් අද 
ෙමම ෛවද්ය කමය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ෙමම ෛවද්ය 
කමෙය් පගමනය ඇති කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තමයි අපි අද 
ෙම් තබා තිෙබන්ෙන්. 

ෙමම ෛවද්ය කමය ඉදිරියට ෙගන යෑම සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු කීපයක් ෙවත මුලින්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න මම 
කැමැතියි. මට ෙපර කථා කළ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අද 
ඉන්දියාෙව් විශ්වවිද්යාල, ඒ වාෙග්ම ඩිප්ෙලෝමා සහතික ෙදන 
මධ්යස්ථාන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ලංකාණ්ඩුෙවන් ලබා 
ෙදන ශිෂ්යත්ව හැටියට අපි වර්ෂයකට ලංකාෙව් ශිෂ්යයින් 
දහෙදෙනක් ඉන්දියාවට යවා පුහුණුකර ඔවුන්ව ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන් හැටියට ලංකාවට කැඳවා ගන්නවා. අපි අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ කියාත්මක කළ පතිපත්ති නිසා යම් කිසි 
විධියකින් ෙහෝමිෙයෝපති විෂයය සම්බන්ධ පවීණත්වයක් ලබපු 
ෛවද්යවරු යම් සංඛ්යාවක් අපට ඒ මඟින් බිහි කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. 

ෙම් ෛවද්ය කමය ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටෙත් පවත්වා 
ෙගන ආ ඉතා පවීණ කණ්ඩායමක් ලංකාෙව් සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෛවද්ය කමය ඉතා වංචා සහගත විධියට පාවිච්චි කරන, අනිසි 
විධියට පාවිච්චි කරන කණ්ඩායමකුත් ලංකාෙව් ඉන්නවා. ෙම් 
ෙවනුෙවන් රජෙය් කිසිම අනුගහයක් නැති වුණත්, ෙම් ෛවද්ය 
කමය පවර්ධනය සඳහා ලංකාව තුළ යම් යම් විශිෂ්ට ෙසේවාවක් 
කරපු පුද්ගලයනුත් සිටින බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් -විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙව්- පතිපත්ති පකාශනෙයන් අපි 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් විකල්ප ෛවද්ය කම -විෙශේෂෙයන්ම 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය- ෙරෝහල්වල භාවිත කරන ෛවද්ය 
කමයක් හැටියට බටහිර ෛවද්ය කමයත් එක්ක, ඒ කම ෙදකම,  
එක ළඟ අත් හදා බලනවා කියන එක. ෙම් කමය දැන් ෙබොෙහෝ 
රටවල අත් හදා බලනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් ෙම් කමය 
තුළින් ඉතාමත් සාර්ථක පතිඵල ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙකොරියාව 
තමන්ෙග් සාම්පදායික ෛවද්ය කමය සහ බටහිර ෛවද්ය කමය 
කියන කම ෙදෙකන්ම එකම ෙරෝහෙල් පතිකාර කරන තත්ත්වයට 
අද රෙට් ෙරෝහල් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ඔවුන් 
ජනතාවෙග් නිෙරෝගිතාව සඳහා ෙහොඳ උත්තර ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙයන් පතිකාර කරන 
ෙරෝහල් තිෙබන්ෙන් ඉතාම අඩු පමාණයක්. එක ෙරෝහලක් 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්. නමුත්, ඒවා නවීන 
පහසුකම්වලින් සපිරි ෙරෝහල් බවට පත් ෙවලා නැහැ. අපට ඉදිරි 
කාලය තුළ ෙම් කමය කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් ෙරෝහල්වල 
යටිතල පහසුකම්වල වර්ධනය සඳහා යම් කිසි කාර්ය භාරයක් 
කරන්න සිද්ධ වනවා.  

මා මුලින් කී කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කෙළොත්,  දැනට 
පවතින සෑම විශ්වවිද්යාලයකම Homoeopathy Faculty එකක් 
පටන් ගන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  අපට ඒක 
අත්යවශ්යයි. මුලින්  ඩිප්ෙලෝමා සහතික ෙදන ආයතනයක් 
හැටියට ඒක පටන් ගන්න අපට පුළුවන්. ඒෙකන් අපට සාර්ථක 
පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම යම් යම් කාරණාවලදී ඉන්දියාව සමඟ 
සමීපව වැඩ කරන නිසා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය 
ෙපෞද්ගලිකව මමත් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. මෙග් යාළු 
මිතයින්ටත් මම ෙහෝමිෙයෝපති ෙබෙහත් දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමය ගැස්ටයිටීස් ෙරෝගයට ඉතාම සාර්ථක 
පතිකාර කමයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම දණහිස් 
ආබාධවලට,  arthritis කියන ෙරෝගයට, ෙමම කමෙයන් ඉතාම 
සාර්ථක පතිඵල ෙදන බවට ඉන්දියාෙව්ත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව්දී මෙග්ත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අත් දැකීම් තිෙබනවා.  

අෙප් පන්සෙල් සෑම ෙසනසුරාදා දිනකම අපි සායනයක් 
පවත්වනවා. ඒ සායනෙය්දී අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව ආදී 
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පෙද්ශවල සිටින වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අපි සම්පූර්ණෙයන් ෙනොමිෙල් 
ෙබෙහත් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් අයටත් ෙබෙහත්වලට 
පමණක් ඉතා සුළු මුදලක් අය කරමින් පතිකාර කරන සායනයක් 
අෙප් පන්සෙල් පවත්වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් සායනය ආරම්භ කෙළේ වකුගඩු ෙරෝග 
සඳහා පීඩාවට පත් වූ අයට පිහිටවීම සඳහායි. දැනට අපි ෙරෝගීන් 
300 ෙදෙනකුට ආසන්න සංඛ්යාවකට පතිකාර කරලා තිෙබනවා. 
එහිදී අපි පරිස්සෙමන් බලාගත් ෙරෝගීන් සියයකට වැඩි පිරිසක් අද 
සුවය ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
පිළිබඳව  ළඟ විධිමත් වාර්තා තිෙබනවා. අපි ෙහෝමිෙයෝපති කමය 
යටෙත් පතිකාර කෙළේ විධිමත් වාර්තා තබා ෙගනයි.  

දැනට විෙශේෂෙයන්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමයත්, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමයත් ලංකාව පුරා පැතිරී යන වකුගඩු 
ෙරෝගයට පතිකර්මයක් හැටියට ෙයොදා ගන්න පුළුවන් බව තමයි 
අෙප් විශ්වාසය. විෙශේෂෙයන්ම දැන් පවතින බටහිර ෛවද්ය කමය 
යටෙත් වකුගඩු ෙරෝගයට කිසිම පතිකාරයක් නැහැ. ඒෙක් තිෙබන 
කියැටිනින් මට්ටම වැඩි කරන්න කිසිම කමයක් නැහැ. අපට 
ෙව්දනා නාශක ෙදන්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ෙරෝගියාට වකුගඩුවක් බද්ධ කරන්න වනවා. නැත්නම් අවුරුදු 
තුන, හතරක් ෙල් සුද්ද කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙරෝගියා මරණය කරා 
ගමන් කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙරෝග ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.  

කාලයක් HIV ෛවරසය කළමනාකරණය කරලා ඒ 
ෙරෝගීන්ට  ෙහොඳින් ජීවත් විය හැකි පරිදි  එය පවත්වා ෙගන යන්න 
පුළුවන් පමාණයට බටහිර ෛවද්ය කමය  දැන් දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත්, HIV ආසාදනයට ලක් වූ අය සම්පූර්ණෙයන් 
සුවපත් කරන ෛවද්ය පතිකාර කමයක් තවම ෙසොයා ෙගන නැහැ. 
ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂෙයන්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමෙය්ත්, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමෙය්ත් විකල්ප තිෙබන බව දැන් 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් තිෙබන කැඩුම් 
බිඳුම් ෙවදකම,  දකුණු ඉන්දියාව පදනම් කර ගත් සිද්ධ ෙවදකම, 
ඒ වාෙග්ම යුනානි ෛවද්ය කමය කියන ෙම් සෑම ෛවද්ය 
කමෙය්ම ඒ ඒ ෙරෝගාබාධ සඳහා විෙශේෂතා තිෙබනවා. ආසියානු 
කලාපෙයන්ම, කැඩුම් බිඳුම් ෙවදකෙම් ඉතා වි ශිෂ්ටයන් ලංකාෙව් 
තවමත් ඉන්නවා කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ විධියට ඒ ඒ ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතවල තිෙබන විශිෂ්ටතා හඳුනා ෙගන ෙම් ෛවද්ය කම අපට 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්ය කියන එක තමයි අෙප් අදහස. එහිදී  
ඉක්මනින්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ 
කරන්නට අපට ශක්තියක් නැති නිසා මුලින්ම ඩිප්ෙලෝමා 
උපාධියකින් පටන් ගන්නා පීඨයක් ආරම්භ කෙළොත්, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය් ෛවද්යවරුන් විශාල සංඛ්යාවක් 
බිහි කර ගන්නට  පුළුවන්කම ලැෙබ්වි කියලා මම හිතනවා.  

දැනට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය නීති විෙරෝධී මට්ටමින් 
පවත්වාෙගන යන ජාවාරම්කාර ව්යාපාරිකයින් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරගත් පසුව යම්කිසි ආකාරයකින් 
නවත්වන්නට පුළුවන් ෙවයි. පසුගිය කාලෙය් අෙප් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සභාව යම්කිසි ආකාරයකින් නිෂ්කීය ෙවලා අතුරු පාලක 
සභාවලින් තමයි පවත්වාෙගන ගිෙය්. මම හිතන්ෙන් ඒක ෙහොඳ 
කියාවක් ෙනොෙවයි කියලායි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් පසුව 
ඉක්මනින්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව විධිමත්ම පිහිටුවා ගත 
යුතුයි කියලා මම කල්පනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි පවර්ධනයට ෙහේතු ෙවන කරුණු 
කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 9වන වගන්තිය සංෙශෝධනය 
වන විධිය ගැන බලමු. පත් කළ සාමාජිකයන්ෙග් ධුර කාලය 
අවුරුදු 3කින් අවසන් වනවා. නමුත් නිල බලෙයන් පත් වන අයට 
ඕනෑම කාලයක් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් අමාත්යාංශ 

මට්ටමින් පත් කරන අයට ඕනෑ කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. මම 
හිතනවා, ෙදවරකට වඩා ෙම් ධුර කාලෙය් ඉන්න ෙහොඳ නැහැ 
කියලා. ෙමොකද, එකම කණ්ඩායමක් එක දිගට ඉන්නා විට 
ෙම්ෙක් යම්කිසි ආධිපත්යයක් පවත්වනවා. ෙම් සභාව අවුරුදු 3ක 
කාලයයි තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 3කින් විසුරුවා හැරලා සියලු ෙදනාම 
අලුෙතන් නම් කිරීම සුදුසුයි. එවිට ඒ පත් කළ පිරිසම ආෙයත් පත් 
කරන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. මම ඒ සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කරන්නට කැමැතියි: 

"කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමත වැටුප් තලයන්හි අවමයන්ට 
යටත්ව පවත්වා ගත යුතුය."  

සියලුම තනතුරු, -ෙරජිස්ටාර් ඇතුළු සියලුම තනතුරු- 
ආණ්ඩුෙව් යම්කිසි පටිපාටියකට අනුව ආපු අයෙගන් පත් කර 
ගැනීම තමයි මට ෙපෙනන ආකාරයට ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්. එහි 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් "වැටුප් තලයන් පිළිබඳ තිෙබන 17(ii) 
වගන්තියට, කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමත වැටුප් තලයන්හි අවමයන්ට යටත්ව 
පවත්වා ගත යුතුය" කියලා මම ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

18ෙවනි වගන්තිය ෙමෙසේ සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා: 

 "18 (1) ෛවද්ය සභාව සඳහා ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් 
වන්ෙන්ය".  

මා හිතන විධියට ඒක ඔබතුමාට තීරණය කරන්නට පුළුවන්.  
සංඛ්යාව 18ක්ද 20ක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත්, තාවකාලිකව පත් වුෙණොත්, අවුරුදු 4න් 5න් අයින් 
වුෙණොත් ඒක පශ්නයක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා "ෛවද්ය 
සභාව සඳහා ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් වන්ෙන්ය" යන්න සුදුසුයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 19ෙවනි වගන්තිය සඳහා මම ෙයෝජනාවක් 
කරන්නට කැමැතියි. විධායක අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් කිරීම 
පිළිබඳව ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඊට අදාළ ආනුෂංගික කරුණු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ඒ සඳහා 
විධායක අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් කළාට පසුව, - ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමෙය් විෙශේෂඥතාවක් තිෙබන ෙකෙනකු තමයි අපි 
සභාපති ෙලස පත් කරන්ෙන්.- සභාපතිවරයාට ඉහළින් විධායක 
අධ්යක්ෂවරයා ඉන්න බවක් දැෙනනවා. ෛවද්ය කවුන්සිලෙය්ත් -
අෙප් දැනට තිෙබන ෛවද්ය සභාෙව්ත්- නැති නිසා "විධායක 
අධ්යක්ෂවරයා" කියන එක ඉවත් කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි කියා 
මා හිතනවා. එෙසේ ෙනොෙව් නම් අඩුම තරමින් ඒකට 
ෛවද්යවරෙයකුම පත් කිරීම සුදුසුයි කියා මා ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි.  

19. (2) (අ) වන වගන්තිය " 'යම් පමාණයක්' යන්න ඉවත් 
ෙකොට 'සභාව විසින් නිශ්චිත කරන ලද....' " යනුෙවන් 
සංෙශෝධනය විය යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා. එය 19වන 
වගන්තිෙය් තිෙබනවා නම් පමණයි අදාළ ෙවන්ෙන්. 19වන 
වගන්තිෙය් නැත්නම් ඉතිරි සංෙශෝධන ෙදක අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 31.(ආ) වගන්තිය යටෙත් " එෙසේ නමුත් සීමාවාසික 
ශිෂ්යයන් සඳහා පුහුණුවීමටත්, යම් ෙරෝගයකට විෙශේෂඥතාවය 
ඇති විෙද්ශික ෛවද්යවරුන් සඳහා තාවකාලික ලියා පදිංචිය දිය 
හැකිය." යනුෙවන් සඳහන් විය යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ඉගැන්වීෙම්දීත්, 
ෙරෝහලක් පවත්වා ෙගන යනවා නම් එහිදීත් විෙද්ශීය 
ෛවද්යවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා 
ඒ සඳහා තාවකාලික ලියා පදිංචියක් ලබා ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
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සිටිනවා. එෙසේ ෙනොමැතිව යම් කිසි ෛවද්යවරෙයක් ලංකාවට 
පැමිණිෙයොත්, පනතට අනුව ඔහු නීති විෙරෝධි ෙවනවා. මම එය 
31.(1) වන වගන්තිය යටෙත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
ෙම් සුළු සංෙශෝධන කිහිපය සිදු කර ගන්න පුළුවන් නම්, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ඉතා ෙහොඳින් තහවුරු කර ගන්න 
අපිට පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. අද අපට වැළැඳී 
තිෙබන ෙලඩ ෙරෝග ගැන කල්පනා කර බැලුෙවොත්, වසංගත 
ෙරෝගවලට වඩා ෙව්ගෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ආහාර රටාව නිසා 
හැෙදන ෙරෝග   බහුල වී තිෙබන බව ෙපනී යනවා.  

ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, නීෙරෝගිමත් ජනතාවක් බිහි කර 
ගැනීෙම්දී ෙමොන ෛවද්ය කමයකටත් වඩා විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කාරණා කිහිපයකට අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. පළමුවැනි කරුණ තමයි, නිවැරදි ආහාර රටාව. 
එය ඇති කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමා යටෙත්මයි කියා 
මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද පිට රටින් ෙගන්වන ආහාරවල 
තත්ත්වය පිළිබඳව පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
විධියට palm oil පිළිබඳ පශ්නය ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. අද 
වනවිට පිටෙකොටුෙව් කඩවලට ෙතොග පිටින් -ලීටර් 10, 15- palm 
oil විකුණා තිෙබනවා. එම පුද්ගලයා  බිලියන ගණනක් ෙර්ගුෙවන් 
ලාභ ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා ආහාරයට 
ගත්තා නම් මිනිසුන්  අනිවාර්යෙයන්ම හෘදය ෙරෝග හැදිලා මිය 
යනවා. ෙම් ෙතල්වල සියයට පහකට අඩුෙවන් අන්තර්ගත විය යුතු 
දව්ය සියයට විසිපහකටත් වැඩිෙයන් තිෙබන බව දැන් වරාෙයන් 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙම් දූෂිත පුද්ගලයන් තවම 
නිදැල්ෙල් සිටිනවා. සාමාන්ය මිනිසුන් එදිෙනදා ෙම් ආහාර පාන 
ගන්නවා. අපි වුණත් මඟ  ෙතොෙට් යනෙකොට ෙම් ආහාර පාන 
ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ෙතල් -palm oil- සම්පූර්ණෙයන් අෙප් 
ශරීරගත වී තිෙබනවා. ඒක උග විසක්.  

අපි රජයක් හැටියට තීරණය කර තිෙබනවා, වස විෙසන් ෙතොර 
ආහාර රටාවකට ජනතාව ෙගන යන්න ඕනෑය කියා. ඒ නිසා අපි 
පසු ගිය කාලෙය් ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙමරටට ෙගන්වීම නැවැත්වූවා. 
ග්ලූෙෆොසිෙන්ට් සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තරෙයන් එල්ල වූ විවිධ 
බලපෑම් නිසා ඔවුන්ට ලියන්න සිද්ධ වුණා, ජාන විකෘතිවීමටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ගබ්සාවීමටත් ෙම් ග්ලූෙෆොසිෙන්ට් නැත්නම් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ආ බස්ටා බලපෑ බව. නමුත් 
ග්ලයිෙෆොෙසේට්වලටත් වඩා භයානක ග්ලූෙෆොසිෙන්ට් ආපසු 
ෙවෙළඳ  ෙපොළට ෙගනැවිත් දැම්මා. ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒවා 
ෙගන්වීම නවත්වනු ලැබුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පතිපත්ති 
ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, අප අද දියවැඩියා ෙරෝගය, බඩ දැවිල්ල -
ගැස්ටයිටීස ්ෙරෝගය- වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගය වැනි 
ෙරෝගාබාධවලට ලක් ෙවලා සිටින්ෙන්, ලංකාෙව් එවැනි 
ෙරෝගාබාධ ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් පධාන වශෙයන්ම ෙම් ආහාර 
රටාව නිසායි; අප පරිෙභෝජනය කරන ආහාර විස වීම නිසායි. 
ආහාර ෙභෝග වර්ග වගා කරන ෙකොටත්, විෙශේෂෙයන්ම ආහාර 
කල් තබා ගන්නා ෙකොටත් පාවිච්චි කරන විස වර්ග පිළිබඳව අප 
කථා කළ යුතුයි.  

මම ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, ලංකාවට ෙගන්වන ඇපල් 
පිළිබඳව විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා. මෙග් ෙම්සය උඩ 
ඇපල් ෙගඩියක් තබා බලන්න. මාස හයක් ගියත් ඒක නරක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොන විධියටද ඒවා ආරක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙලෝකෙය් පවතින ෙමොන පමිතියකට අනුවද ඒවා ආරක්ෂා කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියන පශ්න අද අපි සාකච්ඡා කර බලන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වස විෙසන් ෙතොරව වගා කිරීම 
සම්බන්ධවත්, නිවැරදි ආහාර රටා පිළිබඳවත් අෙප් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මම ගරු ඇමතිතුමාට අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්නත් කැමැතියි. 
ෙලෝකෙය් දැවැන්ත ජාත්යන්තර සමාගමක් හාල්වලට විටමින් 
දමන්න කියා අලුතින් සංකල්පයක් ෙගන යනවා. ෙම් විටමින් 
ෙකොම්පැනි, ෙලෝකෙය් දැවැන්ත ජාත්යන්තර සංවිධාන. ඔවුන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්, අෙප් මිනිසුන්ට රක්තහීනතාව 
තිෙබනවා, පශ්න තිෙබනවා කියා ආපසු ෙම් හාල්වලට විටමින් 
දමන බිස්නස් එක පටන් ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීමයි. 
කිසිම අවසරයකින් ෙතොරව ෙවබ් අඩවියක් පටන් අරෙගන, 
ලංකාව මධ්යස්ථානයක් හැටියට එම ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කර  
තිෙබනවා.  

 අපි දැනට ෙග න්වන පරිප්පු වර්ග සම්බන්ධවත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම GM විධියට හදපු 
පරිප්පු ලංකාෙව් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා ෙසොයා බලන ෙලස මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අපි දැන් විවිධ 
විධියට පරිප්පු ආනයනය කරනවා. මිනිස්සු ගන්ෙන් ලස්සන ඇට 
තිෙබන පරිප්පු. නමුත් ඒවා GMද, නැද්ද කියා ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි කන විවිධ ආහාර වර්ග GMද, නැද්ද කියන 
එක පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, GM food 
ෙගෙනනවාද, නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මා  දන්නා හැටියට අප අත්සන් කළ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
අනුව අප එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, GM food ෙගෙනන්න මෙග් 
දැනුම අනුවයි මම ඒ ගැන කිව්ෙව්. මම දන්ෙන් නැහැ, හරිද කියා. 
නමුත් රටක් හැටියට අපට අයිතියක් තිෙබනවා, ජනතාවට 
අයිතියක් තිෙබනවා, එම ආහාර GMද, නැද්ද කියා දැනගන්න. ඒ 
නිසා ජාන විකිරණය කරන ලද ආහාර වර්ග හදනවා නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම එම භාණ්ඩෙය් ඒ ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබන්න 
ඕනෑ.  

වැදගත්ම කාරණය හැටියට මිනිසුන්ෙග් දිවි පැවැත්ම ගැන 
මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අද  පාසල් අධ්යාපන රටාෙව් තිෙබන 
උෙද් ආහාර ෙනොෙගන, කිරි එකක් විතරක් බීලා ඉස්ෙකෝෙල් යන 
කමය, ඒ වාෙග්ම ආහාර ගන්න ෙවලාවන්වල තිෙබන අවිධිමත් 
භාවය නිසා අද ජනතාව විශාල වශෙයන් ෙරෝගී ෙවලා සිටිනවා.  

ඊළඟට, වැඩි වශෙයන් ෙරෝගාබාධ ඇති වන්ෙන් පාසල් 
අධ්යාපනෙය් ඉඳලා ව්යායාම පද්ධතියක් හඳුනා ෙනොගැනීම 
නිසායි. අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මඟින්  පිළිෙගන 
තිෙබනවා, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න මනුස්සෙයකු බිහි කිරීමට ෙයෝග 
අභ්යාස ෙහේතු වන බව. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම පාසල් අධ්යාපනයට 
ව්යායාම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීලා, හැම මනුස්සෙයකුම කාර්ය ශූර 
මනුස්සෙයකු බවට අපි පත් කරන්න ඕනෑ. අද අපට නිසි පරිදි 
ව්යායාම නැතිකම විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙලඩ 
වුණාට පස්ෙසේ ෙකොන්කීට් පථවල ඇවිද්දායි කියලා කිසිම 
පතිඵලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ශරීරෙය් තැන්පත් වුණු කැල්සියම් 
අයින් කර ගන්න මනුස්සෙයකුට දවසකට ෙකොන්කීට් පථවල 
කිෙලෝමීටර් 20ක්, 30ක් ඇවිදින්න වනවා. ඒක ෙලෙහසි 
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු හතළිහ, හතළිස් පහ වුණාම ඇ ෙඟ් 
තැන්පත් වුණු, අක්මාෙව් තැන්පත් වුණු ෙම්දය අයින් කරන එක 
ෙලෙහසි කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝගාබාධ 
වළක්වා ගැනීෙම්දී ව්යායාම ඉතාම අත්යවශ්ය කාරණයක්.  

ඊළඟට, වැඩි වශෙයන් ෙරෝගාබාධ ඇති වන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් 
මානසික ආතතිය නිසායි. මිනිසුන්ෙග් මානසික ආතතිය නැති 
කරන රසාස්වාදන සංස්කෘතියක් අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒක 
යහපත් රසාස්වාදන සංස්කෘතියක් විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සමාජ 
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පශ්න විස ෙඳන සංස්කෘතියක් අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ල 
තුළ තමයි නිෙරෝගි ජනතාවක්  බිහි කරන්නඅපට පුළුවන් වන්ෙන්. 

පධාන වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අප සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්,  අපි ෙකොෙහොමද ෙලඩ වුණු මිනිසුන්ව සනීප කරන්ෙන් 
කියලායි. බටහිර ෛවද්ය කමය සාර සංගහ ෛවද්ය කමයක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි පිළිගන්න ඕනෑ බටහිර ෛවද්ය කමය තුළ 
විද්යාත්මක කම සහ තාක්ෂණය ඉතා ඉක්මනින් පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන බව. ඒ මඟින් ෙකෙනකුෙග් ශරීරෙය් ඕනෑම 
ඉන්දියකට සිදු වුණු හානිය ඉතා ඉක්මනින් දැනගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒකට අත්යවශ්ය කරන රසායනික ඖෂධ ෙවන් ෙවන්ව 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ක්ෂණික පතිකර්ම 
කමයක් හැටියට බටහිර ෛවද්ය කමය ආධිපත්යයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් දියුණු ෙලෝකයම කල්පනා කරනවා, 
බටහිර ෛවද්ය කමය විද්යාත්මක ෛවද්ය කමයක්ද කියලා. ඒක 
තාක්ෂණික ෛවද්ය කමයක් හැටියට ෙලෝකෙය් ඉස්සරහාට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මීට අවුරුදු 50කට කලින් ලංකාව අරෙගන බැලුෙවොත්, අෙප් 
කුඩා කාලෙය් අප පළමුෙවන්ම ගිෙය් අෙප් ගෙම් තිබුණු 
ෙබෙහත්ශාලාවට. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් ගෙම් ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරෙයක් හිටියා. ඒ ෛවද්යවරයා ළඟටයි ගිෙය්. එතැනට 
ගිහිල්ලා ෙලෙඩ් සනීප කර ගන්න බැරි වුෙණොත් තමයි අපි 
ෙරෝහලට යන තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. ඒ නිසා අෙප් ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය කමයත්, ඒ වාෙග්ම ෙහෝමිෙයෝපති, යුනානි හා සිද්ධ 
කියන විකල්ප ෛවද්ය කම සියල්ලම ලංකාව තුළ සමගාමී අන්තර් 
සම්බන්ධයකින් යුතුව පවත්වාෙගන යෑම අවශ්ය වනවා.  

මා හිතන හැටියට ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ගැන කල්පනා කළා. ඔබතුමාට උචිත අමාත්යාංශයක් 
අද ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම ෙම් සියලු ෛවද්ය කම 
එක තැනක හමුවන වැඩසටහනක් සකස් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 
එෙහම කෙළොත්, බටහිර ෛවද්යවරුන් ෙම් ෛවද්ය කම ඉෙගන 
ගන්න නම්යශීලි වුෙණොත්, ඉතා සාර්ථක පතිඵල ලබා ගත හැකියි. 
ඉන්දියාව ගත්ෙතොත්, ඉන්දියාව ඉතා සාර්ථක ෙලස අත් හදා 
බැලීම් කර තිෙබනවා. ඔවුන් බටහිර ෛවද්යවරුන්, බටහිර 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙයන් පසුව ෙද්ශීය ෙවදකම හදාරන්න විෙශේෂ 
ෙගවීමක් කරලා ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒ නිසා පර්ෙය්ෂණ 
නිශ්චිත විධියට කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු 
ගිය අවුරුදු 20 ඇතුෙළේ ඉන්දියාෙව් ආයුර්ෙව්දෙය් අලුත් 
පගමනයක් ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපට ෙප ෙනනවා රසායනික 
ෙබෙහත් නිෂ්පාදනය වාෙග්ම, හිමාලෙයන් ලබා ගන්නා ෙද්ශීය 
ඖෂධ ෙයොදා ගන්නා අති දැවැන්ත ෙකොම්පැනි අද ඉන්දියාෙව් බිහි 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒකට ෙහේතු වුෙණ්, ඔවුන් ආයුර්ෙව්දය 
සම්බන්ධෙයන් දක්වපු, විකල්ප ෛවද්ය කම පිළිබඳව දක්වපු 
විෙශේෂ උනන්දුවයි. අපත් ඉතා ඉක්මනින් ඒ කමයට යන්න වනවා. 
ෙමොකද, රසායනික ෙබෙහත් මතම අපට යැෙපන්න බැහැ. 

අෙප් පරිසරෙය් තිෙබන මූලික ෙබෙහත් පිළිබඳව අපට දැනුම 
ලැෙබන්ෙන් ඉවකින්. අපි දන්නවා බල්ලන්, බළලුන් ආදී සතුන් 
ගස්වල ෙකොළ කන්ෙන් ඒ සතුන්ට තිෙබන ඉවක් නිසා කියලා. 
අෙප් ස්වභාව ධර්මෙය් හැෙදන ගස් ෙකොළන් තමයි අපට උචිතම 
ඖෂධය කියලා ෙලෝකය දැන් පිළි ෙගන තිෙබනවා. දැන් අලුෙතන් 
අත් හදා බැලීම් කර ෙගන යනවා, ඉන්කා මායාවරුන් වාෙග් 
පැරණි ශිෂ්ටාචාරවල ජනතාව ඖෂධ ෙලස ගත්ෙත් ෙමොනවාද 
යන්න සම්බන්ධෙයන් ඒ පිළිබඳව ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල 
පැරණි ෙගෝතික ජනතාවෙග් ඖෂධීය පරිහරණය පිළිබඳ විෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන හා විශ්වවිද්යාලවලිනුත් අත් හදා බැලීම් 
කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. දැන් නම් අෙප් වැදි ජනතාවත් 
ෙරෝහල්වලිනුයි ෙබෙහත් ගන්ෙන්. නමුත්, ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් ඒ 

කිසි ෙකෙනක් ෙරෝහල්වලින් ෙබෙහත් ගත්ෙත් නැහැ. කැෙල් 
තිෙබන අල, ෙකොළ කාලා තමයි ෙලඩ ෙරෝග සුවපත් කර ගත්ෙත්. 
එෙහම නම් ඔවුන්ෙග්, පාරම්පරික ජනතාවෙග්, ගැමි ජනතාවෙග් 
අත් දැකීම් ඔස්ෙසේ ඔවුන් ලබා ගත් ෙබෙහත් ෙමොනවාද?  

ඉන්දියාව ගත්ෙතොත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාව ගත්ෙතොත් විශාල 
ශිෂ්ටාචාර පැවැති රටවල්. ඊළඟට අපට හමුවන විශාලතම 
ශිෂ්ටාචාරය වන්ෙන්, චීන ශිෂ්ටාචාරය. සංවිධිත ශිෂ්ටාචාරයක් 
හැටියට චින ශිෂ්ටාචාරය දීර්ඝ කාලයක් පැවතුණා. ඒ දැවැන්ත 
ශිෂ්ටාචාර ෙදෙක්ම -ඉන්දියානු හා චීන- අයට ෛවද්ය කමය 
පිළිබඳව විශාල අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඒ නිසා චීන කටු චිකිත්සා 
කම ෙවන්න පුළුවන්, චීන ඖෂධ කම ෙවන්න පුළුවන්, ඒවාත් 
පචලිත කිරීමට අපි යම්කිසි ඉඩක් ලබා ගත යුතුයි කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා සංෙශෝධන සහිතව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් පගමණයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්  කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1970 අංක 7 දරන 

ෙහෝමිෙයෝපති පනත  අවුරුදු 46කට පස්ෙසේ ෙවනස් කරලා,  නව 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එන ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
කීපයක් එකතු කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් මූලික අරමුණු බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පිහිටුවීම, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිකයන් සහ ෙහෝමිෙයෝපති 
ඖෂධෙව්දීන් ලියාපදිංචි කිරීම, ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන ලියාපදිංචි 
කිරීම හා නියාමනය, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය පවර්ධනය 
කිරීම, ෙපෝෂණය කිරීම සහ නියාමනය, ෙහෝමිෙයෝපති ෙබෙහත් 
වර්ග, ඖෂධ සහ අෙනකුත් ෙහෝමිෙයෝපති පිළිෙයල කිරීම, 
නිෂ්පාදනය, ආනයනය, ගබඩා කිරීම, විකිණීම සහ ෙබදාහැරීම 
නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීමයි. ඒවා  තමයි පධාන 
කාර්යයන්.   

ෙලෝකෙය් විවිධ ෛවද්ය කම  තිෙබනවා. එක් එක් කාලවලදී 
ඒ ෛවද්ය කම ෙසොයා ෙගන තිෙබන්ෙන්ම  ජනතාවෙග් ජීවිත 
සුවපත් කරන්නතට සහ ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක් උරුම 
කර ෙදන්නටයි.  දැන් අෙප් රට ගත්ෙතොත්, අෙප් පමුඛ ෛවද්ය 
කමය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් බටහිර ෛවද්ය කමයයි. ඒ 
හැර තිෙබන සියලුම ෛවද්ය කම විකල්ප ෛවද්ය කම හැටියට 
හඳුන්වනවා. ඒ යටෙත්, ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයට අයත් ආයුර්ෙව්ද, 
සිද්ධ, යුනානි වාෙග්ම ෙහෝමිෙයෝපති, ඇෙලෝපති, චීන කටු 
චිකිත්සාව වැනි සියලුම ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බටහිර ෛවද්ය කමය 
පැමිෙණන්න ෙපර, ෙම් විවිධ ෛවද්ය කම ඉතාම දක්ෂ ආකාරයට 
අත්හදා බැලූ රටක් තමයි අෙප් රට. 1666දී ලංකාවට ඇවිල්ලා 
වසර 19යි, මාස 6යි, දින 14ක් සිරගත ෙවලා හිටපු ෙරොබට් 
ෙනොක්ස් ඔහුෙග් "එදා ෙහළ දිව" ෙපොෙත් කියනවා, ෙම් රෙට් 
තිබුණු එවැනි ෛවද්ය කම  ගැන. ඔහු ෙමෙහම කියනවා:  

"ෙම් රෙට් එක් විෙශේෂයක් ඇත. එනම් රෙට් හැෙමෝම ෙවද්දුය. 
ෙම් රෙට් ඒ සඳහා ෙවන ෙවනම නම් දැරූ විෙශේෂ ෛවද්යවරු ෙහෝ 
ශල්ය ෛවද්යවරු ෙහෝ නැත්තාහ. කෂාය, ෙබෙහත් ගැන හා 
කැපුම්, ෙකටුම්, පෑස්සුම් ගැන ෙකොයි කාටත් සාමාන්ය 
පළපුරුද්දක් ඇත්ෙත්ය. ඔවුන් ඔසු පිළිෙයල කරන්ෙන් ගස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැල්වල ෙකොළ ෙපොතු ආදිෙයනි. වමනය කරවීමටත්, විෙර්කය 
කරවීමටත්, අලුත් වණ සුව කර ගැනීමටත්, ඇස් රුදා  ආදිය සනීප 
කර ගැනීමටත් ඔවුහු ගස්වල ෙකොළ ෙපොතු පාවිච්චි කරන්නාහ." 

විෙශේෂෙයන් ශල්ය ෛවද්යවරුන් ෙහෝ විෙශේෂ ෛවද්යවරුන් 
ෙනොසිටියාට, ෙම් රෙට් හැෙමෝම ෙවද්දු කියලා තමයි එදා ෙරොබට් 
ෙනොක්ස් සඳහන් ඒ වාෙග්ම අෙප් දක්ෂකම් ගැනත් එතුමා ෙමෙහම 
කියනවා:  

"උගුල් ඇටවීමටත්, හන්දි ෙවදකමටත් ඔවුන් තරම් දක්ෂෙයෝ 
මුළු ෙලෝකෙය්ම නැත්ෙතෝය. බතකුත්, මාළු ෙදකකුත් උදවු 
වන්නට කලිෙයන් ඔහුට පත්තුවක් ගල්වා බිඳුණු හන්දියක් 
පකෘතිමත් කළ හැකිය."  

එෙහම ෛවද්ය කම තිබුණු රටක් තමයි, ෙම් රට. ෙලෝකෙය් 
පවණතාව ගත්තත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මීට වසරකට 
කලින් සමීක්ෂණයක් කරලා ෙම් විකල්ප ෛවද්ය කම සඳහා 
ජනතාවෙග් තිෙබන නැඹුරුව පිළිබඳ වාර්තාවක් එළිදැක්වුවා. ඒ 
අනුව ඔවුන් කියනවා, පංශ ජනතාවෙගන් සියයට 75ක්, 
කැනඩාෙව් සියයට 70ක්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් සියයට 48ක්, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් සියයට 42ක් පමණ විකල්ප ෛවද්ය කම සඳහා 
ෙයොමුවන, ෙපළෙඹන පවණතාවක් තිෙබනවා කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි   කලින් කිව්වා වාෙග්ම, ෙම් 
කවර ෛවද්ය කමයක් ගත්තත් ඒ සියල්ෙල්ම අරමුණ බවට 
පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව නීෙරෝගිමත් කිරීමයි.  අපි විවිධ 
නම් දමා ෙගන හිටියාට, ෙම් ෙබොෙහෝ ෛවද්ය කමෙව්දවල යම් 
යම් සමානකම් තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාව සුවපත් කරන්න, 
ජනතාවෙග් ජීවිත නඟාසිටුවන්න තිෙබන ෙම් ෛවද්ය කම  
අනිවාර්ෙයන්ම නියාමනය කළ යුතු වනවා. ඒ ෛවද්ය ෙසේවාවන්හි 
නිරත වන අය පුහුණු කරන්න, ඔවුන්ෙග් පුහුණුවට අදාළ යම් යම් 
තත්ත්ව පිළිබඳව අගයන්න,  ඒ ආයතන පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න, 
ඒ ඒ ෛවද්ය කමවල තිෙබන ඖෂධ, පතිකාර කම පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න යනාදී සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් යම් නියාමන 
පද්ධතියක් අවශ්ය කරනවා. ඒ සඳහා තමයි ෙමන්න ෙම් ෛවද්ය 
සභාවක්  වුවමනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි හිතනවා, ෙම් කවර ෙහෝ 
ෛවද්ය සභා  ස්වාධීන, අපක්ෂපාතී වන තරමට, ඒ ෛවද්ය සභා 
වෘත්තීයභාවයක් සහිත වන තරමට  ඒවාෙයන් ජනතාවට ෙසත 
සැලසීම වඩාත් වැඩි ෙවනවා කියලා. ඒ අනුව තමයි අද අපි බහුලව 
භාවිත කරන  බටහිර ෛවද්ය කමය එංගලන්තෙය් General 
Medical Council අපට ෙගනැත් දුන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් අරමුණු 
ෙමොනවාද කියලා එංගලන්තෙය් ෛවද්ය සභාව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා: "We are not to protect doctors. 
Their interests are protected by others. Our job is to protect 
the public."  එංගලන්ත ෛවද්ය සභාෙව් අභිපාය ෛවද්යවරුන් 
ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි. ෛවද්යවරුන්  ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් අභිපාය තමයි ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීම. එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔවුන් කියනවා, "We are 
independent of Government and the medical profession and 
accountable to Parliament" කියලා. ඔවුන් වග කියන්ෙන් රජයට 
ෙනොෙවයි, ඔවුන් වග කියන්ෙන් ෛවද්ය වෘත්තිකයාට ෙනොෙවයි, 
ඔවුන් වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඔවුන් කියනවා, "Our 
powers are given to us by Parliament through the Medical 
Act 1983." ඒ නිසා එංගලන්ත ෛවද්ය සභාෙව් ෙත්මාව බවට 
පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්, "ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සහ ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන ජනතා පරමාධිපත්ය පිළිබිඹු ෙකෙරන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කීම"යි.  

අපි මෑත කාලෙය්දී එක් එක් අය අෙත් තිබුණු බලය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පදානය කළා; පාර්ලිෙම්න්තුවට අරගත්තා. 
ෙපොලිස්පතිවරයා අෙත් තිබුණු බලෙයන් ෙකොටසක් අරෙගන 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමට භාර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීෙම් බලෙයන් 
ෙකොටසක් අරෙගන අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසමට දුන්නා. රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් පත් කිරීෙම් බලය අරෙගන රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසමට දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි හිතනවා, ෙමවැනි ආයතන 
ස්වාධීන කරන්නත්, අපක්ෂපාතී කරන්නත්, ඒවාෙය් වෘත්තීයම 
හැකියා වැඩි කරන්නත් -බලයක් සහිත ආයතන හැටියට- 
පාර්ලිෙම්න්තුව යටතට පත් විය යුතුයි කියලා. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙහෝමිෙයෝපති පනත තුළ සඳහන් කර තිෙබන ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සභාෙව් ස්වාධීනත්වය සහ අපක්ෂපාතීත්වය එතරම් දුරට 
ආරක්ෂා කරනවාද කියන එක පිළිබඳව සැකයක් තිෙබනවා. මා 
එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. 1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති 
පනත මඟින් ෙහෝමිෙයෝපති සභාවක් පිහිෙටව්වා. ඒ ෙහෝමිෙයෝපති 
සභාවට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ෙග් ඡන්දෙයන් පත්වන 
7ෙදෙනක් ෙත්රී පත්ෙවලා සිටියා. එය 2009 දක්වා කියාත්මක 
වුණා. 2009දී එවකට සිටි ඇමතිවරයා වන තිස්ස කරල්ලියද්ද 
ඇමතිතුමා එය විසිරුවා හැරියා. එය විසිරුවා හැරියාට පස්ෙසේ ඒ 
ෙහෝමිෙයෝපති සභාෙව් සිටි ෛවද්යවරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තුළ 
මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩුවක් ෙගොනු කළා. ඒ නඩුව අවුරුදු 
7කට ආසන්න කාලයක් අහලා, 2016 මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා 
තමයි  තීන්දුව ලබා දුන්ෙන්. ඒ තීන්දුෙවන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒ තීන්දුෙවන් ෙමෙහම කියැෙවනවා. 

"අමාත්යවරයා වැරදි ෙලස කියාකර ඇති බවටත්, 
ෙපත්සම්කරුවන්ට එෙරහිව නඟන ලද ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් 
ෙපත්සම්කරුවන්ට ෙත්රුම් කරදී ෙනොතිබීම සහ ෙපත්සම්කරුවන් 
සභාෙවන් ඉවත් කිරීමට ෙපර ඔවුන්ට ඇහුම් කන් ෙනොදීම 
අත්තෙනෝමතික සහ හිතුවක්කාර කියාවක් වන බවත්, ඒ අනුව, 
'ස්වාභාවික නීතිෙය් රීතියට සහ එක් එක් පාර්ශ්වයන්ට කන් ෙදනු' 
යන රීතියට අනුව කියාකර ෙනොමැති බවටත් තීරණය කරමි." 

අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කරලා තිෙබනවා, එවකට 
හිටපු ඇමතිවරයා ෙහෝමිෙයෝපති සභාව විසුරුවා හැරීම 
අත්තෙනෝමතික බලතල පාවිච්චි කිරීමක් කියලා. ඔහු කිසිම 
ආකාරයකින් ඒ සභාෙව් හිටපු අයට සවන් දීලා නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එම තීන්දුෙවන් ෙමෙහමත් කියනවා: 

"ඒ අනුව සභාවට සාමාජිකයන් පත් කිරීමට අමාත්යවරයාටම 
අයිතියක් ෙනොමැත."     

ඇමතිවරයා කෙළේ ඒ සභාව විසුරුවා හැරලා, ඊට පස්ෙසේ ඔහුට 
සිතැඟි පරිදි Interim Committee එකක් පත් කිරීමයි. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, අමාත්යවරයාට 
එෙහම ඒ සභාව ෙතෝරන්න බලයක් නැහැ. ඒ ෛවද්යවරුන්ට 
හැකියාවක් නැත්නම් පමණක් ඇමතිවරයාට මැදිහත් ෙවන්න 
පුළුවන්  කියලා. එම තීන්දුෙව්  ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා; 

"පනතින් අමාත්යවරයාට පදානය කර ඇති අමාත්යවරයාෙග් 
බලතල අමාත්යවරයා විසින් ඉක්මවා කටයුතු කර ඇති බවට 
තීරණය කරමි. පනත පැනවීමට ෙහේතුකාරක වූ ඉලක්ක කරා 
ළඟාවීම පිණිස පනතින් ලබාදී ඇති බලතල අමාත්යවරයා විසින් 
අනිසි ෙලස භාවිත කර ඇත. ඒ අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්                     
12 සහ 14(1)(උ) ව්යවස්ථාවලින් සහතික කරන ලද 
ෙපත්සම්කරුවන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 1වන සහ 2වන 
වගඋත්තරකරුවන් විසින් කඩකර ඇති බවට තීරණය කරමි."  
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 



2016 ජූලි 05 

එෙසේ තීරණය කරලා විතරක් නවතින්ෙන් නැහැ. ෙමම 
අවස්ථානුගත කරුණු අනුව සභාවට අලුතින් පත් කළ 
සාමාජිකයන්ෙග් පත්කිරීම් ශූන්ය කරලා බලරහිත කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ බව ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා: 

"එම සාමාජිකයන් වර්තමානය වන විට සිය ධුර දැරීම නතර වී 
ඇති වුවද, ඔවුන්ෙග් එම පත්කිරීම් එම පත්කිරීම් කළ දින සිට 
අවලංගු කිරීමට නිෙයෝග කරමි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම නිසා එක් එක් තැනැත්තාට -
ෙපත්සම්කරුවන්ට- රජය විසින් රුපියල් 250,000 මුදලක් බැගින් 
වන පරිදි  වන්දි ෙගවිය යුතු බවට තව දුරටත් තීරණය කරමි." 

අෙප් රෙට් ෙශේ ෂ්ඨාධිකරණය  ඒ ෙවලාෙව්  හිටපු අමාත්යවරයා 
විසින් කරන ලද  අත්තෙනෝමතික  බලය  පාවිච්චි කිරීම  මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්ය කියලා  ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපත්සම්කරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකහමාර බැගින් ෙගවන්න  රජයට නියම කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
තීන්දුව අනුව කටයුතු කරනවා නම්,  ෙම්  ෙහෝමිෙයෝපති සභාව 
මීට වඩා  පජාන්තවාදී කළ යුතුව තිබුණා. ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන්ෙග් සංයුතිය මිට වඩා  නිර්මාණය කළ හැකිව 
තිබුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් විතරක් වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 කවුරු අමාත්යවරයා වුණත්,  ඒ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය  සභාෙව් 
වැඩි බලයක් ඇමතිවරයාට ලැෙබනවා නම්, එය ෙම් අයෙග් 
පජාතන්තවාදය  උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙමම 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පත් ක රනෙකොට නිල බලෙයන් 
හතර ෙදෙනක් පත් ෙවනවා. ඇමතිවරයා තුන් ෙදෙනක් පත් 
කරනවා. ෙහෝමිෙයෝ ් පති වෘත්තිකයන් අතරින් හතර ෙදෙනකු 
පත්ෙවනවා. ඔක්ෙකොම එෙකොෙළොස් ෙදෙනක් පත් ෙවනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 4(1) උප වගන්තිය යටෙත්  සඳහන් 
වනවා, "අමාත්යවරයා හට  නිල බලෙයන් පත් වූ සාමාජිකයන් 
හැර ෙවනත් ඕනෑම සාමාජිකයකු ෙහේතු දක්වා ධූරෙයන් ඉවත්කළ 
හැකි ය" කියලා.  නිල බලෙයන් පත් වන සාමාජිකයන්  හතර 
ෙදනා හැර ෙවනත් ඕනෑම ෙකෙනකු ෙහේතු දක්වා ඉවත් කරන්න 
පුළුවන් කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා. එක පැත්තකින් ෙමහි 
සංයුතිය ගැනත්, අෙනක් පැත්ෙතන්  සාමාජිකයන් ඉවත් කිරිමට 
ඇති බලය ගැනත් කියැෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් (පූජ්ය) 
ගරු  අතුරලිෙය්  රතන හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ කිව්වා වාෙග්  ෙම් 
විධායක අධ්යක්ෂ වරයා හරහා ෙගොඩනැ ෙඟන  බලය විසින් 
අමාත්යවරයාට අභිමතානුසාරි බලයක් පැවෙරනවා. ෙමවැනි 
කටයුත්තකදී,   විෙශේෂෙයන්ම  ෛවද්ය සභාවක් පවත්වාෙගන 
යාෙම්දී  එය එතරම් සුදුසු කාරණාවක් ෙනොෙවයි කියලායි අපි 
හිතන්ෙන්. ෙමොකද, ෛවද්ය සභාවක් ස්වාධීන වන තරමට එයින් 
ජනතාවට  සැලෙසන ෙසේවය වැඩියි.   

දැන්  පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් යම් යම් 
සම්පදායයන් අනුව, ඉතිහාසෙය් අප ගත කළ කාල පරිච්ෙඡ්දයන් 
අනුව, යම්  ස්වාධීනත්වයක් හිමිකර ෙගන තිබුණු ෛවද්ය සභාවල 
වුවත්  බලය සීමා කරන්න ඒ ඒ  අවස්ථාවල බලයට පත් වන  
ආණ්ඩු කටයුතු කර තිෙබනවා. එයට ෙහොඳම නිදසුනක් තමයි                             
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මුහුණ ෙදන අර්බුදය.  මමත්, ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව්  
සාමාජිකයන්. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, 2011 වර්ෂෙය්දී එවකට 
සිටි උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා එක්තරා ෙවලාවක ශී ලංකා 
ෛවද්ය  සභාවට තර්ජනය කළ බව. මාලෙබ් පිහිටී  SAITM  නීති 

විෙරෝධී  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට පිළිගැනීම ලබා දීම 
සඳහා  උත්සාහ කර,  ඒ උත්සාහයට ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
එෙරහි ෙවනෙකොට ඔහු තර්ජනය කළා. එවකට හිටපු උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යවරයා පකාශ කළා,  "රජෙය් පිළිෙවතට පටහැනි 
තීරණයක් දුන්ෙනොත් ෛවද්ය සභාව විසුරුවා හරිනවා"  කියලා.   
ෛවද්ය සභාව තිෙබන්ෙන්  රජෙය්  පතිපත්ති  කියාත්මක කරන්න 
ෙනොෙවයි. එංගලන්තෙය් ෛවද්ය සභාව පැහැදිලිව කියන 
කාරණය ඒකයි. ඔවුන් පැහැදිලිව කියනවා,  "We are not here to 
protect doctors. Our job is to protect the public" කියලා. 
මහජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය ෙවනුෙවන්, මහජනතාවෙග් 
අභිලාෂයන් අනුවයි ෛවද්ය  සභාව කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ. ඒක 
සමහර ෙවලාවට යම් යම් ආණ්ඩුවල පතිපත්ති එක්ක ගැෙටන්න 
පුළුවන්. එෙහම ගැෙටනෙකොට තමයි අපට  ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් ෙවන ෛවද්ය සභාවක්  වුවමනා කරන්ෙන්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් එක්තරා අවස්ථාවක ෛවද්ය 
සභාෙව් සාමාජිකයකු වූ ෛවද්ය ලලන්ත රණසිංහෙග් ෙදහිවල 
ෙගදරට ෙබෝම්බ පහාරයක් පවා එල්ල වුණා. ෛවද්ය සභාවක 
සාමාජිකයකුට එෙහම තර්ජනයක් එල්ල වුණු ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන අවස්ථාව එයයි.  ඒ බලපෑම් නිසාම ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළතදී ශි ලංකා ෛවද්ය සභාෙව්  සභාපති ධූරය දරපු 
මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් හා ෛවද්ය එච්.එච්.ආර්. සමරසිංහ  
යන අයට ඉල්ලා අස් වන්නට පවා සිද්ධ වුණා. එක්තරා   
අවස්ථාවක එම  ෛවද්ය සභාෙව්  ෙරජිස්ටාර්වරයා වශෙයන් සිටි  
Dr. Nonisට ෙමොරටුව කටුබැද්ෙද්දී පහාරයක් එල්ල වුණා.  ෙම් 
ෛවද්ය සභාෙව් සාමාජිකයන් ඉලක්ක කර ෙගන ෙමවැනි  
grenade පහාරයන් එල්ල කිරීම, බිය ගන්වා ෙසේවෙයන් 
ඉවත්වන්නට සැලැස්වීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ෙද්වල්  
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාට වුවමනා තාලයට පාලනය  
කර ගත හැකි  ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවක් ෙනොතිබීම නිසායි.  

ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සභාපතිවරයා වන මහාචාර්ය 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා දැනුත් කියන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වයට එෙරහිව ෙකොෙහන් ෙහෝ යම් තීන්දුවක්, යම් 
නිෙයෝගයක් ආෙවොත් ඉල්ලා අස් වනවා කියායි. ඒ නිසා දැන් අපට 
එක් පැත්තකින් සතුටු වන්න පුළුවන් විධිෙය් ස්වාධීනත්වයක් 
ආරක්ෂා කර ගත් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ ෛවද්ය සභාෙව් සංයුතිය ගත්ෙතොත්, එහි සාතිශය 
බහුතරය ෛවද්යවරුන් බව ඔබතුමා දන්නවා. තමන්ෙග් 
ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තිකයන් ඒ තුළ හිඳීම මඟින් ඒ ක්ෙෂේතෙය් 
ගරුත්වය, ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරගන්න උදව්වක් ලැෙබනවා.  
ඊට සාෙප්ක්ෂව ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති සභාෙව් සංයුතිය සමඟ 
සන්සන්දනය කෙළොත්, ෙම් නිසා ඇමතිවරයාට තිෙබන  බලය  
ආණ්ඩුවට වුවමනා ආකාරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා කියලා මා හිතනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම්  අමාත්යවරයා හැටියට ශී ලංකා 

ෛවද්ය සභාෙව්ත් එම බලයම මට තිෙබනවා ෙන්. එතැනත් 
පත්වීම් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. එතැනත් රජෙය් නිලධාරින් 
ඉන්නවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ජනාධිපතිවරයා  තමයි සභාපතිවරයා පත් කරන්ෙන්ත්.  

නමුත්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සිටින විසිපස් ෙදනා අතර  ෙකොයි 
තරම් ෛවද්යවරු ඉන්නවාද, වෘත්තියට සම්බන්ධ අය ෙකොයි තරම් 
ඉන්නවාද කියා ඔබතුමාම දන්නවා. ෙමතැනදී ඇමතිවරයා  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා වන්න පුළුවන්; ෙවනත්  ෙකෙනක් වන්නත් පුළුවන්.  
ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී ඒ බලතල පාවිච්චි ෙනොකළා කියමු ෙකෝ. 
හැබැයි ෙවන ඕනෑම ෙකෙනක් ඔතැනට ආවාට පසුව, පනතින් 
ඔෙහොම බලයක් අත්පත් කරදීලා තිෙබනවා නම්;  අප ඒකට එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ ඇමතිවරයාට වුවමනා තාලයට 
අනාගතෙය්දී එය වැරැදි ආකාරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  
 ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න,  පසු ගිය කාලෙය්දී ෙහෝමිෙයෝපති සභාව 
තිබිලා, එය ඇමතිවරයාට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි කරගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා නම්, සමහර විට ඒලියන්ත වයිට්  ර ෙට් 
නීත්යනුකූලව ලියා පදිංචි ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්නත් ඉඩකඩ 
තිබුණා, ගරු ඇමතිතුමනි.  එවැනි ෙද්වල් වැළැක්විලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම දැන් ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් යම් යම් පතිපත්ති නිසා ෛවද්ය අධ්යාපනය, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඇති කිරීම වැනි කාරණාවලදී  අධික 
බලයක් තිෙබන සභාවක් මඟින් ඇමතිවරයාට ඒවා හසුරුවා 
ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, ෙම් විධායක අධ්යක්ෂවරයාෙග් 
පශ්නය. මා දන්නා හැටියට ෙහෝමිෙයෝපති ෙපොදු ෙල්ඛනෙය් දැනට 
ලියා පදිංචිව සිටිනවා, 163කට ආසන්න පමාණයක්. [බාධා 
කිරීමක්]  

     
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ලියා පදිංචි ෛවද්යවරුන් සිටිෙය් 163යි.  නමුත් පිටින් 

ෙගනැවිත් 212ක් ලියා පදිංචි කළා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කළා.  

අෙනක් කාරණය,  මහින්ද රාජපක්ෂ ෙහෝමිෙයෝපති විද්යාපීඨය 
කියලා එකක් හැදුවා. එහි ෙද්ශන ෙදක තුනක් දීලා, සල්ලි ගත්තා.  
ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙමතැනින් නවතිනවා. ෙමොකද ෙමහි කියා 
තිෙබනවා, සනාතන සභාෙව් සහ UGC එෙක් මඟ ෙපන්වීම 
යටෙත් විතරයි මීට පසුව එවැනි පීඨයක් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියලා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පතින් ඒ සියල්ලටම නීති - රීති 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. කවුද ඉන්ෙන් කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් 
වන්ෙන්. ඒ සියලු ෙද්වල් නියමානුකූල කර තිෙබනවා.  ෙකොයි 
විධියටද ෙම්වා හදන්න පුළුවන් කියා regulations දමලා 
තිෙබනවා. කාටවත් ඕනෑ විධියට ඒවා කරන්න බැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙහෝමිෙයෝපති 

ෛවද්ය විද්යාලයක් ෙහෝ ෙහෝමිෙයෝපති ආයතනයක් පිහිටුවීම 
පිළිබඳව සඳහන් වන 22 (1) වගන්තිෙය් තිෙබනවා, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සහ සභාෙව් පූර්ව අනුමැතියක් 
ෙනොමැතිව එෙහම ආයතනයක් පිහිටුවන්න බැහැය කියා. මා 
හිතන විධියට එය අතිශය වැදගත්. ෙමොකද ඔබතුමාට මතක ඇති, 
එක වරක් -2014 ජනවාරි මාසෙය් 31වැනි දා-  අෙප් විශ්වවිද්යාල 
පනෙත් තිබුණු වගන්තියකුත් ෙවනස් කරගත්තා, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව වැනි ආයතනවලින් උපාධි පදානය කරන ආයතන 
පිහිටුවීෙම්දී අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම අනිවාර්ය ෙනොවන 
බවට. ඕනෑ නම් ලබාගන්න පුළුවන්. එදා එක වචනයයි ෙවනස් 
කෙළේ; "shall"  ෙවනුවට "may" කළා. නමුත්, එයින් UGC එකට 
පමණක් බලයක් ලැෙබනවා, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් 
අහන්ෙන් නැතිව ඕනෑ නම් ෛවද්ය උපාධි පදානය කරන 
ආයතනයක් පටන් ගන්න. එවැනි වගන්ති ෙයොදා ගැනීම ෙහොඳයි. 
 ෙකොෙහොම වුණත් මා කියන්න අදහස් කළ කාරණය ෙමයයි.   

ඔබතුමා කියන විධියට ලියා පදිංචි ෙපොදු ෙල්ඛනෙය් ඉන්න 163යි,  
තාවකාලික ෙල්ඛනෙය් ඉන්න 212යි, ලියා පදිංචි ෙනොමැති 17යි 
කියන ෙමහි සිටින සියලු පමාණය  සලකා බැලීෙම්දී ෙම් 
ආයතනයට විධායක අධ්යක්ෂවරයකුෙග් වුවමනාවක් තිෙබනවාද 
කියන පශ්නය මතු ෙවනවා.  මා හිතන විධියට අෙප් ගරු රතන 
හාමුදුරුෙවෝත් ඒ පශ්නය මතු කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මෙග් මුල්ම කථාෙව්දී කිව්වා ෙම්ක අනවශ්යයි කියා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අපි ෙම් අතුරු පාලක කමිටුව 
අරෙගන බලමු. ෙහෝමිෙයෝපති සභාව පිහිටුවන තුරු එයට අවුරුදු 
ෙදකක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අවුරුදු 
ෙදකක කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. 2009දී 
ෙහෝමිෙයෝපති සභාව විසුරුවා හැරලා ෙම් අතුරු පාලක සභාව 
කියාත්මක වුණා.  මා දන්නා විධියට එම කාලය තුළ ලියා පදිංචි 
කළ හැත්තෑඅටක් විතර පමාණයක් ඉන්නවා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ ෙචෝදනා තිෙබනවා. අපි ෙහෝමිෙයෝපති සභාවක් 
නීත්යනුකූලව පිහිටුවන්න යන ෙවලාෙව්දි අතුරු පාලක සභාවට 
වසර ෙදකක වාෙග් කාලයක් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙයෝජනා කරන්ෙන්  ෙම් කාලය පුළුවන් තරම් 
අඩු කරන්න කියලායි.  

 30.(2)(1) වගන්තිෙය් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

 "...1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් 25 වන වගන්තිය යටෙත් 
පවත්වාෙගන යනු ලැබූ ෙපොදු ෙහෝමිෙයෝපති ෙල්ඛනය ෙමම පනත 
යටෙත් පවත්වා ගනු ලැබූ සහ තබා ගනු ලැබූ ෙල්ඛනයන් සැලකිය යුතු 
අතර එකී ෙල්ඛනය නම ඇතුළත් කර ඇති සෑම තැනැත්ෙතකු ම ෙමම 
පනත යටෙත් ලියාපදිංචි වූවකු ෙලස සැලකිය යුතුය." 

1970 අංක 7 දරන පනත කියාත්මක ෙවලා ඒ ෙපොදු ෙල්ඛනය 
තියාෙගන හිටපු අයට ෙම් සැලකිල්ල කළාට කමක් නැහැ. නමුත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 2009 ඒක 
විසුරුවා හැරීමම වැරැදියි. ඒ නිසා ඒ අතුරු පාලක කමිටුවට පත් 
කරපු එකත් වැරැදියි. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, 1970 අංක 
7 දරන පනෙතන් ලියාපදිංචි ෙවච්ච -2009 ඔක්ෙතෝබර් 20 දක්වා, 
ඒ කියන්ෙන් ඒ සභාව තිෙබන කල් ලියාපදිංචි ෙවච්ච- අයට 
පමණක් ෙම් අවස්ථාව ෙදන්න කියලායි. අතුරු පාලක මණ්ඩලය 
නීති විෙරෝධීයි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කරලා තිෙබද්දී 
කිසිම යුක්ති සහගතභාවයක් නැහැ, ඒ අතර කාලෙය්දී ලියාපදිංචිය 
දීපු අය ලියාපදිංචි වූවන් ෙසේ සලකන්න. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම්ෙක් 
තිෙබන අඩු පාඩුකම් සංෙශෝධනය කරගන්න අපි උපරිම මහන්සි 
ෙවමු.  

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය හදාරන්න අපට ඉන්දියාෙවන් 
වසරකට  ශිෂ්යත්ව 10ක් ලැෙබනවා කියලා තමයි ආරංචිය 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් ශිෂ්යත්ව 10 උපරිම ආකාරයට 
පෙයෝජනයට ගන්නවාද කියන පශ්නයත් තිෙබනවා. සමහර 
අවුරුදුවල පස් ෙදනයි, හය ෙදනයි ෙම් ශිෂ්යත්ව සඳහා අෙපන් 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ෙහෝමිෙයෝපති සභාවක් 
නීත්යනුකූලව හදලා යම් විධිමත්භාවයකට පත් කරන්න යන 
ෙවලාෙව්දී, ඉන්දියාෙව් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට එෙහම නැත්නම් 
පාකිස්තානෙය් විශ්වවිද්යාලවලට අෙප් රෙට් දරුවන්ට යන්න 
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තිෙබන අවස්ථාව පුළුල් කිරීම සඳහා ඒ අවස්ථාව ටික ෙදෙනකුට 
සීමා කරන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට්දී ෙතෝරා ගැනීම සඳහා යම් 
කමෙව්දයක් හදන්න කියලා  මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමයට අදාළ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා අපි නීති සකස් කර ෙගන යනවා. නිෂ්පාදනයට යම් කියා 
මාර්ග පමාණයක්, නිෂ්පාදන කමෙව්දයක්, ඒ සඳහා ආයතන 
පද්ධතියක් රට තුළ ස්ථාපනය කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි හැම දාම ෙම් කාරණය ගැන කථා කරනවා. අපට 
ෛවද්ය කම ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන 
තාලෙය් හැටියට, තාක්ෂණය දියුණු ෙවන තාලෙය් හැටියට අපි 
හිතනවා, ෙම් සියලු ෛවද්ය කමවල සාරයන් උකහා ගන්නා ලද 
අෙප්ම ෛවද්ය කමයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා. 
හැම ෙරෝහලකම ෙම්ක කරන්න බැරි ෙවයි. නමුත් යම් අත්හදා 
බැලීමක් හැටියට දියවැඩියාව,  හෘදයාබාධ වැනි ෙරෝගවලට, අස්ථි 
බිඳීම්, සර්ප විෂ ආදී ෙරෝගවලට ෙම් ෛවද්ය කම කිහිපයම 
ඒකාබද්ධ කරන ලද යම් පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථාන -පතිකාර 
මධ්යස්ථාන-  හදන්න අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණය  ෙයෝජනා කර සිටිනවා. ෙමවැනි 
කමයක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම තැනක් තමයි 
නෑබඩ, කැන්දකඩුව  ෙරෝහල් පරිශය. දැනුත් එතැන ආයුර්ෙව්ද හා 
බටහිර ෛවද්ය කමයන් ෙදපැත්ෙත් කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් 
ෙමවැනි පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයන් අපට රට පුරා ඇති කරන්න 
පුළුවන් නම්, සමහර ෙරෝග සඳහා අෙප්ම ෙවච්ච ශී ලාංකික 
ෛවද්ය කමයක් ෙගොඩ නඟා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යම් විධිමත් 
කිරීමක් ෙම් ආයතන තුළ කරෙගන යනවා. එය විධිමත් කිරීම 
තවදුරටත් ඉස්සරහට අරෙගන යන්න ෙම් කියන ලද සංෙශෝධනත් 
සලකා බලන්න කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය 18වැනි සියවෙසේ එනම්, වසර 200කට පමණ ඉහත ජර්මන් 
ජාතික බටහිර ෛවද්යවරෙයකු වූ සැමුෙවල් හනිමාන් 
ෛවද්යවරයා විසින් ෙසොයා ගන්නා ලද ෛවද්ය ශිල්පයක්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්ක ශී ලංකාෙව් වඩා පචලිතව ෙනොපැවතුණත් 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල පචලිතව පවතිනවා. ඉන්දියාෙව් 
ෙහෝමිෙයෝපති උපාධි ෙදන විද්යාල 180ක් විතර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පශ්චාත් උපාධි ෙදන විද්යාල 32ක් විතර තිෙබනවා. 
පාකිස්ථානෙය් තිෙබනවා, 72ක් විතර. ඒ වාෙග්ම ජර්මනිය, පංශය, 
ඇෙමරිකාව, ෙනෝර්ෙව් රාජ්ය වැනි රටවල ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
විද්යාල කියාත්මක ෙවන අතර මහා බිතාන්යෙය් ජන ගහනෙයන් 
සියයට 25ක් පමණ ෙමම ෛවද්ය කමය භාවිතා කරනවා,  ෙම් 
ෛවද්ය ශිල්පය පෙයෝජනයට ගන්නවා කියන එක වාර්තා 
ෙවනවා. ෙබොෙහෝ යුෙරෝපීය ෛවද්යවරු බටහිර ෛවද්ය උපාධිය 
ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ අතුරු ෛවද්ය දැනුමක් වශෙයන් 
ෙහෝමිෙයෝපති විද්යාව පිළිබඳව විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබා ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ආසියානු රටවල ෙමම කමය උපාධියක් වශෙයන් භාවිත 
කරලා, ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීම සඳහා කියාත්මක වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ඉතා පචලිතව 
ෙනොතිබුණත්, ශී ලංකාෙව් අංග සම්පූර්ණ රජෙය් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෙරෝහලක් වැලිසර පිහිටා තිෙබනවා. ෙමම ෙරෝහල පචලිතව 
නැහැයි කියන්ෙන්, ෙමම ෙරෝහල මෙග් දිස්තික්කෙය් පිහිටා 
තිබුණත්, ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ ෙමවැනි ෙරෝහලක් තිෙබනවාය 

කියලා මමත් නිවැරැදිව දැන ෙගන සිටිෙය් නැති නිසායි. ෙමම 
ෙරෝහල පී. දයාරත්න මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ සහ ශුභසාධන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී 2003 දී ආරම්භ කරපු ෙරෝහලක්. 
2010 වර්ෂෙය්දී වැලිසර ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහෙල් බාහිර ෙරෝගින් 
28,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2011 වර්ෂෙය්දී බාහිර 
ෙරෝගින් 24,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2012 
වර්ෂෙය්දීත් බාහිර ෙරෝගින් 24,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන 
තිෙබනවා, 2013 වර්ෂෙය්දී බාහිර ෙරෝගින් 22,000ක් පතිකාර 
ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2014 වර්ෂෙය්දීත් බාහිර ෙරෝගින් 
22,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2015 වර්ෂෙය්දී බාහිර 
ෙරෝගින් 23,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෛවද්ය සභාවක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
ෛවද්ය සභාව මඟිනුත් ෙදහිවල, ෙමොනරාගල, පාලමුෙනයි, 
මාතෙල්, ෙතෝලංගමුව, කුරුණෑගල, පරකඩුව යන ස්ථාන 7හි 
ෙහෝමි ෙයෝපති ෛවද්ය සායන පවත්වා ෙගන යනවා. 2013 
වර්ෂෙය්දී ෙම් ෛවද්ය සායනවලින් ෙරෝගින් 56,289ක් පතිකාර 
ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2014 වර්ෂෙය්දී ෙම් ෛවද්ය සායනවලින් 
 ෙරෝගින් 50,000ක් පතිකාර ලබා ෙගන තිෙබනවා, 2015 
වර්ෂෙය්දී ෙම් ෛවද්ය සායනවලින් ෙරෝගින් 57,000ක් පතිකාර 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. මුළු ලංකාෙව්ම බැලුෙවොත් වසරකට 
75,000ක්, 80,000ක් වැනි පමාණයක් ෙම් ෛවද්ය කමය මඟින් 
තමන්ෙග් ශරීර ෙසෞඛ්යය නිසි ෙලස සකස් කරෙගන තිෙබනවාය 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.  

වැලිසර ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහල පිළිබඳවත් ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙරෝගින් 20ෙදනකුට 
ෙන්වාසික පතිකාර ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් වැලිසර ෙරෝහෙල් 
තිෙබනවා. එය ඉතාම අංග සම්පූර්ණ, නවීන ෙගොඩනැඟිලිවලින් 
සමන්විත ෙහොඳ ෙරෝහලක්. පශ්නයකට තිෙබන්ෙන් ඒ ෙරෝහෙල් 
කාර්ය මණ්ඩලය පමාණවත් නැති නිසා ෙරෝහෙල් කටයුතු සියයට 
10ක්වත් කියාත්මක වන්ෙන් නැති එකයි. ෛවද්යවරුන් 6ෙදනකු 
සිටිය යුතුව තිබුණත් ඒ  ෙරෝහෙල් ඉන්ෙන් ෛවද්යවරු 
ෙදෙදනායි. ඒ ෛවද්යවරුන් ෙදෙදනාෙගන් එක් ෛවද්යවරෙයක් 
දීර්ඝ කාලයකට නිවාඩු ගිහින් තිෙබනවා. අනික් ෛවද්යවරයා 
සාමාන්ය නිවාඩුවක් ගත්ෙතොත්, ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරෙයක් නැහැ. 
කාර්ය භාර ෛවද්ය නිලධාරිනියට තමයි ඒ ඔක්ෙකොම බර 
ඇදෙගන, බාහිර ෙරෝගි අංශෙය්ත්, ෙන්වාසික අංශෙය්ත් කටයුතු 
කරෙගන යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය ෙකෙරහි දැඩි 
සැලකිල්ලක් ෙයොමු වන්න ඕනෑය කියලා අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම  
cadre එක අනුව වැලිසර ෙරෝහලට -ලංකාෙව් තිෙබන එකම 
ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහලට- ෙහද නිලධාරින් 4ෙදනකු සිටිය යුතු 
වුණත්, රාජකාරි කරන්නවත් එකම ෙහද නිලධාරියකුවත් නැති 
ෙරෝහලක් වශෙයන් ෙම් ෙරෝහල වාර්තාගත වන බව අපි දන්නවා. 
ඖෂධෙව්දින් එක් ෙකනකු සිටිය යුතු වුණත්, ඒ ෙරෝහෙල් 
ඖෂධෙව්දින් එක් ෙකනකුවත් නැහැ. ෙම් ෙහේතු මත ඒ ෙරෝහල 
ඉතා අමාරුෙවන් තමයි පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ලංකාෙව් තිෙබන එකම ෙහෝමි ෙයෝපති ෙරෝහල වන වැලිසර 
ෙරෝහල පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒ ෙරෝහෙල් ෙහද නිලධාරින් නැතත්, කම්කරුවන් හා 
උපස්ථායකයින් 13ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ ෙරෝහෙල් ෙලඩුන් 
සංඛ්යාවට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් කම්කරුවන් සහ උපස්ථායකයන් 
ඉන්නවා. වර්තමානෙය් ඒ ෙරෝහෙල් සිටින කාර්ය භාර ෛවද්ය 
නිලධාරිනිය විෙශේෂෙයන් මහන්සි ෙවලා, ෙලොකු කැප වීමක් 
කරලා, තමන්ෙග් ඇ ෙඟ් හයිෙයන් වාෙග් තමයි ෙම් ෙරෝහල 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. මා හිතන හැටියට වර්තමානෙය් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන ෙවලාවක, ගරු 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන කටයුතු කරන ෙවලාවක ෙම් ගැන විෙශේෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවධානයක් ෙයොමු කෙළොත්, එය ඉතා වටිනවා. ගරු අමාත්යතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් ෛවද්ය කමය ගැන ෙම් 
තාක් දුරට අවධානය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් 
නිදහස් අධ්යාපනය තිබුණත් අපට නිදහස් අධ්යාපනයක් ලැබුණු 
යුගයක් නැහැයි කියලා. ෙමොකද, පවුලක ෙදමවුපියන් උපයා 
ගන්නා සල්ලිවලින් වැඩිම පමාණයක් වියදම් කරන්ෙන් තමන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවනුයි. ඒ වාෙග්ම නිදහස් 
ෙසෞඛ්යයක් තිෙබනවාය කියා කිව්වත්, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයකු, 
වැඩිහිටිෙයකු තමන්ට ලැෙබන මුදල්වලින් වැඩි පමාණයක් වියදම් 
කරන්ෙන් තමන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
අදාළ ෙබ්ත් ෙහේත් ලබාගැනීම සඳහායි. 

ඉතින් ඒ යුගය නිමා කර ෙකොෙහොමද, අපි නිදහස් අධ්යාපනය 
රැක ෙදන්ෙන්; නිදහස් ෙසෞඛ්ය රැක ෙදන්ෙන්  කියා තමයි වත්මන් 
රජය දැඩිව ෙවෙහෙසන්ෙන්.  අපි දන්නවා,  නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක් ලබා දීම සඳහා වර්තමානෙය්දී රජය ඉතා විශාල මුදල් 
පමාණයක් ඖෂධවලට වියදම් කරන බව. නමුත් එයත් පමාණවත් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් ෙදස බැලුවත්, ඔවුන් තමන්ට 
ලැෙබන ලැබීම්වලින් විශාල පමාණයක් ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා 
වැය කරනවා.  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය් විෙශේෂත්වය තමයි 
එහි ඖෂධ මිල වැඩි නැහැ. ෙබොෙහොම ලාභයට ඖෂධ මිලදී 
ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සඳහා 
යන වියදම අඩු කර ගන්නට  එක පැත්තකින් එය උත්තරයක් 
ෙවනවා.  තව පැත්තකින් උත්තරයක් තිෙබනවා, ෙම්ක පහසුයි.  
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමයට වඩා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය්  
ෙබ්ත්ෙහේත් ගැනීම පහසුයි. ඒ වාෙග්ම තවත් විෙශේෂත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ෛවද්ය කමෙය් අතුරු ආබාධ නැහැ කියා ෙලොකු 
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. ෙම් කමය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් 
නම්,  එය අෙප් කාලීන අවශ්යතාවක් කියලා මම හිතනවා.  

අවුරුදු 46කට පසුව  ෙහෝමිෙයෝපති පනතට සංෙශෝධන ෙගන 
ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. අපට නිදහස ලැෙබන්න ඉස්ෙසල්ලා සිටම ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණා. අෙප් රට 
යටත්විජිතයක්ව තිබූ යුගෙය්ත්  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය  
කියාත්මක වුණා. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය රජය පිළිගන්නා 
ෛවද්ය කමයක් විධියට සැකසීමට ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
අගාමාත්යවරයාෙග් රජය විසින් 1970 ෙපබරවාරි 12 ෙවනිදා එකී 
පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත්තා. නමුත් ඒ පනත 
කියාත්මක කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

1970දී පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තත්, එය කියාත්මක 
වුෙණ් ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්වීෙමන් 
පසු 1979දීයි. ඒ වන තුරු පනත කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. 
ෙහේතුව, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක රජය 1970 විසුරුවා හැරීමයි. ඒ නිසා 
ෙම් පනත කියාත්මක කර ගැනීමට ඒ කාලෙය් හැකියාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහෝ අඩු පාඩු තිබුණත්, 1970දී ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය රජෙය් පිළිගැනීමට ලක් වුණා. නමුත් පශ්නය 
වුෙණ්, ඒ පනෙත් ෙගොඩක් අඩු පාඩු තිබීමයි. ඒ නිසා තමයි ගරු 
අමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳ දැඩි ෙලස අධ්යයනය කරලා, අවුරුදු 
46කට පසු අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෛවද්ය කමය 
සම්බන්ධෙයන් ෙගෙනනු ලබන්ෙන්. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය 
තුළ  ෛවද්යවරයාෙග් සහායකයාටත් ඒ කියන්ෙන් ෛවද්යවරයා 
ළඟ උපස්ථාන කිරීමට සිටි ෙකනාටත් ෛවද්යවරෙයකු ෙවන්න 
සමහර ෙවලාවට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ සඳහා විශ්වවිද්යාලයකට 
ගිහිල්ලා නැත්නම් කමවත් අධ්යාපනයක් ලබා එන්න ඕනෑ වුෙණ් 

නැහැ. අන්න ඒ වාෙග්  අඩු පාඩු නිසා ෙම් ෛවද්ය කමය කඩා 
වැටුණු බවට අෙප් දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරෙයකු ළඟ සිටි ඉෙගන ෙනොගත්  
ෙගෝලයාටත්  ඒ ෛවද්යවරයා සමඟ ටික දවසක් වැඩ කරලා, 
ෛවද්යවරෙයකු ෙවන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ වාෙග් 
කමෙව්දයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ හින්දාම  ජනතාව අතර, ෙම් 
ෛවද්ය කමය නරකයි කියන පැත්තකට ෙයොමු ෙවලා තිබුණා. 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය කිව්වාම, ඒක ගබ්සා කිරීම් සඳහා 
ෙයොදා ගන්නා ෛවද්ය කමයක් වාෙග් අදහසක් ආවා. ඒ, ෙම් 
සම්බන්ධව කමානුකූලව කටයුතු ෙනොකිරීම නිසයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් සුවිෙශේෂ 
අවස්ථා උදා කරලා තිෙබනවා. එකක් තමයි ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
මැදිහත්වීමක් ෛවද්ය සභාව ෙවත තිබීම නිසා එයට වටිනාකමක්  
ලැබීම   මැදිහත්කමක් නැතිවීම ෙහොඳයි කියා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමා මීට ෙපර පකාශ කළා. නමුත් 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ෙගොඩනඟන්න තිෙබන ෙදයක්. 
බටහිර ෛවද්ය විද්යාෙව් තිෙබන ෛවද්ය සභාව ෙගොඩනැගිච්ච 
ෙදයක්. ඒක ආරක්ෂා කරන්නයි -maintain කරන්නයි- 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ෙගොඩනැඟිය 
යුතු ෙදයක් නිසා, එය අමාත්යතුමාෙග් මැදිහත්වීම තුළ  පිහිටුවන 
එක ෙහොඳයි.  අමාත්යතුමාට එහිදී  කරන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෛවද්ය සභාව ෙගොඩ නැඟීමට අතෙපවීමක් කරන්න 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෛවද්ය කමය ෙගොඩනඟන්න අවශ්ය 
නිසා. ෙකොෙහොම වුණත්, අපි ෙමොනවා කිව්වත්, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෙරෝහල ෙවනුෙවන්, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ෙවනුෙවන් ඒ 
වාෙග්ම ෙහෝමිෙයෝපති කමය සංවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් 
2014දී හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා -වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා- 
රුපියල් මිලියන 32ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 2015දී 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව දියුණු කිරීෙම් කටයුතු සඳහා 
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙග් 
මැදිහත්වීම මත  රුපියල් මිලියන 65ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම 2016දී තවත්  රුපියල් මිලියන 65ක් වියදම් කරනවා 
කියා ඇස්තෙම්න්තු ගත කර තිෙබනවා. අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් ආශිර්වාදය තුළ ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්ය ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා  අවුරුදු 
46කට පසුව, නිදා සිටි, පැත්තකට වැටිලා වාෙග් තිබුණු සහ 
විනාශ ෙවමින් තිබූ  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ශක්තිමත් 
කිරීමට ගත් පියවර ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පවතින කමයට, 
එෙහම නැත්නම් නීෙරෝගීමත් ජනතාවක් නිර්මාණය කරන්න යන 
උත්සාහයට ඖෂධ මිල හරහට වැටිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අතුරු ආබාධ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එක ෙලඩක් ෙහොඳ කරන්නට 
ෙබෙහත් ෙදන විට තවත් ෙලඩක් හැෙදනවා; අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවුණු ෙලඩක් හැෙදනවා. ඒ වාෙග් අතුරු ආබාධ තිෙබනවා. 
සමහර ෙලඩවලට ෙබෙහත් කරන්නට අමාරුයි. ෙම් සියල්ලටම 
පිළියමක් වශෙයන් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය අපට හඳුන්වා 
ෙදන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, ඉතාමත්ම ලාභදායී ෙබෙහත් ෙසොයා 
ගන්නට පුළුවන් ෛවද්ය කමයක්; ෙලෙහසිෙයන් ෙබෙහත් ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන් ෛවද්ය කමයක්. දැනට ශී ලංකාෙව් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන් 270ක් පමණ සිටිනවා. නමුත් වර්තමානය වන විට 
ලියා පදිංචි ෙවලා සිටින්ෙන් ෛවද්යවරුන් 150ක් වාෙග් 
සංඛ්යාවක් පමණයි. ෙමයිනුත් 50 ෙදෙනකු පමණ ෙම් වන විට 
මිය ෙගොස් තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ෛවද්යවරුන් බිහිවීම කමවත් 
කරලා තිෙබනවා. ෛවද්යවරයා කියන්ෙන් සුවිෙශේෂී පුද්ගලෙයක්,  
ජනතාවෙග් ජීවිතත් සමඟ බැඳුණු පුද්ගලෙයක්. ෛවද්යවරයා 
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අෙප් ජීවිතය ගැන ෙලොකු වගකීමක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගකීම 
ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. ආවාට ගියාට ෛවද්යවරුන් ෙවන්නට බැහැ. ඒ සඳහා 
පිළිගත් අධ්යාපන ආයතනයකින් අධ්යාපනය ලබාෙගන එන්නට 
ඕනෑ. ජනතාවෙග් ජීවිතය සැහැල්ලුවට ගන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා පනත් ෙකටුම්පත හදන විට 
තවත් පැත්තක් ගැන හිතලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් ෛවද්ය 
වෘත්තිෙය් නියැලී සිටි සුදුසුකම් නැති ෛවද්යවරුන්ටත් 
අවස්ථාවක් ෙදනවා විභාගයකට ෙපනී ඉඳලා ෙහෝ පුළුවන් නම් ෙම් 
කමෙව්දයට ඇතුළත් ෙවන්න කියලා. ඒ අයත් ෙනොසලකා හැරලා 
නැහැ. නමුත් ඉදිරිෙය්දී ඒ ආකාරෙය් ෛවද්යවරුන් බිහිවීම 
නවත්වලා තිෙබනවා. මම හිතනවා ඒක ෙහොඳ කමයක් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කමෙව්දය එන විට අපි 
ෙලොකු ගැටලුවකට මුහුණ ෙදනවා. අෙප් රෙට් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන් නිර්මාණය කරන ආයතනයක් නැහැ. ඉස්සර වාෙග් 
ෛවද්යවරයා පස්ෙසන් ගිය ෙකනාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත් ෛව ද්යවරෙයක් ෙවන්නට බැහැ. ඒ සඳහා අධ්යාපන 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ අධ්යාපනය ලබා ෙදන 
ආයතන අෙප් රෙට් හදන්නට ඕනෑ. කඩිනමින් අපට ඒ කටයුතු 
කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද අපි ෛවද්යවරුන් 
බිහි කරන කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන්ෙන්? දැන් අපට 
ඉන්දියාෙවන් සහ පාකිස්තානෙයන් අවුරුද්දකට වතාවක් දස 
ෙදෙනකුට පමණ රාජ්ය මට්ටමින් ශිෂ්යත්වයක් එනවා. 
ෛවද්යවරුන් දස ෙදෙනකු පමණ පුහුණු කිරීම සඳහා, අවශ්ය 
සහතික ලබා දීම සඳහා, අවශ්ය අධ්යාපනය ලබාදීම සඳහා 
අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඊට අමතරව අපට කමෙව්දයක් 
නැහැ. පාකිස්තානෙය් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් 
තිෙබනවා. මහා බිතාන්යෙය් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් 
තිෙබනවා. පංශෙය් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් තිෙබනවා. 
ජර්මනිෙය් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් තිෙබනවා. ෙම් 
රටවලට අෙප් අය ගිහින් සල්ලි ෙගවලා ඉ ෙගන ෙගන එන්න ඕනෑ 
කමෙව්දයක් තමයි නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. අෙප් ගරු  අමාත්යතුමා 
කඩිනමින් ෙහොඳ පියවරක් ගත්තා. ඒ පියවෙරන් අපිට බාධාවක් 
ෙවන්නට බැහැ. ඒක රුකුලක් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා කඩිනමින් 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු බිහි කිරීෙම් අධ්යාපන ආයතන                      
ශී ලංකාව තුළ බිහි කරන්නට අපට සිද්ධ ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න විෙශේෂ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා මතයක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඒක නිවැරදි කරනවා 
නම් ෙහොඳයි. 

1970 අංක 7 දරන පනෙත් -පසුගිය පනෙත්- 20ෙවනි 
වගන්තිෙයන් ෛවද්ය සභාෙව් අවශ්යතාව මත අද වාෙග්ම 
ෙල්ඛකාධිකාරි, සායන ෛවද්යවරුන්, කාර්ය මණ්ඩල පත් කර 
ගැනීම සහ වැටුප් ෙගවීම ආදී ෙද්වල් සම්බන්ධ බලතල ෛවද්ය 
සභාවට පවරා තිබුණා. ඒවා කරන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඒ මුදල් 
ෛවද්ය සභාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. බටහිර ෛවද්ය විද්යාවට 
අයත් ෛවද්ය සභාව සායන පවත්වන ්ෙන් නැහැ. ඒවා රජෙයන් 
කරනවා. ඒ අයට තිෙබන්ෙන් බලාගන්න එක විතරයි. නමුත් 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය් සායන පැවැත්වීම, පඩි නඩි ෙගවීම 
ආදී සියල්ලම ෛවද්ය සභාවට පවරා තිෙබනවා. ෛවද්ය සභාවට 
ෛවද්ය සායන පැවැත්වීම වාෙග් ෙද්වල් කරන්නට බැරි නිසා, 
කාර්යාල නඩත්තු කරන්නට බැරි නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය 
පසුගිය කාලෙය් ඉල්ලීමක් කරලා, 2011 වර්ෂෙය්දී කළමනාකරණ 
ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 30 විධිවිධාන අනුව තනතුරු නාමයන් සහ 
වැටුප් කමයක් සහිතව ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව සඳහා 19 

ෙදෙනකුෙගන් යුත් ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කළා. 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය්, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව්, 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සහ 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව ඇතිව ෙමම 
කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇති බව කළමනාකරණ ෙසේවා 
අධ්යක්ෂ  ජනරාල් විසින් එවකට ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ෙවත දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012දී 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුමත 
කරමින් ෙම් අය බඳවා ෙගනත් තිෙබනවා. 

 2016 තවත් සායන 7ක් -දැනට සායන 7ක් තිෙබනවා.- 
පවත්වන්න කියලා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
29ෙදනකුෙගන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කර තිෙබනවා. 
දැන් ෙමතැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින්  කියනවා, කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැටුප්, ෙව්තන 
ෙහෝ ෙවනත් පාරිශමික නියම කිරීම ෛවද්ය සභාෙව් වගකීමක් 
කියලා. එතෙකොට ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් 
වන විධියට ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් වැටුප් ගැන තීරණය කරන්ෙන් 
ෛවද්ය සභාව ද, නැත්නම් කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද? ඒ ගැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෛවද්ය සභාව කිව්ෙවොත්, "වැටුප 1,000යි" කියලා, එෙහම 
නැත්නම් "අද වැටුප ෙදන්න බැහැ, හරි යන්ෙන් නැහැ"  කියලා 
කිව්ෙවොත් ඒ පුද්ගලයාෙග් අයිතිවාසිකම් නැති ෙවලා යනවා ද? 
එත ෙකොට ෛවද්ය සභාවට පුළුවන් ද, වැටුප් තීරණය කරන්න 
කියන එක ගැන පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 17වැනි වගන්තිෙය් (1) (ii) යටෙත් පැහැදිලිව 
කියනවා,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට තමයි සංෙශෝධනය ෙගෙනන්ෙන්. 

වැටුප් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න කියලයි-  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි,  ගරු ඇමතිතුමනි.  

 තව පශ්නයක්  තිෙබනවා. එනම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
18වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ  සඳහන් වීමයි:  

"(1)  සභාව විසින්, අමාත්යවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව - 

 (අ)  සභාෙව් ෙල්කම්වරයා ෙලස ද කටයුතු කරනු ලැබිය යුතු 
ෙරජිස්ටාර්වරයකු; 

 (ආ)  ෙම් පනත යටෙත් කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැකි 
ෙවනත් නිලධරයන් සහ ෙසේවා නියුක්තිකයන්,  

  පත් කරනු ලැබිය යුතුය."  

ගරු ඇමතිතුමනි, වර්තමානෙය් ඉන්නවා, කලින් පත් කරපු 
19ෙදනකු ස්ථිර ෙසේවකයන් වශෙයන්. එතෙකොට  ඇමතිවරයා 
ෙවනස් ෙවන ෙකොට, අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට සභාව ෙවනස් 
ෙවන ෙකොට ෙම් අයත් අලුතින් පත් කළ යුතු ද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
කාලය ෙකොච්චර ද? දැන් ඉන්න අයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙසේවය 
ස්ථිරයි කියලා හිතා ෙගන 19ෙදනකුෙගන් යුත් ෙසේවක 
කණ්ඩායමක් වර්තමානෙය් වැඩ කරනවා. දැන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් කියනවා, "සභාව විසින්, අමාත්යවරයාෙග් 
එකඟත්වය ඇතිව, සභාෙව් ෙල්කම්වරයා ෙලස ද කටයුතු කරනු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැබිය යුතු ෙරජිස්ටාර්වරයකු, ෙම් පනත යටෙත් කාර්ය ඉටු කිරීම 
සඳහා අවශ්ය විය හැකි ෙවනත් නිලධරයන් සහ ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්, පත් කරනු ලැබිය යුතුය"  කියලා. එතෙකොට 
වර්තමානෙය් ඉන්න අයෙග් ෙසේවය අනතුෙර්ද කියලා  ගරු 
ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙසේවකයින් එෙහමම ඉන්නවා. 

ෙසේවකයන්ට  පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, පුද්ගලයකු ස්ථිර ෙලස 
ෙරජිස්ටාර්වරයා වශෙයන් තියන්න බැහැ. ෙමොකද, ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාෙව්ත්  අවුරුදු පහකට වතාවක් ෙරජිස්ටාර්වරයකු පත් 
ෙවනවා. ෙසේවකයින්ෙග් පශ්නයක් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] ඒ අය 
පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. ඒ අය සාමාන්ය  අයෙන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට කලින් කලට එන අමාත්යවරයා 

හා පත්වන ෛවද්ය සභාව අනුව ෛවද්යවරු ෙවනස් කරාවි ද?  

ஸ 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එෙහම ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒ අයට දිගටම කටයුතු 

කරෙගන යන්න පුළුවන්. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව්ත් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා අවුරුදු පහකට වතාවක් පත් ෙවනවා. අෙනක් 
නිලධාරින් ටික ඒ විධියටම කටයුතු කරෙගන යනවා.   

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ෙදොස්තරවරු 

සායන පවත්වන්ෙන් නැහැ ෙන්. නමුත්, ෙම්ෙක් එෙහම කාර්ය 
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. දැන් පවත්වන සායන හත handle 
කරන්ෙන්ත් ෙම් ෛවද්ය සභාෙවනුයි. එතෙකොට ඒ සායන හත 
පවත්වන ෛවද්යවරුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයටත් තමන්ෙග් 
ෙසේවාව ස්ථිර නැහැයි කියලා හිතාෙගන වැඩ කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ කඩා වැටීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක ගැන මා බලලා කියන්නම්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා කියන විධියට ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙවනස් වුණත් 

පශ්නයක් නැහැ. සභාවට පත් කරන ෛවද්යවරුනුත් අවුරුදු 
ෙදෙකන් ෙදකට ෙවනස් ෙවනවා. ඒෙක් පශ්නයකුත් නැහැ. 
නමුත්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවට වඩා ෙම්ෙක් ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ගම්වල සායන 7ක් පවත්වනවා. ඒ ෛවද්යවරු සහ ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙහදියන් ෙම් ෛවද්ය සභාව යටෙත්යි වැඩ කරන්ෙන්. 
දැන් තව 29ෙදෙනක් අලුතින් අනුමත කර තිෙබනවා, තවත් සායන 
7ක් පවත්වන්න. ඒ අයට ස්ථිරත්වයක් නැහැ. අමාත්යවරයා 
ෙවනස් ෙවන ෙකොට ෛවද්යවරයා ෙවනස් ෙව්වි; ෙහද 

නිලධාරිනුත් ෙවනස් ෙව්වි. අන්න එෙහම පශ්නයක් පැන 
නඟිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න. 
"ඒ කාර්ය මණ්ඩලය ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් වන්ෙන්ය" කියලා 
සංෙශෝධනය කරන්නට පුළුවන් නම් මා හිතනවා, ඒ පශ්නය 
විස ෙඳනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු දීම සහ නිවැරදි 
කිරීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා. You have 
twenty minutes. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

  
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
  
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

[பி.ப. 4.08] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேஹாமிேயாபதி ம த் வப் ேபரைவையத் தாபித்தல் ெதாடர்பான 
ஒ  சட்ட லத்ைத இங்ேக சமர்ப்பித்த ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கு என் ைடய பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  இந்த ேஹாமிேயாபதி ைவத்திய ைறயான  
19ஆம் ற்றாண் ல் பிரபல்யம் ெபற்  ெதாடர்ந்  
கைடப்பி க்கப்பட்  வந்தி க்கிற . டாக்டர் சா ேவல் 
ஹானிமன் 1800ஆம் ஆண்  இவ்ைவத்திய ைறயிைன 
உலகிற்கு அறி கப்ப த்தினார். இந்த ைவத்திய ைறயான  
பா காப்பானெதன ம் பய தி வாய்ந்த ைறகைளப் 
பயன்ப த்தி ேநாய்கைளக் குணப்ப த்த ஏற்றெதன ம் நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம்.   

ஆனால், வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில் அங்ேக இந்த 
ேஹாமிேயாபதி ைவத்திய ைறேயா, இதற்கான 
ைவத்தியசாைலகேளா அல்ல  அதற்கான ைவத்தியர்கேளா 
இல்லாத ஒ  நிைலைமதான் இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தச் 
சட்ட லத்தி டாக எதிர்காலத்திேல ேஹாமிேயாபதி ைவத்திய 

ைறைய, அதாவ  எந்தவித பக்கவிைள க ம் இல்லாத இந்த 
ைவத்திய ைறைய வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பேதா  இதற்கான பயிற்சிக ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல பாரம்பாிய ைவத்தியர்கள் 
நிைறயப்ேபர் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு இந்தப் 
பயிற்சிகைள வழங்கி இந்தத் ைறயில் ஈ ப த்தேவண் ம்.  
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அத்ேதா  இன்  அங்கு இயங்குகின்ற ஆ ர்ேவத 
ைவத்தியசாைலகளில் சில பற்றாக்குைறகள் மற் ம் பல 
ேதைவகள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக இந்த ைவத்திய 
சாைலக க்குக் கடந்த காலங்களிேல ஒ க்கப்பட்ட நிதி மிகமிகக் 
குைறவாகேவ இ க்கின்ற .  வட மாகாணத்திேல பம்ைபம  
ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைல மிகச் சிறப்பான ேசைவைய 
ஆற்றிக்ெகாண் க்கின்ற . ஆனா ம், அங்கி க்கின்ற சில 
குைறபா கைள சுகாதார அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ ம்ப  அங்கு ேசைவயாற் கின்ற ைவத்தியர்கள் 
என்னிடம் ேகாாியி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக, அவ்ைவத்திய 
சாைலக்கு 24 மணிேநரம் இயங்கக்கூ ய generator ஒன் ம் 
அம் லன்ஸ் வாகனெமான் ம் ேதைவ. அத் டன், மசாஜ் 
சிகிச்ைசக்கான கட் ட வசதிகள், ைகத் ேதாட்ட விாிவாக்கம் 
ேபான்றைவ ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ள்ளன. அவ்வாேற 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் உள்ள ஏைனய ஆ ர்ேவத ைவத்திய 
சாைலகளி ம் இப்ப யான ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய் த ம்ப  
ேகட் க்கிறார்கள்.  

ேம ம், மட்டக்களப்  மாவட்ட உ ப்பினர் ெகளரவ 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன் அவர்கள், சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ ம்ப  ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட் க்கின்றார். 
அதாவ , மட்டக்களப்பில் மத்திய அரசின் கீ ள்ள ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயில் சிற் ழியர் நியமனங்க க்கு அம் 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள நியமிக்கா  ெவளிமாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்கள். குறிப்பாக, 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி ந்  பலர் நியமிக்கப் 
பட் ள்ளார்கள். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
இைளஞர்கள் ேவைலவாய்ப்பின்றி இ க்கும்ேபா   ெவளி 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள அரசாங்கம் ஏன், நியமிக்க 
ேவண் ம்? இங்கு தமிழ் ேபசும் இனத்தவர்கள் இ ப்பதால் 
இப்பாகுபாடா? என்ற ேகள்வி எ கின்ற . தற்ேபா  
கடைமயாற் ம் ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பிற்பகல் 2.00 
மணி டன் ேவைலைய த் க்ெகாண்  ெவளிேய வதால் 
ேநாயாளர்கள் பாதிக்கப்ப கிறார்கள். எனேவ, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ெதாழி ன்றிக் கஷ்டப்ப ம் இைளஞர், வதிகைள 
அங்கு சிற் ழியர் உட்பட்ட ஏைனய பதவிக க்கு நியமிக்க 

ன்வரேவண் ெமன்  ெகளரவ சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன் 
அவர்கள் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்றார். ஆகேவ, 
அவ ைடய இந்த ேவண் ேகாைள அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்தில் எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, you said that we have appointed people 

outside the District to the Batticaloa Hospital. We have 
not employed anybody. I do not know whether the 
previous Ministers have appointed. But, we have not 
appointed anybody. I do not know whether your hospital 
directors have taken them as temporary employees.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, திதாக 50க்கு ேமற்பட்ட 

இைளஞர்கள் அப்ப  நியமிக்கப்பட் ப்பதாக ம் அதைன 
உங்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ ம்ப ம்  ெகளரவ  
உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட் ள்ளார்.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
You said that my Deputy Minister has appointed. To 

my knowledge, nobody has been appointed.  

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி! அைமச்சர் அவர்கேள, இவ்வாறான ெவற்றிடங்க க்கு 

ஆட்கைள உள்வாங்கும்ெபா  அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
தமிழ் இைளஞர்க க்கு ன் ாிைமையக் ெகா க்கும்ப தான் 
அவர் ேகட் க்கிறார்.  

ேம ம், மட்டக்களப்பி ம் ஏைனய மாவட்டங்களி ம் சித்த 
ம த் வர்கள் தயாாிக்கும்   ம ந் க்காக அபின் வழங்கப்ப வ  
இைடநி த்தப்பட் ப்பதாக ம் ம த் வத் ேதைவக்காக 
அதைன அவர்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கும்ப ம் அவர் ேகட் க்கிறார்.  

ேம ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் க்கியமான ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். கடந்த மாதம் நான் இந்த 
விடயத்ைதக் பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கும் 
ெகாண் வந்தி ந்ேதன். அதாவ , வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ேபார் 
காரணமாக மாணவர்கள், வேயாதிபர்கள் உட்பட பலர் 
தங்க ைடய தைலயி ம் உடம்பி ம் மார்பி ம் shell pieces - 
'ெஷல்' கள்கள் அகற்றப்படாமல் அத டேனேய 
இ க்கிறார்கள். அவர்க க்கான விேசட ேமலதிக சிகிச்ைசைய 
வழங்குவதற்கு மாவட்ட ைவத்தியசாைலகளில் இ க்கின்ற 
வசதிகள் குைறவாக இ க்கின்றன. சிலர் இந்தியாவிற்குச் ெசன்  
பல இலட்சம் பாய் பணத்ைதச் ெசல  ெசய்  அதற்கான 
சிகிச்ைசகைளப் ெபற் வ கிறார்கள். இந்தப் ேபாாின் காரணமாக 
உறவினர், நண்பர்கள் இல்லாமல் பலர் இ க்கிறார்கள். 
ெபா ளாதார வசதியில்லாமல் பலர் இ க்கிறார்கள். அைதப் 
பற்றியதான ஒ  விழிப் ணர்  இல்லாமல், ற் க் 
கணக்கானவர்கள் தங்க ைடய உடம்பில் இ க்கின்ற குண் த் 

கள்கள் மற் ம் 'ெஷல்' pieceகைள அகற்ற யாத நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இ  ெதாடர்பில் ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சாின் கவனத் க்குக் ெகாண் வந்த ேவைளயிேல, அவர் 
இ  பற்றி உங்கேளா  ேபசி, அவர்க க்கான சிகிச்ைசகைள 
வழங்குவதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கும்ப  
கூறியி ந்தார். ஆகேவ, நான் குறிப்பி வ  என்னெவன்றால், 
வடக்கு, கிழக்கில் இவ்வா  பாதிக்கப்பட் க்கின்றவர்கள் 
ெதாடர்பான ஒ  ைமயான தரைவ எ க்கேவண்  
யி க்கின்ற  என்பைதத்தான். குறிப்பாக, நான் வட 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற ஐந்  மாவட்ட அரசாங்க 
அதிபர்களிடத்தில் இவ்வா  யார், யார் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள் என்ப  ெதாடர்பிலான விபரங்கைளக் 
ேகட் க்கின்ேறன். இ  ெதாடர்பான தகவல்கைளப் ெப வ  
எங்க க்கு மிகச் சிரமமாக இ க்கின்றப யால், தய ெசய்  
உங்க ைடய அைமச்சின்கீழ் இ க்கின்ற அதிகாாிகைளப் 
பணித் , இ  ெதாடர்பான ைமயான விபரங்கைள -யார், யார் 
பாதிக்கப்பட்  இ க்கின்றார்கள்; அவர்க க்கு என்ன 
மாதிாியான பாதிப் க்கள் இ க்கின்றன; அவர்க க்கு 
எவ்வாறான சிகிச்ைசகைள அளிக்கேவண் ம் என்ற தகவல்கைள- 
ெபற் த்த வதற்கும் அவர்க க்கான சிகிச்ைசகைள 
வழங்குவதற்கும் நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, there are two things I have to tell you. 

One is, if you can submit us a list of the disabled people 
who need transplants, I can even arrange for them to get 
their surgeries done in other hospitals where there are 
facilities. So, you have to provide me with a list of the 
patients either through the GAs or other officers 
responsible.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

The second matter is about opium. Opium was not 
imported to the country for the last four years till 2015, 
because there was a problem in India. So, I discussed with 
the Indian Government and the Indian High 
Commissioner about this matter. We have started 
importing opium again, removing all the barriers. Now, it 
is available. If the Ayurvedic doctors in your area want 
opium, we can supply that.  We are opening our new stall 
on the 7th of this month, the day after tomorrow.  So, we 
can supply opium even through that outlet to your 
doctors.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ஆரம்பத்தில் 

குறிப்பிட்ட ேபால், பாதிக்கப்பட்டவர்க ைடய விபரங்கைள - 
ெபயர்ப் பட் யைல நான் அந்தந்த மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், 
உதவி அரசாங்க அதிபர் ஊடாக எ த் , உங்க க்குத்  
த கின்ேறன்.  

அேதேபால், நீங்கள் மாவட்டங்கள் ேதா ம் இ க்கின்ற 
ைவத்தியசாைலகளில் "ஒசுசல" எனப்ப ம் அரச ம ந்தகக் 
கூட் த்தாபனத்தின் விற்பைன நிைலயங்கைள அைமக் 
கேவண் ம். ஏெனன்றால், சாதாரண ஏைழ மக்கள் ெவளியில் 
அதிக விைலெகா த்  ம ந் கைள வாங்குகின்றார்கள். ஆகேவ, 
ஒவ்ெவா  மாவட்ட ைவத்தியசாைலயி ம் ஓர் இடத்ைத ஒ க்கி, 
அதைன அைமத் க்ெகா த்தால்  ஏைழ மக்க க்கு மிக ம் 
பிரேயாசனமாக இ க்கும். இ  நீண்டகாலமாக இ க்கின்ற ஒ  
பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் இதைன 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இ க்கின்ற ைவத்திய 
சாைலகளில் அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
ேநரத்தில்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, an outlet of ayurvedic products will be 

opened in Jaffna on the 7th of this month. So, we can 
provide all the ayurvedic products you need through that 
outlet. We will open some more outlets in the Eastern 
Province also in the future.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி.  

அ த் , மிக க்கியமான விடயெமான்ைற நான் 
இச்சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர ேவண் யி க்கின்ற . 
அதாவ , வட மாகாண ைகயிரதக் கடைவகளிேல 
கடைமயாற் ம் காவலாளிகள் -200க்கும் ேமற்பட்ட பணியாளர்கள் 
- கடந்த ஐந்  நாட்களாக ேவைலநி த்தம் ெசய் வ கின்றார்கள். 
அவர்கள் சுமார் நான்கு வ டங்களாக 250 பாய் என்ற மிகக் 
குைறந்த நாளாந்தச் சம்பளத்தில் பணியாற்றிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இதனால், அவர்க ைடய கு ம்பங்கள் 
ெபா ளாதார ாீதியில் மிக ம் கஷ்டமான நிைலைய - 
ெந க்க ைய எதிர்ேநாக்கியி க்கின்றன.  

கடந்த வ டங்களில் ைகயிரதக் கடைவ ேபாக்குவரத்தில் 23 
மரணங்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன; 30க்கும் அதிகமான 
விபத் க்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆகேவ, இன்ைறக்கு 
வடக்கிேல ைகயிரத நிைலயங்களில் தற்கா கமாக 
நியமிக்கப்பட் க்கின்ற காவலாளிகளின் ேவைலநி த் 
தத்தினால், உயிர் ஆபத் க்கள், விபத் க்கள் ஏற்படக்கூ ய ஒ  
மிகேமாசமான நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம், 
அதாவ  ேபாக்குவரத்  அைமச்சு தற்கா கமாக 
நியமிக்கப்பட் க்கின்ற இந்த ஊழியர்க க்கு நிரந்தரமான 
நியமனத்ைதப் ைகயிரதத் திைணக்களத்தி டாக 
வழங்கேவண் ம்; அவர்க க்கான சாியான ஊதியத்ைத ம் 
ெகா க்கேவண் ம். கடந்த நான்கு வ ட காலத்திேல இந்த 
ஊழியர்க க்கு ெவ மேன நாெளான் க்கு 250 பாய் 
சம்பளம்தான் வழங்கப்பட் ள்ள . இவர்கள் தற்ேபா  அரச 
ஊழியர்களாக ம் இல்லாமல் தனியார் ைற ஊழியர்களாக ம் 
இல்லாம க்கின்றார்கள். அதற்கப்பால் இவர்க க்கு EPF, ETF 
ேபான்ற ெகா ப்பன க க்கான பதி கள் எ ேம 
ெசய்யப்படவில்ைல. இவர்கள் தங்க ைடய கஷ்டமான 
நிைலயிைன மனித உாிைம ஆைணக்கு விடம் ைறயிட் ம்கூட 
எந்தவிதமான நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. அத் டன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு ைறயிட்  ஒன்றைர வ டங்கள் 
கடந்த நிைலயி ம் இந்த விடயங்கள் கவனத்திெல த் க் 
ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன்  ெதாிவித்தி க்கின்றார்கள்.  
ஆகேவ, ேபாக்குவரத்  என்ப  மிக ம் ஆபத்  நிைறந்த ஒன்றாக 
இ க்கின்ற இந்தக் காலத்திேல, இந்தத் தற்கா க 
காவலாளிகளின் பணிப் றக்கணிப்  என்ப  இன் ம் 
விபத் க்கைள ம் ஆபத் க்கைள ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய ஒ  
நிைலைமையத் ேதாற் விக்கும் என்பதால் அரசாங்கம் 
உடன யாக இந்த ஊழியர்களின் ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற்ற 

ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம் இன் ெமா  க்கியமான விடயத்ைத ம் 
கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , வடக்கிற்கான 
விேசட ெபா ளாதார வர்த்தக ைமயத்ைத அைமப்ப  ெதாடர்பில் 
ஒ  சர்ச்ைச எ ந்தி க்கின்ற . ஆனால், 15.06.2010 அன்  
ெகளரவ அைமச்சர் றிசாட் பதி தீன், வட மாகாண ஆ நர் 
சந்திரசிறி ஆகிேயாாின் தைலைமயில் நைடெபற்ற வ னியா 
மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க்கு க் கூட்டத்திேல இந்தப் 
ெபா ளாதார வர்த்தக ைமயத்ைத ஓமந்ைதயில் அைமப்பதற்கான 
தீர்மானம் எ க்கப்பட் , அதற்குாிய  காணிகள் நில அளைவ 
ெசய்யப்பட் , அதற்கான சகல ஏற்பா க ம் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட்டன. இந்த நிைலயிேல, அண்ைமக்காலங்களில் 
அன்ைறய அத்தீர்மானத்ைத மீ கின்ற வைகயில் இ  
மதவாச்சிக்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ம்; அ ராத ரம் 
ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ம் என்ப  ேபான்ற பல 
ேகாாிக்ைககள் எ ந்தி க்கின்றன. ஆகேவ, மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் எ க்கப்ப கின்ற 
தீர்மானங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்படக்கூ யைவயாக இ க்க 
ேவண் ம். அங்ேக எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கைள 
அக்கூட்டத் க்குத் தைலைமதாங்குகின்ற அைமச்சேரா அல்ல  
மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேளா மீறினால் அ  
ேகள்விக்குறியாக்கப்ப வ  மட் மல்லாமல் மக்கள் மத்தியில் 
நம்பிக்ைகைய இழக்க ம் ெசய்கின்ற . ஆகேவ, எதிர் 
காலத்திலாவ  மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டங்களில் 
எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். 
அத டாகத்தான் மக்க க்கு சாியான பணிகைளச் ெசய்ய 

ம். அந்த வைகயிேல ஓமந்ைதயிேல ெபா ளாதார மத்திய 
நிைலயத்ைத அைமப்பதாக 15.06.2010ஆம் திகதி எ க்கப்பட்ட 
தீர்மானத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் 

ைமயான ஒத் ைழப்ைப வழங்க  ேவண் ம். அந்த இடத்தில் 
அைத அைமப்பதற்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட வைரபடங்கள் மற் ம் 
காணிக்கான சகல ஆவணங்க ம் என்னிடம் இ க்கின்றன. 
எனேவ, அரசாங்கம் அதைன ேவ  இடத் க்கு மாற்றாமல் அேத 
இடத்தில் நைட ைறப்ப த் வதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  
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இதற்கப்பால், த்த காலத்திேல ெகாத்தணிக் குண் கள் 
சப்பட்டதற்கான ஆதார ர்வமான சான் கள் எ ம் 

இல்ைலெயன் ம் மக்கள் ைறப்பா கைள மட் ந்தான் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்கெளன் ம் காணாமற்ேபாேனாைரக் 
கண்டறி ம் ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் தைலவர் பரணகம 
அவர்கள் ெதாிவித்தி க்கிறார். ேம ம், ெகாத் க் குண் கள் 

சப்பட்டா ம் அ  சர்வேதச சட்டத் க்கு 
ரணானதல்லெவன் ம் அவர் ெதாிவித்தி க்கிறார். அவ ைடய 

கூற்றி ந்  ெகாத் க் குண் கள் சப்பட்டதற்கான 
வாய்ப் க்கள் இ ந்தி க்கிறெதன்ப  ெதாியவ கின்ற . ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ஆைணயகம் இந்த விடயம் ெதாடர்பாக 
சர்வேதச தரம் வாய்ந்த பக்கச் சார்பற்ற விசாரைணையக் 
ேகாாியி க்கிற . உண்ைமயிேலேய நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்கு இந்த அரசாங்கத் க்கு வி ப்பம் இ க்குமானால் 
இ குறித் ப் பக்கச் சார்பற்ற விசாரைணைய நடத்தி நாட் ள்ள 
மக்கள் அைனவ க்கும் உண்ைமையத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம்.   

தி ேகாணமைலயிேல 'ேகாட்டா காம்' என்ற ெபயாில் 
இரசிய வைத காம் ஒன்  இயங்கிவந்ததாக நாங்கள் ஏற்ெகனேவ 
ெதாிவித்தேபா , அதற்கு ம ப் த் ெதாிவிக்கப்பட்ட . பின்னர் 
ஐக்கிய நா கள் சைபயின் அதிகாாிகளினால் அ  
உ திப்ப த்தப்பட்ட . ஆகேவ, உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் 
பக்கச்சார்பற்ற ைறயில் விசாரைணைய நடத்த ேவண் ம்.  

ேம ம், சாலாவ இரா வ காம் குண் ெவ ப்பிேல 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு மாதந்ேதா ம் ஐம்பதாயிரம் பாய் 
வழங்கப்ப கின்ற ; அவர்கள  க ம்  தி த்தப்ப கின்றன. 
ஆனால், வடக்ைகப் ெபா த்தவைர, ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற எங்க ைடய மக்க க்கு  தி த் வதற்காக 
ஓாிலட்சம் பாய் கடனாக வழங்கப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ 
வ ைமயின் பி யி க்கின்ற இந்த நாட்ைட மீட்பதற்காக 
வ ைம நிைலயில் இ க்கின்ற மக்களிடமி ந்ேத வட்  
அறவிடப்ப வ  ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  விடயமாகும். 
இரா வ காம் குண் ெவ ப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க ைடய கைளத் தி த்திக் ெகா த் , மாதாந்தம் ஒ  
ெதாைகப் பண ம் வழங்குவ ேபால, ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கு ெவ மேன கடன் அ ப்பைடயில் 

கைளத் தி த் வதற்குப் பணம் வழங்காமல், இலவசமாக 
அதைன வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் , என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.    
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ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව 

පිහිටුවීම සඳහා වාෙග්ම, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිකයින් ෙම් 
රෙට් ෛවද්යවරු හැටියට ලියාපදිංචි කිරීම සඳහාත්, ඒ කටයුතු 
නියාමනය සඳහාත් ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම සතුටට කරුණක්.  

1970 වර්ෂෙය් ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කළත්, ඊට අවුරුදු 45කට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරන ෙම් නව පනත 
හරහා එම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිය හා සම්බන්ධ කටයුතු 
ෙහොඳින් නියාමනය ෙවලා ෙම් වෘත්තිය වැදගත් විධියට ඉෂ්ට 
කරෙගන යන්න  ෙමයින් අවස්ථාවක්  ලැෙබන බව  මා සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
ෙහොඳ කාරණයක් හැටියට අපි සඳහන් කරනවා.  

ජර්මානු රෙට් ආරම්භ වුණු ෙම් ෛවද්ය කමය ලංකාෙව් 
පචලිත ෙනොවුණත්, පාකිසත්ානය සහ ඉන්දියාව වැනි රටවල ඉතා 

පචලිතව පවතිනවා. අපි දන්නා විධියට ඉන්දියාෙව් ෛවද්යවරු 
ලක්ෂ තුනකට ආසන්න පිරිසකුත්, පාකිස්තානෙය් එක්ලක්ෂ 
පනස්දහසකට වඩා වැඩි ෛවද්යවරු පිරිසකුත් ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය ඉතාම පෘථුල ෙලස ඉන්දියානු ජනතාව ඇතුළු ෙම් 
අර්ධද්වීපෙය් ජනතාවෙග් පතිකාර සඳහා භාවිත කරනවා. ෙමහි 
වැදගත්ම ලක්ෂණය හැටියට අපි දකින්ෙන්, ෙම් ෛවද්ය කමෙය්දී 
භාවිත වන ඖෂධ සඳහා පාවිච්චි කරන සංඝටක අංශු මාත 
වශෙයන් පාවිච්චි කරන නිසා, ඒ හා බැ ෙඳන අෙනකුත් පරිබාහිර 
හානිකර තත්ත්ව -adverse effects- ඉතාම අවම බවට ෛවද්යවරු 
අතර මතයක් තිබීමයි. ෙම් ෛවද්ය කමය තුළ සර්වාංග ෙරෝග,  
ළමා ෙරෝග, කාන්තා ෙරෝග වාෙග්ම, දීර්ඝ කාලීන ෙරෝග වන 
දියවැඩියාව, හන්දිපත් අමාරු ඇතුළු රුමැටික් ආබාධ සඳහා 
පතිකාර ලබා දීෙම් කම රාශියක් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

ෙම් හා සම්බන්ධ තවත් කරුණක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න මම සතුටුයි. ලංකාවට පබල 
ගැටලුවක්ව පවතින ෙඩංගු වැනි ෙරෝග තත්ත්වයන්ට ඉතාම 
සාර්ථකව පතිකාර කරන්නත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ෙම් 
රෙට් භාවිත කරන වෘත්තිකයින් පසු ගිය කාලෙය්  කටයුතු කළ 
බව ඔවුන්ට ෙගෞරවයක් වශෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය සඳහා ලියාපදිංචි වූ ෛවද්යවරු 
180ත් - 200ත් අතර පිරිසක් තමයි අපි දන්නා විධියට දැනට 
ඉන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් ෙහෝ පාකිස්තානෙය් විශ්වවිද්යාලවල වසර 
හතරක ෙහෝ පහක උපාධි පාඨමාලාවක්, එෙහම නැත්නම් 
ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවක් හදාරා ෙම් සුදුසුකම ආයතනිකව ලබා 
ඊට අදාළ සහතික ලබා ෙගන ෙම් වෘත්තිෙය් නිරත වන පිරිසට 
අමතරව තවත් 400ක්, 500ක් වාෙග්  පිරිසක් අත් දැකීම් උපෙයෝගී 
කර ෙගන ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු හැටියට කටයුතු කරන බව 
අපි දන්නවා. ෙම් සියලු ෙදනාම එකම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
සභාවක් යටෙත් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පධාන වශෙයන් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත හරහා කටයුතු කරනවා. එහිදී අපි සැලකිල්ලට 
ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. ආයතනිකව සුදුසුකම් ලබාගත් 
අය ෛවද්යවරුන් හැටියට ලියාපදිංචි කිරීෙම් කිසිම ගැටලුවක් 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  වසර පහකට ෙනොඅඩු අත් දැකීම් සහිත, 
භාවිතය හරහා ලියාපදිංචි කරන පිරිසට අයදුම් කරලා ලිඛිත 
පරීක්ෂණයකට ෙපනී සිට සුදුසුකම ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත හරහා ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමහිදී 
ආයතනිකව සුදුසුකම් ලබාගත් ෛවද්යවරු විසින් මතු කරනු  
ලබන කාරණයක් තිෙබනවා. 1970 වර්ෂෙය් සම්මත කළ පනත 
අනුව, ආයතනික සුදුසුකම් ලත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු සහ            
අත් දැකීම් හරහා සුදුසුකම් ලත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු 
යනුෙවන් ෙකොටස් ෙදකකට ෙශේණිගත කරලා තිබුණා. ෙම් නව  
පනත හරහා ෙම් සියලුම ෙදනා එක් ෙකොටසකට එකතු කිරීම 
තුළින්, අවුරුදු හතරක් පහක් විශ්වවිද්යාලයක අධ්යාපනය ලබා, 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් පාඨමාලාවක් හදාරා සුදුසුකම් ලබා ගත් 
පුද්ගලයන්ට කිසියම් අඩු ලුහුඬුකමක් වනවාද කියන කාරණය  
සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙම් ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙගන තිෙබන 
ෛවද්යවරු අතර මතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කරුණ 
ෙකෙරහිත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් කරුණ සැලකිල්ලට ෙගන, පුහුණුව හරහා, අත් දැකීම් 
හරහා ෛවද්ය වෘත්තිෙය් දැනට නිරත ෙවලා ඉන්න පිරිස 
ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී,  ඒ අදාළ විභාගයට ෙපනී සිටීෙමන් පසු ඔවුන් 
ෙවනම ෙකොටසක් හැටියට ලියා පදිංචි කරනවා නම්, එය වඩාත් 
සාධනීය තත්ත්වයක්ය කියන කාරණය මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ඔවුන් සඳහා වන ඒ ලිඛිත පරීක්ෂණයට ෙම් පනත් 
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ෙකටුම්පත අනුව අවස්ථා තුනකදී ෙපනී සිටින්න පුළුවන්. එෙලස 
අවස්ථා තුනක් ලබා දීම ෙහොඳයි. හැබැයි, අවස්ථා තුනකට ෙපනී 
සිටීම සඳහා එක් අයදුම් පතයක් පමණක් ෙයොමු කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. එෙහම නැත්නම්, 
ඔවුන් පළමුෙවනි වතාෙව් අයදුම් පතය ෙයොමු කරලා අවස්ථා 
තුනකදී ෙම් පරීක්ෂණය අසමත් වුෙණොත්, නැවත වතාවක් අවුරුදු 
තුනකට පස්ෙසේ තවත් අයදුම්  පතයක් ෙයොමු කරලා තවත් තුන් 
වතාවක් අඛණ්ඩව විභාගයට ෙපනී සිටීෙම් කමයක් ඇතිවන්න 
පුළුවන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ඒ කාරණය පැහැදිලි ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයදුම් පතය එක් වතාවක් පමණක් ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව සලසන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. එක් 
වතාවක් ඉදිරිපත් කරන එම අයදුම්පතය ඔස්ෙසේ අවස්ථා තුනක් 
විභාගයට ෙපනී සිටින්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා. එෙහම කෙළොත් ඉහත කී තත්ත්වය මඟහරවා 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ෙම් ෛවද්ය සභාව පිහිටුවීෙම් මූලික අරමුණ ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ 
ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒ අරමුණු හරහා රජය නිෙයෝජනය 
කරන්න විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසෙම්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය්, මුදල් අමාත්යාංශෙය්  මහත්වරු ෙම් සභාවට පත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ෛවද්ය සභාවට ලියාපදිංචි ෛවද්යවරුන් 
අතරින් හතරෙදෙනකුත්, ඇමතිතුමා විසින් පත් කරන තවත් 
නිෙයෝජිත මහත්වරුන් තුන්ෙදෙනකුත් පත් ෙවනවා. ඒ නිෙයෝජිත 
මහත්වරුන් තුන්ෙදනා අතරින් ෙදෙදෙනකු පමණයි ෛවද්යවරුන් 
හැටියට පත්වීමට දැනට ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමා පත් කරන නිෙයෝජිත මහත්වරු තුන්ෙදනාමත් 
ලියාපදිංචි ෛවද්ය වෘත්තිකයන් අතරින් ෙතෝරා ගන්නය කියන 
ඉල්ලීම අපි කරනවා. එතෙකොට ඒ නිෙයෝජිතයන්  දසෙදනා 
අතරින් හත්ෙදෙනක්ම ෛවද්යවරුන් ෙවනවා. ඒ අනුව  ඒ කටයුතු 
නියාමනය වඩාත් ෙහොඳින් කර ෙගන යෑෙම් අවස්ථාව ඔවුන්ට 
ලැෙබනවාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. 

අෙප් අරමුණ, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පිහිටුවීම හරහා 
වඩාත් සකිය, වඩාත් විනිවිද ෙපෙනන සුළු යාන්තණයක් සහිත 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කිරීමයි. ඒ 
හරහා, දැනට ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙනොවන උපාධි පදානය කරන 
ආයතනයක් ෙහෝ ඩිප්ෙලෝමා පදානය කරන ආයතනයක් 
ස්ථාපනය කරලා, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව ෙම් ර ෙට් 
දරුවන්ට ඉෙගන ගැනීමට අවස්ථාව සලසන්න හැකි ෙවනවා 
ෙනොඅනුමානයි.  

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය හරහා දැනටමත් විශාල පිරිසක් 
පතිකාර ලබන බව අපි දන්නවා. දවසකට 250ක පමණ පිරිසක් 
වැලිසර තිෙබන සායනෙයන් පතිකාර ලබනවා. ලංකාව පුරාම 
විවිධ පෙද්ශවල ෙම් සායන ස්ථාපනය කරලා ෙම් ෛවද්ය ෙසේවාව 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. අෙප් අරමුණ විය යුත්ෙත් 
ලංකාෙව් ඉතාම පචලිතව පවතින බටහිර ෛවද්ය විද්යාව වාෙග්ම, 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාව වාෙග්ම, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව 
සහ චීන කටු චිකිත්සාව ඇතුළු එකී ෛවද්ය කම සියල්ලත් එකට 
එකතු කර පධාන නගරවල ෙම් ෛවද්ය මධ්යස්ථාන බිහි කිරීමයි.   
ෙම් සියලුම ෛවද්ය කමවල ෙහොඳම පතිඵල එකතු කර ෙරෝගීන්ට 
පතිකාර ලබා ෙදන්න පුළුවන් මධ්යස්ථාන බිහි කරන්න පුළුවන් 
නම්, යම් දවසක අපට ලබන්න පුළුවන් ජයගහණය එයයි කියා මා 
හිතනවා. දියවැඩියාව, හෘදය අකරණිය ෙරෝග, අධිරුධිර පීඩන 
තත්ත්ව වැනි සමහර ෙරෝග බටහිර ෛවද්ය විද්යාව අනුව 
නිට්ටාවට සුව කරන්න බැහැ කියලා අපි දන්නවා. නමුත්, 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාව හරහා,  චීන කටු චිකිත්සාව හරහා, 
එෙහම නැත්නම් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය හරහා එවැනි 

ෙරෝගත් සුව කළ අවස්ථා සමහර ෙව්ලාවට අපි දැකලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් සියලුම ෛවද්ය කම එකට එකතු කර භාවිත කරන්න  
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් එය ඉතාම ෙහොඳයි කියන 
කාරණය  සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව නැවත වතාවක් සඳහන් කළ 
යුතු කරුණක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අප සඳහන් කළ පරිදි 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන් හැටියට දැනට ලියා පදිංචි ෙදසියයක 
පිරිසට අමතරව පන්සියයක පමණ පිරිසක්  සිටින එක. ඊට අමතර 
කාරණයකුත් සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි.  බටහිර ෛවද්ය කමය 
සඳහා ලියා පදිංචි ෙනොවුණු, නමුත් බටහිර ෛවද්ය කමය ගම් 
මට්ටෙම්දී භාවිත කරමින් ෙරෝගීන්ට පතිකාර කරන විශාල පිරිසක් 
අද ලංකාව පුරාම ඉන්නවා. ඇත්තටම බටහිර ෛවද්යවරුන් 
විසිදහසක පමණ පිරිසක් තමයි ලංකාෙව් ඉන්ෙන්. ලියා පදිංචි 
ෙනොවී, සුදුසුකම් ෙනොමැතිව, බටහිර ෛවද්ය  කමය භාවිත කරන 
15,000කට, 20,000කට ආසන්න පිරිසක් අප දැනුවත්ව ලංකාව 
පුරා ඉන්නවා; ලියා පදිංචි ෛවද්යවරුන්ෙග් ගණනටම ඉන්නවා. 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමයට අදාළව තිෙබන්ෙන්ත් ඒ තත්ත්වයමයි. 
ලියා පදිංචියක් ෙනොමැතිව ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය භාවිත 
කරමින් පතිකාර කරන අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමනයක්, 
යාන්තණයක් කියාත්මක කරන්නට අවශ්යයි කියා මා හිතනවා. 
ෛවද්යවරුන් හැටියට ෙපනී සිටින ෙමවැනි පුද්ගලයන් හඳුනා 
ගන්නට, ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්නට ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය මඟින් වරින් වර කටයුතු කරන බව මා දන්නවා. 
නමුත් එය පමාණවත් නැහැ කියන කාරණය සඳහන් කරන්න  
අවශ්යයි. ඒ අඩුපාඩුව ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත හරහා  
ආවරණය ෙකෙරනවා.  

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට සංෙශෝධනයක් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ   
තමයි,  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීෙමන් පසු, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරයකු හැටියට සුදුසුකම් නැති අෙයකුට සුදුසුකම් ලබා 
ගන්න අවස්ථාව ලබා දීම. ඊට පසුවත් සුදුසුකම් ෙනොමැතිව 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය භාවිත කරනවා නම්, ඔහුට ලබා 
ෙදන දඬුවම හැටියට ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
50,000ක දඩයක් සහ මාස හයක් ෙනොඉක්මවන සිරදඬුවමක් ලබා 
දිය යුතු බවයි. නමුත් රුපියල් 50,000ක දඩ මුදලක් කියන්ෙන් 
විශාල මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකකවත් දඩයකට යටත් කරන්නය කියන සංෙශෝධනයක් අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. රුපියල් පනස්දාහක දඩය පමාණවත් 
දඬුවමක් ෙනොවන නිසා අඛණ්ඩව ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන 
යන්නට පුළුවන්කම තිෙබන නිසායි අපි ඒ ෙයෝජනාව කෙළේ.  

අද සම්මත වන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමෙය් ෛවද්යවරුන් හඳුනා ගන්නවා වාෙග්ම, 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් හඳුනා ගන්නවා වාෙග්ම, ඉතාම ෙහොඳ 
යාන්තණයක් හරහා බටහිර ෛවද්ය කමය භාවිත කරන නිල 
වශෙයන් හඳුනා ගත් පිරිසක්ද ඉන්නවා. එම නිල වශෙයන් 
පිළිගත් පිරිසට අමතරව ෙම් කාර්යෙය් ෙයෙදන අෙනකුත් 
පුද්ගලයන් හඳුනා ෙගන, පතිකාර කිරීෙම් අවස්ථාව ඔවුන්ෙගන් 
පැත්තකට කරලා, නිල වශෙයන් සුදුසුකම් තිෙබන පිරිසට 
පමණක් පතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන වටපිටාව සකස් කර 
දිය යුතුයි කියලා මම සඳහන් කරනවා. 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී මම 
තවත් කරුණක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සභාව නීත්යනුකූලව සංස්ථාගත කරන්න, පනත්ගත 
කරන්න කටයුතු කරන ෙම් ෙවලාෙව් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
පිළිබඳවත් ලංකාව පුරාම කථා ෙවනවා. එයට ෙහේතුව තමයි 
මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳ කාරණය  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් 
කීර්තියක් දිනා ෙගන, ඉතාම ෙහොඳ කටයුතු රාශියක් කර ෙගන 
හිටපු ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය්දී ජනතාව 
අතර යම් කිසි මට්ටමක සැකයක් ඇති කරන්න ෙම් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් මතු වුණු කරුණු ෙහේතු වුණා. 
ෛවද්යවරයකු හැටියට ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඇති 
වීම ගැන මා කිසිෙසේත් විරුද්ධ නැහැ. ඒවා ඇති කළ යුතුයි. 
ලංකාෙව් දරුවන් විශාල පිරිසක් රුපියල් ලක්ෂ හැට-හැත්තෑව, 
සියය-ෙදසියය වියදම් කරලා ෛවද්ය විද්යාව හදාරන්න පිට 
රටවලට යනවා, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් නැති 
නිසා. නමුත් SAITM - South Asian Institute of Technology 
and Medicine - කියන ආයතනය ෛවද්ය විද්යාව හදාරන්න ඇති 
කරපු ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් රුසියානු ෛවද්ය විද්යාලයක් 
සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගනිමින් තමයි ඒ ෛවද්ය විද්යාලය 
පටන් ගත්ෙත්. හැබැයි අද වන විට ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් 
ෙවනස් ෙවලා, ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතිය නැතිව ෛවද්ය විද්යාව 
හදාරන්න දරුවන්ට අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. අද ඔවුන් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයට විරුද්ධව ඒ දරුවන් 
උසාවි යවනවා, සායනික අවස්ථා ලබා ෙදන්නය කියලා. එෙහම 
නැත්නම් ෛවද්ය සභාවට විරුද්ධව උසාවි යවනවා, SAITM එක 
පිළිගත් ආයතනයක් බවට පත් කරන්නය කියලා. ඒ සඳහා ෛවද්ය 
සභාව  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. "ඔබ ෙමන්න ෙම් නියාමනයන්ට යටත් විය යුතුයි, 
එතෙකොට  ඔබව පිළිගන්න අපට පුළුවන්" කියන ෙකොන්ෙද්සිය 
ෛවද්ය සභාෙවන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි අපි 
ෙයෝජනා කරනවා, ෛවද්ය සභාව SAITM ආයතනය පිළිගන්නා 
තත්ත්වයට එනකල් ඒ දරුවන්ට අසාධාරණයක් ෙනොවීම සඳහා 
එය ආරම්භක අවස්ථාෙව් තිබුණු ආකාරයට රුසියානු ෛවද්ය 
විද්යාලයට ෙහෝ ෙවනත් ෛවද්ය විද්යාලයකට අනුබද්ධ කරලා පිට 
රට ෛවද්ය උපාධියක් අර ෙගන එන දරුෙවකුට වාෙග්ම ඒ 
දරුවන්ටත් Act 16 වාෙග් කඩ ඉම් විභාගයකට සම්බන්ධ ෙවන්න 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා. එෙහම කිරීෙමන් පමණයි ෙම් 
ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාස පහකට ආසන්න 
කාලයක් තිස්ෙසේ සියලුම ෛවද්ය පීඨවල දරුවන් අඛණ්ඩ 
උපවාසයක් කරනවා. අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය 
ඇතුළු විශ්වවිද්යාල සිසු දරුවන් සෑම ෙකෙනක්ම සතිපතා පාරට 
බහිනවා. අද ෛවද්යවරු අඛණ්ඩ අරගළයක ෙයෙදනවා. මම 
හිතන විධියට ඒ සියල්ල කරන්ෙන් SAITM ආයතනෙය් සිටින 
දරුවන්ට විරුද්ධව ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ෛවද්යවරු ඇතුළු ෛවද්ය 
කාර්ය මණ්ඩල දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ආරක්ෂා කර ෙගන සිටි ෙම් 
රෙට් ෛවද්ය විද්යාලෙය් ගුණාත්මකභාවය ෙවනුෙවනුයි. දකුණු 
ආසියාකරෙය් රටවල් අතුෙරන් අෙප් රෙට් පුද්ගල ආයු කාලය, 
මාතෘ මරණ, ළදරු මරණ අනුපාත ඇතුළු සියල්ලම ඉතාම ඉහළ 
ෙශේෂ්ඨ මට්ටමකට ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ් ඒ ෛවද්ය විද්යාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය අපට ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වුණු නිසයි. ඒ 
නිසා තමයි ෙලෝකෙය් සිදු කරන ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් සංකීර්ණ 
ශල්යකර්ම පවා අෙප් රෙට් සිදු කරන්න පුළුවන් වුෙණ්.  ෙබෝ වන 
ෙරෝග ඇතුළු තවත් ෙරෝග ගණනාවක් එන්නත් මඟින් වළක්වා 
ගැනීම වැනි කරුණු පිළිබඳව ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක් අෙප් රටට 
ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෛවද්ය විද්යාෙව් ගුණාත්මකභාවය අපි 
ආරක්ෂා කර ගත් නිසයි.   

ෙම් SAITM ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවන් 
සම්බන්ධෙයන් අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔවුන්ට සාධාරණය 
ඉෂ්ට කරන්න අවශ්යයි. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න තිෙබන 
ෙහොඳම කමය වන්ෙන් කඩ ඉම් විභාගයක් හරහා ඒ දරුවන් 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට ෙයොමු කිරීමය කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෛවද්යවරු 
අරගළයක් කරනවා. එහිදී විශාල පිරිසක් මතු කරන්න හදන 

තර්කයක් තිෙබනවා, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
අත්තෙනෝමතිකව ඔවුන්ෙග් බලය පාවිච්චි කරලා ෙරෝගින්ව 
අසරණ කරන්න හදනවාය කිය. ඒ තමයි එක දවසක් ෙරෝගින් 
අසරණ ෙවන බව ඇත්ත. හැබැයි ෙමවැනි නියාමනයකින් ෙතොරව 
කටයුතු සිදු ෙවන්න පටන් ගත්ෙතොත් අඛණ්ඩව දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවට අසරණ ෙවන්න සිදු ෙවනවා. ඒ මඟින් 
වැඩිපුරම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ෙපොදු මහජනතාවෙග් කියන කාරණයත් මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා 
අපි ඉතාම කාරුණිකව ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අදාළ තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනාවලදී 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙයෝජනා හරහා පිළිකා පතිකාර 
මධ්යස්ථාන පළාත්බදව පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එහිදී මාතර පෙද්ශෙය් පිළිකා 
මධ්යස්ථානයක් ඇති කිරීමට එතුමා ෙයෝජනා කළා. දැනට 
ලංකාෙව් සිටින පිළිකා සඳහා පතිකාර කරන, පිළිකා පිළිබඳ 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් Sri Lanka College of Oncologists 
ආයතනය හරහා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, ඒ මධ්යස්ථාන විවිධ 
ස්ථානවල හිතුමෙත් ඉදි කරන්න එපා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම  මාතර ඉදි කිරීමට යන පිළිකා පතිකාරක 
මධ්යස්ථානය, දකුණු පළාෙත් ෙරෝගින්ට ඉතාම ශක්තිමත්, 
සාර්ථක ෙසේවාවක් සපයන මධ්යස්ථානයක් ෙලස ගාල්ෙල් පිළිකා 
ෙරෝහලට අනුබද්ධවම ස්ථාපනය කරන්න කියා පිළිකා ෙරෝග 
පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් දැනටමත් ඉල්ලීමක් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම ෙහොඳයි. එය ඉතාම 
වටිනා කාර්යයක්. අද ලංකාෙව් පිළිකා ෙරෝගින් අතිවිශාල 
පමාණයක් අපට හමු ෙවනවා. එයට පරිසර සාධක රැසක් 
බලපානවා; ආහාරමය කරුණු රැසක් බලපානවා. ඒ එක්කම 
විකිරණ ඇතුළු විවිධ ෙහේතූන් නිසා පිළිකා ෙරෝගි තත්ත්වය අෙප් 
රෙට් ඉතාම විශාල ෙලස පැතිෙරනවා. ඒ නිසා ෙමකී පතිකාර 
මධ්යස්ථාන ඇති කිරීම, විෙශේෂඥ ෙසේවා සැපයීම ඉතාම ෙහොඳයි. 
හැබැයි, පිළිකා ෙරෝගය සඳහා පතිකාර කරන ෙමකී මධ්යස්ථාන 
ගම් මට්ටෙමන්, නගර මට්ටෙමන් සෑම දිස්තික්කයකම තිෙබන්න 
අවශ්ය නැහැ. එෙහම තිබුෙණොත් ඒ සඳහා දරන්න වන වියදම 
විශාලයි. ස්කෑන් යන්ත ඇතුළු විවිධ උපකරණ සඳහා ෙකෝටි 
ගණන් මුදල් වැය වනවා. එය එක ස්ථානයක සිට 
කළමනාකරණය කිරීම තමයි පහසු. ඒ නිසා පළාතකට ෙහොඳ එක 
මධ්යස්ථානයක් තිබීම ඉතාම වටිනවා.  

මීට අවුරුදු 20කට පමණ කලින් මහරගම පිළිකා ආයතනය 
විතරයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. ලංකාෙව්ම ෙරෝගින් පතිකාර සඳහා 
මහරගමට ආවා. හැබැයි අද තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙරෝගින්ෙග් සංඛ්යාව ඉතාම විශාල නිසා  පළාත්බද 
මට්ටමින් ෙම් මධ්යස්ථාන අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. දිස්තික්ක 
වශෙයන් ෙමය විමධ්යගත කරන්න අවශ්ය නැහැ. පළාත් මට්ටමින් 
ෙමකී මධ්යස්ථාන ඇති කරලා අවශ්ය ෙසේවය ලබා ෙදන්න කියලා 
අපි ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව 
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත අපි අගය කරන බව මා නැවත වතාවක් සඳහන් 
කරනවා. අපි සංෙශෝධන කිහිපයකුත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙයෝජනා සියල්ලත් සැලකිල්ලට ෙගන වඩාත් ඵලදායි 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය ෙසේවාවක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න හැකි ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව 

පිහිටුවීම සඳහා ද, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිකයන් සහ 
ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධෙව්දීන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ද, 
ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම හා නියාමනය කිරීම 
සඳහා ද, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය පවර්ධනය කිරීම ඇතුළු 
කාර්යයන් සඳහා අද දින ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය 
ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, ෙමය වසර 
200ක් පමණ පැරැණි ෛවද්ය කමයක් බව. අප බටහිර ෛවද්ය 
විද්යාව හැදෑරුවත් ෛවකල්පිත ෛවද්ය කම විධියට අද අෙප් රෙට් 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය, චීන කටු චිකිත්සාව, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය විද්යාව, යුනානී කම ආදිය තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් බටහිර 
ෛවද්ය කමය හැදෑරුවත්, බටහිර ෛවද්යවරුන් වුණත් අප 
ආශීර්වාදාත්මකව හැම ෙවෙල්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදය තමයි 
නීෙරෝගි බව. ෙම් රෙට් තිෙබන ඕනෑම ෛවද්ය කමයකින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  නීෙරෝගි බවයි. එය තමයි අෙප් අරමුණ. 
ෛවකල්පිත ෛවද්ය කමයක් විධියට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය අනුගමනය කරන පිරිසක් අද අෙප් ලංකාෙව් සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් 1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති 
පනත ෙගනැල්ලා එය කියාත්මක කිරීෙම්දී,  බටහිර ෛවද්යවරුන් 
විධියට සමාජෙය් ෙනොෙයකුත් ආකාරයට ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන් හරහා ෙමම ෛවද්ය වෘත්තිය පාවිච්චි කරන බව  අපි 
දැක්කා. ඒ නිසා එතැනදී අපි දුටු එම දුර්වලතාවත් සමඟ ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු වීම කාෙලෝචිතයි.  

අවුරුදු 200ක් පැරැණි ෙම් ෛවද්ය කමය ජර්මන් ජාතික 
ඇෙලොපති ෛවද්ය සැමුෙවල් හනිමාන් මහත්මා තමයි ඉස්සර 
ෙවලාම  ෙලොවට හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෛවද්ය කමය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, ලංකාෙව්ත් 1906 ඉඳලාම ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය භාවිත කර තිෙබන බව කිව යුතුයි. ඉන් අනතුරුව, 
Dr. C.V.S. Corea මැතිතුමාත් සමඟ මූලික ෙරෝහලක දිස්තික් 
ෛවද්ය නිලධාරිවරෙයක් 1954දී ෙම් කියාවලියට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමහිදී අප දැකපු කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ෛවද්ය 
කමෙයහි අෙප් බටහිර ෛවද්ය කමයට වඩා සරල බවක් තිෙබන 
නිසා ජනතාව ෙමයට කැමැතිද, ජනතාව ෙමය ඉල්ලනවාද  සමහර 
ෙවලාවට අපට හිෙතනවා.      

බටහිර ෛවද්ය කමයට අනුව අපි ෙරෝගය සඳහා පතිකාර 
කරනවා මිසක් ෙරෝග නිධානයට ෙනොෙවයි පතිකාර කරන්ෙන්. 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය හරහා ෙරෝගියාට පතිකාර කිරීෙම්දී 
නිවාරණය ඉලක්ක කරෙගන ඒ ෙරෝග නිධානයට පතිකාර කිරීම 
තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සරල කමය භාවිත කිරීෙම්දී කුඩා 
පමාණෙය් ඖෂධ මාතාවන් තමයි භාවිත කරන්ෙන්. ෙම් ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය සඳහා ශාක, සත්ත්ව හා ෙලෝහ වැනි අමුදව්ය තමයි 
භාවිත කරන්ෙන්. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය භාවිත කරන 
ෛවද්යවරුන්ෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා, ෙම් කමෙය් අතුරු 
ආබාධ නැහැ කියලා. ෙමොකද, අපිට ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නත් 
එක්ක බටහිර ෛවද්ය වෘත්තිකයන් විධියට අපි දන්නවා, යම් 
ෙරෝගයක් සඳහා දිගුකාලීනව පතිකාර ගන්න ෙකොට, ෙබෙහත් 
දව්යයක් ගන්න ෙකොට ඒෙකන් ඇති ෙවන පසු විපාක හා අතුරු 
ආබාධ පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙරෝග නිවාරණය කිරීමට පතිකාර සඳහා 
විශාල මුදලක් ෙම් කාලෙය්දී ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමෙය්දී ෙම් ඖෂධ අංශුමාත පමාණෙයන් භාවිත කරන 
ෙකොට සරල කමයක් විධියට ජනතාව ඒ ෙද් ඉල්ලනවා නම්, ගරු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට කරන්න තිෙබන්ෙන්  පනත සංෙශෝධනය 
කරලා, ව්යාජ විධියට ෙමය භාවිත කරන ෛවද්යවරුන් නියාමනය 
කිරීමයි. මම හිතන විධියට අෙප් ගරු ෛවද්ය රෙම්ෂ් පතිරණ 
මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අදහස් හා ෙයෝජනා 
ෙගනාවා. අපි ෙම් පනත ගැන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී 
කථා කළා.  

1970දී ෙගනාපු  පනෙත් තිෙබන යම් යම් දුර්වල තැන් හරහා 
ව්යාජ විධියට ලියා පදිංචි ෙවච්ච අය අදත් අෙප් ගම්වල ෙම් 
පතිකාර කමය අනුගමනය කරන ආකාරය අපි දැකලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අපට ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන ෙදයක් තමයි,  
සමහර ෙවලාවට ඒ ෙගොල්ලන් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු කියලා 
ලියා පදිංචි ෙවලා බටහිර ෛවද්ය කමය භාවිත කරන එක. ඒ නිසා 
ෛවද්ය සභාව විධියට Sri Lanka Medical Council  එෙක්  ලියා 
පදිංචි  වුණ ෛවද්යවරුන්ට වාෙග්ම ජනතාවට ඒෙකන් ෙලොකු 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා 
අද ඉදිරිපත් කරන පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ෙම් සංෙශෝධනත් 
එක්ක ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ෙයෝජනා කළ පරිදි ෙම් 
වාෙග් ව්යාජ විධියට ෙම් පතිකාර කමය ෙයොදා ගන්නා පිරිස 
නීතිෙය් රැහැනට අසු කරගන්න අවධානය ෙයොමු කරන එක 
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ සඳහා වැටලීම් අංශයක් 
"ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් හරහා කියාත්මක විය යුතුයි" 
කියන කාරණය අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 
කළා. ෙමොකද, අපි දන්නවා ගම්වල ෙම් වන විට ව්යාජ 
ෛවද්යවරුන් විධියට ෙපනී සිටිමින් ෙමම පතිකාර කම හරහා 
බටහිර ෛවද්ය කමය කරනවා කියා. ඒ නිසා අද දින ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී වඩාත්ම අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්, ෙමම ව්යාජ ෛවද්යවරුන් නීතිය 
හමුවට  ෙගන ඒෙම් පියවර සම්බන්ධෙයනුයි.  

මම හිතන්ෙන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අමාත්යතුමා පනත් 
ෙකටුම්පෙත්  ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් පනස්දාහක දඩයක්  
නියම කළ යුතු බවටයි. මමත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට 
කියා සිටින්ෙන්, ෙම් සඳහා ලක්ෂ ෙදකක් පමණ දඩයක්, එෙහම 
නැත්නම් අවුරුදු ෙදකක සිර දඩුවමකට යටත් කළ යුතු යැයි ෙම් 
පනත සංෙශෝධනය කළ යුතුය කියලායි. ෙමොකද, ෙම්ක ජීවිතත් 
එක්ක කරන ෙලොකු අරගලයක්. අපට ෙපොදු ජනතාව 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන්  ෙලොකු වගකීමක්. බටහිර ෛවද්ය 
විද්යාව හදාරන්න ෛවද්ය පීඨවලට ඇතුළත් ෙවලා අවුරුදු 5ක් 
තිස්ෙසේ ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් අධ්යයනය කරන ෙදයක්. එම නිසා 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය ඉෙගනීෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාෙව් පුහුණු 
කිරීෙම් ආයතනයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් වන 
ෙකොට ඒ පුහුණුව සඳහා ගිය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් කියන ෙදයක් 
තමයි,"අවස්ථා  10ක් තිබුණත් ඒ අවස්ථා 10 සඳහා සියලුම 
සුදුසුකම් සපුරලා තිබුණත්, 5 ෙදෙනක් පමණයි පසු ගිය වතාෙව් 
ෙතෝරලා යවලා තිෙබන්ෙන්" කියන එක. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙවනත් රටකින් 
අපට පදානය කරන  පදානයන්ෙගන් අෙප් රටට ලබා ගන්න 
පුළුවන් පතිලාභ අපි ලබා ගත්ෙතොත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
වෘත්තිය පචලිත කරන්න පුළුවන් වනවා. නමුත් ඒ දරුවන්ෙග් 
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අධ්යාපන කාලය අවුරුදු 5කින් අවසන් කරලා ලංකාවට එනෙකොට 
ඔවුන්ෙග් රැකියාෙව් ස්ථීරභාවය ගැනත් ඔවුන්ට අවිනිශ්චිත බවක් 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය විද්යාව ඉෙගනීම 
සඳහා ෙතෝරා ගන්නා නිර්ණායකයන් යටෙත් ෙතෝරා පත් කර 
ගැනීෙම්දී ජීව විද්යාව ෙතෝරා ගත් අවම සුදුසුකම් තිෙබන දරුවන්ට 
ඒ සඳහා අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ අනුව, නිසියාකාරව පමිතියකට 
අනුව ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙතෝරා ගැනීෙම් කම ෙව්දයක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඖෂධ ගැනත් 
කථා කරන්න ඕනෑ වනවා. ඖෂධ ෙමරටට ආනයනය කිරීෙම්දී 
පමිතිකරණය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ශාඛ සහ සත්ව 
ෙකොටස් මඟින් අවශ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ලංකාෙව් ෙමම නිෂ්පාදනයන් ඇති කිරීම 
සඳහා අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බටහිර ෛවද්ය කමයට 
සමගාමීව ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය, චීන කටු චිකිත්සාව හා 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය එකම ෙරෝහලකදි ලබා ගන්න 
පුළුවන් නම් එයින් ජනතාවට වඩාත් පහසුවක් ලැෙබනවා. 
ජනතාව තුළ අප ෙකෙරහි විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන ෙම් 
ෙවලාෙව් ජනතාව සහ ෙරෝගීන් ආරක්ෂා කිරීමයි අප කළ යුත්ෙත්. 
ඒ සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් එය නියාමනය කරලා නිසි 
පියවර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමම ෛවද්ය කමයන් වැරැදි 
විධියට භාවිත කරනවා නම් ඔවුන්ව නීතිය හමුවට ෙගන එන්න 
කියලාත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම ෙයෝජනා කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
අද ඉතාමත් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙදවනවර කියැවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් කරන දවසක්. ෙම් රෙට් පධාන වශෙයන්ම භාවිත 
වන්ෙන්, බටහිර ෛවද්ය කමයයි. ෙම් රෙට් බටහිර ෛවද්ය කමෙය් 
ගුණාත්මකභාවය තබා ගන්න, බටහිර ෛවද්ය කමය ව්යාප්ත 
කරන්න ෛවද්ය සභාව ෙලොකු කාර්ය භාරයක් කරනවා. බටහිර 
ෛවද්ය කමය වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමයත් අෙප්                                        
ශී ලාංකීය ජනතාව තුළ ඉතාමත්ම පචලිතයි. ඒ සඳහාත් ෛවද්ය 
සභාවක් පිහිටුවලා ඒ තුළින් ආයුර්ෙව්ද  ෛවද්ය කමයක් 
කියාත්මක කරන්න ෙලොකු කාර්ය භාරයක් කරනවා. ජනතාවෙග් 
ෙරෝගවලට පතිකාර ගන්නා කමයක් හැටියට ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය වැදගත් වනවා. එහි ගුණාත්මකභාවය රඳා පවත්වා 
ගන්න, නියාමනය කරන්න නීති ෙරගුලාසි පැනවීම වැදගත් වනවා. 
ෙමොකද, අද කිසිම සුදුසුකමක් නැති ෙබොෙහෝ පුද්ගලයන් 
ෙරෝගින්ට පතිකාර කරනවා අපි දකිනවා. ඒ නිසා ෙරෝගින්ෙග් 
ජීවිත අඩාල ෙවනවා. මට කලින් කථා කළ ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් 
පතිරණ මන්තීතුමාත්, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න 
මන්තීතුමියත් ඒ බව පකාශ කළා. අපි පුවත් පත්වලින් දැක්කා, 
කිසිම සුදුසුකමක් නැති පුද්ගලයන් ෙරෝහල්වලට ගිහින් විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු හැටියට පතිකාර කරනවා. ෙමෙලස පතිකාර කිරීම 
ජනතාවෙග් ජීවිතත් එක්ක කරන ෙසල්ලමක්. ඒ නිසා ඉතාම 
තදින් නීති පනවලා, ඔවුන්ව නීතිෙය් රැහැනට හසු කරවා ගැනීම 
වැදගත් බව මා මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.   

 සමහර අය ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාවක ලියා පදිංචි ෙවලා 
පළපුරුද්ෙදන් බටහිර ෛවද්ය කමය හරහා ෙරෝගීන්ට පතිකාර 
කරනවා. එවැනි කම අපි නවත්වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ජනතාවෙග් 
ජීවිතෙය් ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගන්න, ඔවුන්ෙග් නීෙරෝගිකම 
ආරක්ෂා කර ගන්න අවශ්යයයි. ඒ  කිසිම පුහුණුවක් නැති අය 
එවැනි පතිකාර  කිරීම අපි නවත්වන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
steroid වැනි පතිකාර ගත්තාම, ඒෙකන් ෙලෙඩ් නවතිනවා. 
නමුත්, දීර්ඝ කාලීනව දුන්නාම විශාල ෙලස අහිතකර තත්ත්වයන් 
ඇති වන්න පුළුවන්. ෙහෝමිෙයෝපති කමය ගත්තාම එහි සංකල්පය 
තමයි, "සමාන දැෙයන් සමාන දෑ නැසීම" කියන අර්ථය. ඒ 
නියමය පදනම් කරෙගන පචලිත වුණ චිකිත්සක කමයක් 
දහඅටවන සියවෙසේ ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ජර්මානු ජාතික 
සැමුෙවල් හනිමාන් කියන මහත්මයා. ඔහුට ෙපර හිෙපොෙකොටිස් 
සහ පැරෙසල්ස් ෙමම නියමය පිළිබඳව දැන ෙගන සිටිය බව 
ඉතිහාසෙය්ත් තිෙබනවා. නමුත්, එය පාෙයෝගිකව කියාවට 
නන්වන ලද්ෙද් හනිමාන් කියන ජර්මන් ජාතික ෛවද්යවරයා 
විසින්.  

ෙමය සුවිෙශේෂි ෛවද්ය කමයක්. එදිෙනදා වැලෙඳන ෙරෝග 
තත්ත්වවලට, නිදන්ගත ෙරෝගවලට ෙමමඟින් පතිකාර කරනවා. 
හැබැයි, අද අෙප් රෙට් ෙමය පචලිත කමයක් ෙනොෙවයි. බටහිර 
ෛවද්ය කමය, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය වැරදුණාම තමයි සමහර 
අය ෙහෝමිෙයෝපති කමය ෙහොයාෙගන යන්ෙන්. නමුත්, අපි 
ජනතාව තුළ ෙමය පචලිත කෙළොත් අවශ්ය ජනතාව එම පතිකාර 
ෙසොයාෙගන යයි. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමෙය් පතිකාර 
කරන්න ඖෂධ 3,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් තිෙබන බව කියනවා. 
ඖෂධ ෙලස ෙයොදා ගන්ෙන් ස්වභාව ධර්මෙය් තිෙබන ගස් වැල්, 
මුල්, මල්, අල, ෙගඩි, පාෂණ වර්ග හා කාන්දම් බලය කියන දව්ය  
බව. ඒ ෙතොරතුරු ෙහොයන ෙකොට අපි දැක්කා. ෙම්ක පිළිගත් 
ෛවද්ය කමයක් හැටියට ෙලෝකෙය් රටවල පාවිච්චි කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාව වාෙග් රටවල, බිතාන්ය, පංශය, ජර්මනිය 
හා පාකිස්තානය වාෙග් රටවල ෙරෝහල් හරහා සායන මඟින් ෙම් 
පතිකාර කමය මහ ජනතාවට ලබා ගන්න අවශ්ය කරන පහසුව 
සලසා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  මූලික උපාධි, පශ්චාත් උපාධි ලබා 
ෙදන විශ්වවිද්යාල අනුබද්ධිත ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාල 
250ක් විතර ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා කියලා අපට දැන ගන්න 
තිෙබනවා.  

1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් විධිවිධානවලට 
අනුකූලව තමයි 1979දී ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ස්ථාපිත කර 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ස්ථාපිත 
කිරීෙම්දී ගැටලුවක් මතු වී තිෙබනවා. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
සභාවට අමාත්යතුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයක් පත් ෙවලා නැහැ. 
ෛවද්ය සභාවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් පත් වුණු කීපෙදෙනක්. ඒ නිසා අමාත්යාංශයට 
කිසිම ෛනතික බලයක් ෙම් ෛවද්ය සභාව ෙකෙරහි තිබිලා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාවට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා. පතිපාදනවලට 
වගකීම තිෙබන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට වුණත් 
ෙල්කම්තුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයක් නැති නිසා ෙනොෙයකුත් 
අර්බුදකාරි තත්ත්වයන් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අලුත් ෙරගුලාසි 
පනවන්න අද කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  

1987 වන ෙතක් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පත් කර 
තිෙබනවා. නැවත ෙම් ෛවද්ය සභාව පත් කර තිෙබන්ෙන් 1998දී 
එවකට ගරු අමාත්ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන්. ෛවද්ය සභාව සකිය කරලා, ඒ ෛවද්ය සභාව විසින් 
වැලිසර ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහලක් ඒ කාලෙය් ඉදිකර තිෙබනවා. 
නිදහස් සායන ව්යාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධානෙය් ආධාර යටෙත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ෙග් 
දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය සඳහා වැඩමුළු, පාඨමාලා හා 
සම්මන්තණ පවත්වා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ෙලොකු කාර්ය භාරයක් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එවකට තිබුණු සංකල්පයක් තමයි, "සුව 
උදාන" වැඩසටහන. ඒ යටෙත් මහජනතාවට ෙමම ෛවද්ය කමය 
පිළිබඳව දැනුම, අවෙබෝධය හා පතිකාර ලබා දී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය 
සහ JICA ආයතනය සමඟ එක්ව ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් විධිමත් කිරීම 
සඳහා සෑදූ විසි අවුරුදු සැලැස්ෙම් ව්යාපෘතියට ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමයත් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ස්විස් 
ජාතික විෙශේෂඥ ෛවද්ය සිසිල් ස්වීමර් මහත්මිය යටෙත් ෙමය 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1978 වර්ෂෙය්දී ලියා 
පදිංචිය සඳහා අයදුම් කර, විභාග ගාස්තු ෙගවා විභාගවලට ෙපනී 
සිටීමට අවස්ථාව ෙනොලද සියලුම අයදුම්කරුවන්ට විභාග පවත්වා 
එයින් සමත්වූවන් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. දැනට ෛවද්ය සභාව 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.  

රජය ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය  පිළිෙගන අවුරුදු 46ක් ගත 
ෙවලා තිබුණත්, ෛවද්ය සභාව ස්ථාපිත කරලා ගත වී තිෙබන්ෙන් 
වසර 37යි. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන් ෙලස 
අධ්යාපනය ලැබීමට පිළිගත් ආයතනයක් ලංකාෙව් කියාත්මක 
වන්ෙන් නැහැ. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කළත් 
එහි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා.  

අවසන් වතාවට හිටපු ෛවද්ය සභාව ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙයන් 
පිට වුණු 200කට පමණ සහතිකය ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙමහි පුහුණුව පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා. අද ෙම් ෙදවැනි වර 
කියවීමට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙහෝමිෙයෝපති පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් ඒ සියලුම ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. මට කලින් කථා කළ ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න 
මහත්මියත් කිව්වා, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ගැන හැදෑරීමට 
ඉන්දියාවට යෑම සඳහා අවුරුද්දකට ශිෂ්යත්ව දහයක් ලැෙබනවා 
කියා. නමුත් ඒෙකනුත් උපරිම පෙයෝජන ලබා නැහැ කියා තමයි, 
අපට ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබන්ෙන්. දැනට ෛවද්යවරුන් 270ක් 
ෛවද්ය සභාෙව් ලියා පදිංචි වී සිටිනවා. එයින් 150ක් විතර ලියා 
පදිංචිය අලුත් කර තිෙබනවා. 50ක් විතර මිය ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම වැලිසර ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහෙල් දැනට ෛවද්යවරුන් 
තිෙදෙනක් ෙසේවය කරනවා. එහි බාහිර ෙරෝගී අංශෙයන් පතිකාර 
ගැනීම සඳහා ෙරෝගීන් 150ක් විතර එනවා. ඒ වාෙග්ම පිට 
පළාත්වල සායන හතක් කියාත්මක ෙවනවා. අපි ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් පසුව 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාවක් පිහිටුවනවා වාෙග්ම ෛවද්ය 
වෘත්තිකයන්, ෙහෝමිෙයෝපති ඖෂධෙව්දීන් ලියා පදිංචි කිරීම සිදු 
ෙකෙරනවා. ෙහෝමිෙයෝපති ආයතන ලියා පදිංචි කරලා, නියාමනය 
කරලා ෙම් කමය පවර්ධනය කරන්න, ෙපෝෂණය කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඖෂධ වර්ග පිළිෙයල කරන්න, ආනයනය 
කරන්න අවශ්ය ඒ සියලුම විධි විධාන, නීති - රීති ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත හරහා හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
කමය දියුණු කරන්න, එහි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කරන්න 
එය ෙලොකු පිටිවහලක් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි 
එක තැනකින් ෙම් ෙසේවාවන් සලසනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියා 
මමත් විශ්වාස කරනවා. අපි පළාත් මට්ටමින් ෙහෝ ෙරෝහලක 
බටහිර ෛවද්ය කමය ෙව්වා, ෙහෝමිෙයෝපති ෙව්වා, චීන කටු 

ෙව්වා, ආයුර්ෙව්ද ෙව්වා ෙම් කියන ලද හැම ෙසේවාවක්ම ලබා 
ෙදනවා නම් ජනතාවට පුළුවන් තමුන්ට අවශ්ය ෙසේවාව ලබා 
ගන්න. යම් කිසි පතිකාර කමයක් ගැන ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් 
ඇති වුෙණොත්, ජනතාව ඒ පතිකාර කමය ෙසොයා ෙගන යනවා. ඒ 
නිසා අපි ඒ සඳහා ඉඩ කඩ ලබා දිය යුතුයි. අපිට අඩු ගණෙන් 
model එකක් ෙහෝ ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් එය ඉතා ෙහොඳයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව විමධ්යගත 
විෂයක්. ඒ නිසා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන හරහාත් 
එම සායන පවත්වන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ එක්කම                        
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අලුතින් පත් වන ෛවද්ය සභාවට 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයක්, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝජිතෙයකු, භාණ්ඩාගාරෙය් 
නිෙයෝජිත යකු, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ෙගන්  සමන්විත 
පිරිසක් සහ ගරු අමාත්යතුමාටත් තුන් ෙදෙනක් පත් කරන්න 
පුළුවන් වීම ගැන.  එෙසේ අමාත්යතුමා පත් කරන තුන් ෙදනාම 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන් ෙවනවා නම් ඒක ඉතාම ෙහොඳයි 
කියා මමත් ෙයෝජනා කරනවා.  

ඒ එක්කම ෙහෝමිෙයෝපති පනතට අදාළ ෙනොවුණත්, 
 ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් පිළිබඳවත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල බාහිර පතිකාර අංශෙයන් 
පතිකාර ලබා ගන්නා ෙරෝගින් වැට් එෙකන් නිදහස් කිරීම 
පිළිබඳව. අද ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙන්වාසිකව පතිකාර ගන්න 
අයට විශාල මුදලක් ෙම් වැට් එක හරහා ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට 
යන්ෙන් ෙම් රෙට් ඇති හැකි ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි. නැති 
බැරි, අහිංසක ජනතාවත් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට යනවා. ඒ 
නිසා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට යන ෙරෝගීන් වැට් එෙකන් නිදහස් 
කරලා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙදයක් බව අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙඩංගු ෙරෝගය ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී යමක් කියන්න ඕනෑ. 
පසු ගිය දිනවල ඇදහැලුණු වර්ෂාවත්, එම වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් ඇති 
වුණු ගංවතුරත් නිසා අද සමහර දිස්තික්කවල ෙඩංගු ෙරෝගය 
වසංගත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොළඹ අවට පෙද්ශවල ෙරෝහල්වල අද ෙඩංගු ෙරෝගීන් විශාල 
වශෙයන් ඉන්නවා. ෙඩංගු ෙරෝගය වැළැක්වීම සඳහා අපි 
කණ්ඩායම් වශෙයන් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා මදුරු කීටයන් 
ෙබෝවන තැන් පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ෙමතැනදී පධාන 
ගැටලුවක් හැටියට අපි දකින්ෙන්, කසළ කළමනාකරණෙය් 
තිෙබන ගැටලුයි. අද කසළ කළමනාකරණය විධිමත්ව සිදු 
ෙනොවීම නිසා අෙප් ගම්වල, අෙප් පෙද්ශවල, නගරවල ෙඩංගු 
මදුරු කීටයන් ෙබෝවන තැන් විශාල වශෙයන් දකින්නට 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනෙය්දී පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශය, පළාත් පාලන ආයතන වාෙග්ම 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය එකතු ෙවලා කසළ කළමනාකරණයට 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉතා ඉක්මනින් හඳුන්වා දීම වැදගත් 
ෙවනවා. ෙමොකද, දිරන කසළ ෙවනම, ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් 
ෙවනම ආදී වශෙයන් ෙගදරදීම කසළ ෙතෝරලා ලබා දීම තුළින් 
ඒවා පතිචකීයකරණය -recycle- සඳහා ෙයොමු කර වන්න පුළුවන්. 
එම කමය හඳුන්වාදීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. 

දිස්තික් මහ ෙරෝහල්වල Dengue High Dependency Unit 
එකක් හදන්න පුළුවන්. මීගමුව ෙරෝහෙල් ෙහොඳ Dengue High 
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Dependency Unit එකක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් 
ඇති ෙහොඳම Unit එක තිෙබන්ෙන් මීගමුව ෙරෝහෙල්. ඒ වාෙග්ම 
ෙගොතටුව IDH ෙරෝහෙල් ෙහොඳ Unit එකක් තිෙබනවා අපි 
දැක්කා. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට කරන ගරු කිරීමක් 
හැටියට මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙඩංගු රක්තපාත 
ෙරෝගය හැදිලා මෙග් පුතා ෙගොතටුව ෙරෝහෙල් නැවතී සිටියා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙහද කාර්ය මණ්ඩලෙයන්, ඒ 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් ඉතාමත් ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
පසුවදාම පළාෙත් මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකතුමා ෙගදරට ඇවිල්ලා 
බැලුවා. ඊළඟ දවෙසේ ධූමායනය කළා. ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව හැම 
ෙවලාෙව්ම විෙව්චනයට ලක්වන ෙසේවාවක්. ඒ ෙද්වල් ෙනොමිලෙය් 
කාර්යක්ෂම කර දුන්නා. ඒ නිසා ඔවුන්ට කරන ෙගෞරවයක් 
හැටියටයි මම ඒ කාරණය ෙමතැනදී පකාශ කෙළේ. 

ෙඩංගු ෙරෝගය තුරන් කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් 
කසළ කළමනාකරණයත් එක්කම හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මහජන ෙසෞඛ්ය 
ෛවද්යවරුන්ට, ඒ කියන්ෙන් පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරුන්ට අයිති 
තනතුරු ටික ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න කියා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙඩංගු ෙරෝග මර්දන ඒකකෙය් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. පරිපාලනය සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්, ෙඩංගු 
ෙරෝගය පිළිබඳව කිසිම දැනුමක් නැති ෙකෙනක් තමයි 
අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට අද  එහි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් නිසාත් 
ෙරෝගය ෙබෝ වීම වැළැක්වීම කළමනාකරණය කිරීෙම්දී ගැටලු 
මතුෙවනවා. ඒ නිසා පරිපාලන කටයුතු කරන විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන් ඔවුන්ට අදාළ ෙරෝහල් කළමනාකරණය සඳහා 
ෙයොදවන්න. නමුත්, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ට අයිති තනතුරුවලට 
ඒ පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් පත් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කරනවා. ෙමොකද, පජා ෛවද්ය 
විෙශේෂඥවරුන් තමයි මාතෘ සහ ළමා ෙසෞඛ්ය සායනවල, වසංගත 
ෙරෝග නිවාරණ ඒකකවල, ඒ වාෙග්ම මැෙල්රියා මර්දන 
ස්ථානවල, බරවා මර්දන වෙග් ස්ථානවල ස්ථානගතව සිටිය 
යුත්ෙත්. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පරිපාලන විෙශේෂඥවරුන් පත් කළාට, ඔවුන්ට ඒ තාක්ෂණ දැනුම 
හා අත් දැකීම නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරන ෙලස අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මා ඊට වඩා ෙදයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

අද ඉතාමත්ම ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳවයි අපි විවාද 
කරමින් සිටින්ෙන්. බටහිර හා ආයුෙර්ෙව්ද ෛවද්ය කමවලට 
අමතරව ෙම් රෙට් පිළිගත් ෛවද්ය කමයක් වන ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය කමය විධිමත් කරන්න; නියාමනය කරන්න; එහි 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න, ඒ වාෙග්ම  ඒ ෙකෙරහි ජනතාව 
අතර විශ්වාසය ඇති කරවන්න නීති රීති පනවලා ඒවා කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඊට පථම කවුරුන් ෙහෝ 
ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட்  குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[பி.ப. 5.10] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயின்  ம த் வத் ைற வரலாற்றிேல மிக க்கிய 
மானெதா  சட்ட லத்ைத நிைறேவற்ற இ க்கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல எனக்கும் ஒ சில வார்த்ைதகள் ேபசுவதற்கான 
வாய்ப்ைபத் தந்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைகயி ள்ள பல்ேவ  ம த் வ ைற 
களிேல பாரம்பாிய ம த் வ ைறெயான்றாக ஓமிேயாபதி 
ம த் வ ைற காணப்ப கின்ற . இதைன ஒ ங்கு 
ப த்தப்பட்ட ஒ  சட்ட வைரயைறக்குள் ெகாண் வந் , தரமான 

ைறயில் ேமற்ெகாள்வதற்குாிய ஓர் ஏற்பாடாக இந்தச் சட்ட லம் 
காணப்ப கின்ற . கடந்த காலங்களில் பல தடைவகள் இதைன 
ஒ ங்குப த் வதற்குாிய பல்ேவ பட்ட நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் க்கின்றன. அந்தவைகயில், இன்ைறய 
சூழ க்ேகற்றவா  இதைன ம சீரைமத் , ஓமிேயாபதிசார் 
ம த் வப் ேபரைவ ஒன்றிைனத் தாபிப் பைத ம்;  அ  சார்ந்த 
ம த் வப் பதி கைள ேமற் ெகாள்வைத ம்; அ சார்ந்த 
கற்ற க்குாிய நிைலயங்கைள ஒ ங்குப த் வைத ம் இந்தச் 
சட்ட லம் பிரதான இலக்காகக் ெகாண் க்கின்ற .  

இங்குள்ள ம த் வ ைறகைளப் பார்க்கின்றேபா  ஆங்கில 
ம த் வ ைற பரவலாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒ  ைறயாக 
இ க்கின்ற . அத் டன், ஆ ர்ேவத ம த் வம் இன் ெமா  

ைறயாகக் காணப்ப கின்ற . ேம ம், ஓமிேயாபதி, ஏைனய 
சீன ைவத்திய ைறகள் என்பன ம் பிரேயாகத்தில் 
காணப்ப கின்றன. இலங்ைகயின் ம த் வத் ைறயிைன ம் 
சுகாதார ேசைவயிைன ம் ேநாக்குகின்ற ேபா , அதைன 
நகரப் றங்களில் காணப்ப கின்ற நிைலைம, கிராமப் றங்களில் 
காணப்ப கின்ற நிைலைம மற் ம் ேதாட்டப் றங்களில் 
காணப்ப கின்ற நிைலைமெயன்ற வைகயில் பகுப்பாய்  ெசய்  
பார்க்க ம். அந்த வைகயில் இந்த நாட் ன் சுகாதார ைவத்திய 
வசதிகள் ெதாடர்பாக நகரப் றங்களி ள்ள, கிராமப் 

றங்களி ள்ள மற் ம் ேதாட்டப் றங்களிேல ள்ள நிைலைமகள் 
பற்றிச் சற் ச் சீர் க்கிப் பார்க்கேவண் யி க்கின்ற .  
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இன்ைறய நிைலைமயில் சுகாதார ேசைவயில் நகரப் 
றங்களிேல பல்ேவ  வசதிவாய்ப் கள் ஏற்ப த்தப் பட் ப்பைத 

நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்தவைகயில் அ  
வளர்ச்சியைடந் ெகாண்  ெசல்கின்ற ேபாக்கிைனக் 
காட் னா ம், கிராமப் றங்களி ம் ேதாட்டப் றங்களி ம் அ  
மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயிேலேய இ க்கின்றெதன்பைத இந்த 
இடத்திேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக இன்  
இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாண்டவர்கள், ஒவ்ெவா  ம த் வத் 

ைறயி ம் ேபா யான ைவத்தியர்களின  ெசயற்பா கள், 
ேபா யான ைவத்திய நிைலயங்களின  ெசயற்பா கள், தரமற்ற 
ைவத்திய நிைலயங்களின் ெசயற்பா கள், தரமற்ற ம ந் ப் 
ெபா ட்களின் பாவைன என்பைவ மிகுந்த அச்சு த்தலாக 
இ க்கின்றன என்ற விடயத்ைத  மீண் ம் மீண் ம் 
குறிப்பிட் ந்தார்கள். இதற்குப் பிரதான காரணம், ஒவ்ெவா  
ம த் வ ைறகைள ம் அல்ல  இந்த ஒவ்ெவா  ைறகைள ம் 
கட் ப்ப த்தி வழிநடத்தக்கூ ய சாியான சட்டங்கள், 
விதி ைறகள் மற் ம் ஒ ங்கு ைறகள் கடந்த காலத்திேல 
ஒ ங்குப த்தப்படாமல் இ ந்தைமயாகும். அந்த வைகயிேல  
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சினால் 
எ க்கப்பட் க்கின்ற இந்தப் பிரேவசமான  காலத்தின் 
ேதைவைய நிைறேவற்றக்கூ யதாகக்  காணப்ப  கின்ற . அந்த 
வைகயில் இந்த ஓமிேயாபதி ம த் வ ைறயான  இந்தச் 
சட்ட லத்தின் லமாக ஒ ங்குப த்தப் பட்ட ஒ  

ைறைமயின்கீழ் ெகாண்  வரப்ப கின்ற . இதன் லம் 
இனிவ ம் காலங்களிேல பதி  ெசய்யப்பட்ட ைவத்திய 
நிைலயங்களில் பதி ெசய்யப்பட்ட தரமான ைவத்தியர்கள் என்ற 
அங்கீகாரத்ேதா  எந்தவிதத் தயக்க  மின்றி இவர்களின் 
ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்குாிய அ த்தளம் 
இடப்ப கின்ற  என்பதைன நான் இங்கு கூறிைவக்க ேவண் ம். 
இந்தத் ைறைய ஒ ங்குப த்திய  ேபாலேவ சம்பந்தப்பட்ட 
ஏைனய ைறக ம் அவற் க்கு ஏற்ற வைகயிேல 
ஒ ங்குப த்தப்பட ேவண் ய, அவற்றின் தர ம் உயர்த்தப்பட 
ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக நாங்கள் ஒ  விடயத்ைத எ த் க்காட்ட ேவண் ம். 
அதாவ , த ேல நான் குறிப்பிட்ட ேபால நகரப் பகுதிகளிேல 
உள்ள அரச ைவத்தியசாைலகளாக இ க்கலாம், தனியார் 
ைவத்தியசாைலகளாக இ க்கலாம், அவற்றிேல தரமான 
ேசைவகைளப் ெப வதற்குாிய வசதி வாய்ப் கள் இன்  
கிட் யி க்கின்ற . ஆனால், பல கிராமப் றங்களி க்கின்ற 
ைவத்தியசாைலகள் மிகப் பின்தங்கிய நிைலயிேல மிகுந்த 
குைறபா ைடயைவகளாக, குறிப்பாக ேதைவயான 
ைவத்தியர்கைள, தாதிமாைர, ேதைவயான ம ந் ப் 
ெபா ட்கைளக் ெகாண் ராத நிைலைமயிேல காணப்ப கின்றன.  

இன்  இலங்ைகயின் ைவத்தியத் ைறைய - சுகாதார 
ேசைவைய நாங்கள் ேநாக்கும்ேபா  ேதாட்டப் றங்களின்  
சுகாதார ேசைவ விசித்திரமான ஒ  நிைலயில் இ ப்பைதக் 
காணலாம். இந்தத் ேதாட்டப் றங்களிேல இ க்கின்ற ைவத்திய 
நிைலயங்கள் - medical centres ேதாட்ட நிர்வாகத் தினால் 
நடத்தப்பட்  வ கின்றைவயாகேவ காணப்ப  கின்றன. அந்த 
ைவத்திய நிைலயங்களிேல ேநாயாளிகைளப் பாிேசாதைன ெசய்  
ம ந் கைள வழங்குவதற்காக இ ப்பவர்கள் ைவத்தியர்கள் 
அல்லர். அதாவ  எந்தவித ைவத்தியத் தைகைம ம் அற்றவர்கேள 
ைவத்தியர்கள் என்பதாகக் காட்டப்பட் , அவர்கேள அங்கு 
ைவத்தியப் பாிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்பவர்களாக ம் 
ம ந் கைள வழங்குபவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
Estate Medical Assistants - EMA என அைழக்கப் ப கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய தைகைம சாதாரண ம ந் ப்ெபா ள் விற்பைன 
நிைலயங்களில் - pharmacy களில் ெதாழில் ாிவதற்கு 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட pharmacists களின் தைகைம 
அ ப்பைடயிலானதாக இ க்கின்ற . அந்தெவா  தைகைமைய 
மட் ம் உைடயவர்கேள ேதாட்டப் றங்களில் 'ைவத்தியர்கள்' 
என்ற பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

இ  இன்ெனா  வைகயிேல ேபா  ைவத்தியர்கைள 
உ வாக்குவதற்குாிய ஓர் அ த்தளத்ைத - ஆரம்பத்ைத 
ஏற்ப த்தக்கூ ய  என்பதைன ம் இந்த இடத்திேல நான் 
ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம். ஒ  சாதாரண தைகைமயின் அ ப் 
பைடயில் - pharmacist என்ற தைகைமேயா  - ேதாட்டத்திேல 
இ க்கின்ற மக்க க்கான ம ந் கைள வழங்குவதற்குச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு அங்கீகாரம் இ க்கின்ற  என்றால், 
அந்த நபர்கள் நகரத்திற்கு வந்  ஒ  medical centre - ஒ  
ம த் வ நிைலயத்ைத ைவத்  ேநாயாளிக க்கு ம ந் கைள 
வழங்க ற்ப வதிேல என்ன தவ  இ க்கின்ற ? என் கூட 
ேகள்வி எ ப்ப ேவண் ய நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, இ  
ஒ  பிைழயான அ த்தளத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .  

கடந்த காலத்தில் இ ந்த சூழ்நிைலகள் - நிைலைமகள் 
இதற்குக் காரணமாக இ ந்தி க்கலாம். ஆனால், இன்  உலகம் 
வளர்ச்சியைடந்தி க்கின்ற ; நா  வளர்ச்சியைடந் தி க்கின்ற ; 
எங்க ைடய ம த் வத் ேதைவகள் அல்ல  ம த் வ வசதிகள் 
விாிவாக்கம் ெபற் க் காணப்ப கின்றன. இவ்வாறான ஒ  
சூழ ேல அ ப்பைட ம த் வத் தைகைம அற்றவர்கைளேய 
'ம த் வர்கள்' என மக்கள் கூட்டெமான் க்குக் காட்ட 

ற்ப வெதன்ப  மிக ேமாசமான ஒ  குறிகாட்  என்பைத இங்கு 
நான் ெதாிவிக்க ேவண் ம். அந்த வைகயில் இலங்ைகயின் 
ைவத்திய, சுகாதார ேசைவகளின் தரம் ஒ றம் உச்ச 
நிைலைமக்குச் ெசன்றா ம் ம றம் கிராம, ேதாட்டப் றங்களில் 
அ  மிக ேமாசமான நிைலைமயில் காணப்ப கின்ற . 
குறிப்பாகத் ேதாட்டப் றங்களின் நிைலைம மிக ேமாசமாக 
இ க்கின்ற  என்பதைன நான் இந்த அைவயிேல கூறிைவக்க 
ேவண் ம். இந்த நிைலைம மாற்றமைடய ேவண் ம். இந்த 
நிைலைமயி ந்  நாங்கள் மீள ேவண் ம். ஆகேவ இந்தத் 
ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகைள அரசு ெபா ப்ேபற் , அவற் க்கு 
அரச அங்கீகாரம்ெபற்ற தைகைம ைடய ைவத்தி யர்கைள 
உள்வாங்கி, அவற்ைற ைறயாக நடத் வதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம். அதற்குாிய காலகட்டம் 
இன்  உதயமாகியி க்கின்ற  என்பதைன நான் இந்த 
இடத்திேல ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   

இங்ேக ஏற்ெகனேவ ேபசிய உ ப்பினர்களின் ேபச்சுக்க 
ளி ந்  ஒ  விடயத்ைத என்னால் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . அதாவ , ைவத்தியசாைலகளிேல ஊழியர்கைள 
உள்வாங்குகின்றேபா , குறிப்பாக தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
பிரேதசங்களில் சிற் ழியர்கைள, தாதிமார்கைள உள்வாங்கு 
கின்றேபா , அந்த ெமாழிையப் ாிந் ெகாள்ள யாதவர் 
கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்வதனால், அங்குள்ளவர்கள் ெமாழி ாீதியாக 
பாாிய ெந க்க ைய எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். இவ்வா  கடந்த 
காலத்தில் தமிழ் ெமாழி ேபசக்கூ ய ஊழியர்கள் 
உள்வாங்கப்படாதி ந்தைம பாாிய ெந க்க ைய ஏற்ப த்தி 
யி க்கின்ற . ஒ  ேநாயாளி தன் ைடய பிரச்சிைனைய - 
தன் ைடய ேதைவைய, தான் ேநாய்வாய்ப்பட் க்கின்ற 
நிைலயில் சாியாக ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்ள யாத - 
எ த் க்கூற யாத ஒ  பாிதாபகரமான நிைலக்குத் 
தள்ளப்ப கின்றார். இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ய 
நிைலக்கு இன்  நாங்கள் வந்தி க் கின்ேறாம். இனிவ ம் 
காலங்களிேல இந்த இலங்ைக ைவத்திய ேசைவ ெதாடர்பான 
பல்ேவ  வகுதிக க்கும் உாிய உள்வாங்கல்கைளச் 
ெசய்கின்றேபா  - பல்ேவ  மட்ட ஊழியர்கைள 
உள்வாங்குகின்றேபா  தமிழ் ெமாழிையப் ேபசக்கூ யவர்கள் 
உட்பட அைனத்  ச கங்கைளச் ேசர்ந்த ஊழியர்க ம் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ம் என்பதைன ம் இங்கு நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். இவ்வாறான ெசயற்பா களின் லேம 
எங்க ைடய சுகாதாரத் ைறையத் தைலநிமிர்த்த ம். 
அதைன ந ன பிரேவசத் க்குள் எங்களால் ெகாண்  
வரக்கூ யதாக இ க்கும். அைதவி த் , குறிப்பிட்ட ஒ  நகரப் 
பகுதியில் அல்ல  ஒ  பிரேதசத்தில் பல்ேவ  வசதிகைளக் 
ெகாண்ட ைவத்தியசாைலைய அைமத் விட்டால் ஒட் ெமாத்தச் 
சுகாதாரத் ைற ேம ஓர் அபிவி த்தி நிைலைய - ஒ  ேமம்பாட்  
நிைலைய அைடந் வி ெமன்  கூற யா . எனேவ, நாங்கள் 
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எ த் க்காட் ய ேபால ேதாட்டத் ைறயிேல இ க்கின்ற, 
கிராமப் றத்திேல இ க்கின்ற சுகாதார மற் ம் ம த் வப் 
பிரச்சிைனகைள ம் இனங்கண்  அவற்ைறத் தீர்ப்பதன் லமாக 
இைதவிட சுபிட்சமான நிைலக்கு எங்களால் பயணம் 
ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும்.   

இன்ைறய அரசாங்கமான  சுகாதாரத் ைற ெதாடர்பாக 
மிகுந்த ஈ பாட் டன் கவனம் ெச த்தி வ கின்ற . அதற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் இந்தத் ைறயின  

ன்ேனற்றத் க்காகத்  தன்ைன அர்ப்பணித் ச் ெசயற்பட்  
வ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ைவத்தியத் ைறயின் ேமம்பாட் க்காக இத்தைகய ஒ  
சட்ட லத்திைன அவர் இந்த அைவயில் ன்ைவத்தி க் கிறார். 
அந்த வைகயிேல இங்ேக ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற 
ஓமிேயாபதி சட்ட ல ம் இலங்ைகயி ைடய ைவத்தியத் 

ைறயிேல ஒ  ைமல்கல்லாக காணப்ப ம் என்ற வைகயில் 
அவர  இந்தச் ெசயற்பாட் க்கு என  பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.   

ඊට පථම කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  මූලාසනය සඳහා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.22] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1970 අංක 7 දරන 

ෙහෝමිෙයෝපති පනත සංෙශෝධනය කිරීමටයි අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙවනත් පනත් 
ෙකටුම්පත්වල පළමුවැනි පිටුෙව්ම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා කරන 
සංෙශෝධනෙය් බලපෑම කුමක්ද කියලා. "සංෙශෝධනෙය් බලපෑම 
යනු ෙමෙසේය" කියා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර නැහැ. 
එවැනි ෙදයක් තිබුණා නම් - 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම්ක අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක්. 1970 පනත 

පරිච්ඡින්න කිරීමකුත් ඇතිවයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන්ෙන්. එතෙකොට ෙමන්න ෙමෙහම පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක  ඔබතුමාෙග් කාලයට ෙපර ෙකටුම්පත් 
කරන ලද පනත් ෙකටුම්පතක් බවයි කරුණු දක්වන අය මට 
කියන්ෙන්.  

ෙදවැනි කාරණය නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එනු ලැබූ 
ආකාරයයි.  එක්තරා විධියකට ඇමතිතුමාෙග් යම් තීරණ පිළිබඳව 
2016 මාර්තු 31වැනි දා  අධිකරණය විසින් නිෙයෝගය ෙදනු ලැබූ 
පසු වහාම ෙමම  පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණාය 
කියන එක තමයි කියන්ෙන්. ඒ අනු පිළිෙවළ බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, එක්තරා විධියකට අර ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 
තීන්දුවට කිසියම් වූ ආකාරයක කන්දීමක් ෙනොකරමින්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  නඩු තීන්දුව කියාත්මක ෙනොකරමින් වහාම 
අලුත් පනතක් ෙකටුම්පතක් හැටියට ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. 
ෙම්ක තමයි ඒ අය ෙපන්වන කරුණ. මම ෙම් ගැන ෙසොයා 
බැලුවාම  ඇත්තටම ෙපනුණා, 2016 මාර්තු 31වැනි දා තීන්දුව දී 
තිබුණත්, ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම වැරදි සහගත ෙලස  කියාත්මක 
වුණාය කියලා. ඉන් පසුව 2016 අෙපේල් මාසෙය් 12වැනි දා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් කරනවා. මාර්තු 31වැනි දා නඩු තීන්දුව 
ෙදනවා. නමුත් නඩු තීන්දුව කියාත්මක වීමක් නැහැ. ඒ ෙවනුවට 
සිද්ධ වන්ෙන් අෙපේල් මාසෙය් 12වැනි දා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ගැසට් කිරීමයි. ඊට පසුව අෙපේල් මාසෙය් 18වැනි දා ඒක නිකුත් 
කරලා, එය ජුනි මාසෙය් 7වැනි දා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා, ජූලි මාසෙය් 5වැනි දා -අද-  ෙදවැනිවර කියැවීමට 
ගන්නවා. ෙමහි තිෙබන කරුණු අනුව සුපිම් උසාවිෙය් නඩු 
තීන්දුවත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමත් අතර තිෙබන 
ඉතා  සමීප කාල පරාසෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමය සුපිම් 
උසාවිෙය් නඩු තීන්දුව මඟහැර යාමට ගනු ලැබූ පියවරක් බවයි.  

ෙහොඳයි, එෙසේ වුණත් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අරෙගන 
බැලුවාම ෙපෙනනවා,  ෙම්ක කලින් ෙකටුම්පත් කළ පනතයි 
කියා. නමුත් ඒ දවස්වල ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන් විසින් ෙගන 
එනු ලැබූ විෙරෝධතාවන් නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකර අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
විෙරෝධතාවන්ට පදනම් වූ එක කාරණයක් තමයි, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ඇමතිතුමාට ලබා දී තිෙබන බලය, ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෛවද්ය සභාවට ෙත්රී පත් වන මන්තීවරුන්ෙග් 
බලය ඉක්මවා යනවාය කියන  එක.  

Then, Clause 46.(1),  under “complaints made against 
the Council” states, I quote: 

“Where the Minister is of the opinion that the Council is not 
complying with any of the provisions of this Act or upon receipt of 
a complaint against the Council, he may refer that non compliance 
or the complaint to the Secretary.......” 

Then, the Secretary will give a report back  to the 
Minister and the Secretary will direct the Council to act 
according to what the Secretary thinks is right. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Council   එක ෙමොන මතයක් දැරුවත්, අවසාන වශෙයන් 
ඇමතිතුමාෙග් මතය කවුන්සිලෙය් මතයට පටහැනිව, ඊට උඩින්  
කියාත්මක ෙවන්නට නියමිතයි. ෙහෝමිෙයෝපති කවුන්සිලයක් 
ඡන්දෙයන් පත්ෙවලා, ඒ කවුන්සිලෙය් තීන්දුවක් ඇමතිතුමාෙග් 
තීන්දුවත් එක්ක පටහැනි වුණු හැටිෙය්, ඒ කවුන්සිලයට නියමයක් 
එනවා, "ෙම්ක කියාත්මක කරපන්'' කියලා.  ඒක ඔවුන් කළ යුතුයි 
කියා ෙමහි නියම කර තිෙබනවා. ෙම් කාරණය, ඔවුන් විෙරෝධය 
දක්වන එක කාරණයක්. ෙදවැනි කාරණය උපාධිධාරින් - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇමතිෙග්  appointees ලා ඉන්නවා. මට පුළුවන් තීන්දුවක් 

ගන්න, අපි එෙහම කරන්ෙන් නැති වුණාට.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙසේ කළත්, එය ෙනොකර ඉන්න කවුන්සිලයට ඇති අයිතිය 

පිළිබඳව තමයි ගැටලුව තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් අතට,  සාධාරණ ෙහේතු මත හා දැක්විය හැකි ෙහේතු මත 
ඒ කවුන්සිලෙයන් ඉවත්වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් Medical 
Council එක කියනවා වාෙග්, ඔවුන් ඇමතිවරයාෙග් උපෙදසව්ලට 
පටහැනිව ෙහේතු දැක්වීමක් කරලා තිෙබනවා අනන්තවත් වාරවල.  

ෙදවන කාරණය තමයි,   ලියා පදිංචි ෙවන්න පුළුවන් 
ෙහෝමිෙයෝපති උපාධිධාරින්ට විතරයි කියන නියමය. යම් යම්  
ගුරුවරුන්  යටෙත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාව ඉෙගනෙගන, 
විවිධ තැන්වල ෙහොමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් නියැෙලන විශාල 
පිරිසක් ලංකාෙව් ඉන්නවා. ඒ අතර ව්යාජ උදවියත් ඉන්නවා. ව්යාජ 
උදවියෙගන් අෙනක් අය ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරලා,  
ඔවුන්ට යම් කිසි පරීක්ෂණයක් පවත්වාලා, යම් කිසි පුහුණුවක් 
ලබා දීලා - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පනෙත් ඒක තිෙයනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉඩ ෙදනවා, විභාගය  

සමත් වුෙණොත් ඒ නියම තත්ත්වයට එන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක උපාධිධාරින්ට පමණක් තිෙබන නියමයක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ, නැහැ. අෙනක්  Clause   එෙක් තිෙයනවා, ඉතිරි  

අයටත්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උපාධිධාරින් ෙනොවන අයට ෙදවරක් විභාගයට ඉන්න පුළුවන්? 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පුළුවන්. විභාගෙයන් සමත් වුෙණොත් registration  එක 

ෙදනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙදවාරෙයන් පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ හිමිකම නැති ෙවලා 

යනවා. විභාගය ෙදවරකට පමණක් සීමා කිරීම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
එක දුක්ගැනවිල්ලක්. එෙසේ ෙදවරකට සීමා ෙනොකරන ෙලස  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. 

ඊළඟට ඒ අය සංෙශෝධන ගණනාවක් ෙයෝජනා කර  
තිෙබනවා, ඉදිරිපත් කරන්න  කියලා. මම ඒ සංෙශෝධන අද 
ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් ෙවනෙකොට ඒ සංෙශෝධන 
දැකලා ඇති. එක සංෙශෝධනයක් තමයි, ෙම් නිෙයෝජිතයන් 
ඡන්දෙයන් පත්වන කමය. ඒ ඡන්දය ෙල්කම්ෙග් කැමැත්ත අනුව 
කියාත්මකවන ඡන්දයක් හැටියට තමයි ෙම් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන්ෙන්. ෙල්කම් තමයි ඒ ඡන්දය කියාත්මක කරන්ෙන්. දැන් 
ෙම් ෛවද්යවරු කියන්ෙන්, 1997 නිෙයෝගවල තිබුණ විධියට ෙම් 
ඡන්දය පවත්වන්න කටයුතු සලස්වන්නය කියලායි. එෙසේ කරනවා 
නම්, වඩා සාධාරණව ඡන්දයක් පැවැත්ෙවයි කියලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න  පුළුවන්ලු. දැන් තිෙබන හැටියට 
ෙම් ඡන්දය ෙල්කම්වරයාෙග් කැමැත්තට, අභිමතයට යටත්වයි, 
ඔහුෙග් වුවමනාෙව් හැටියටයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙල්කම් එහි 
අවසාන බලධරයා බවට පත්වීම, අවසාන වශෙයන් 
ඇමතිවරයාෙග්  බලය කවුන්සිලය මත පිහිටුවීමක් ෙවනවාය 
කියන එක තමයි එමගින් කියන්ෙන්. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  කවුරුන් ෙහෝ ඉවත් කරනවා නම්, ඒ 
ඉවත් කරන්ෙන් කිසියම් වූ ෙහේතුවක් දක්වමින්ය  - on assigned 
reasons -කියලා පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා. නමුත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වපු කාරණයට සැලකීමක් කරලා, ඒ අයට 
කියන්නට තිෙබන ෙද්, ඔවුන්ෙග් නිදහසට කියන්නට තිෙබන ෙද්, 
ඔවුන්ෙග් නිවැරැදිභාවයට කියන්නට තිෙබන ෙද් කීමට 
අවස්ථාවක් සලසා දීමක් ගැන ඒ වගන්තිෙය් අවසානෙය් ෙහෝ 
ෙකොතැනක ෙහෝ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මා ඒ ගැන 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

එෙහම ඉවත් කරනවා නම්, සභාව මඟින් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙචෝදනා පතයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙචෝදනා පතයක් දීලා, සාධාරණ, 
ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, ඒ පරීක්ෂණෙයන් ඔවුන් 
වරදකරුවන් වනවා නම්, ඒ කාරණය මත ඔවුන් ඉවත් කිරීෙම් 
බලයක් ඇමතිතුමාට ලබා දිය යුතුයි කියන එක සාධාරණ බවයි 
ඔවුන්ෙග් මතය. ඒ වාෙග්ම අෙප් මතයත් ඒකයි.  

ඊළඟට, ඡන්දය පවත්වන ආකාරය පිළිබඳ පශ්නයත් එක්ක, 
මණ්ඩලෙය් - Council - බලය පිළිබඳ පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම 
බැඳිලා තිෙබනවා.  ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
විධි කමය තුළ, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ෙග් බහුතර කැමැත්ත 
අනුව එය සිද්ධ වීම පිළිබඳව සහතිකයක් නැති බව ඒ 
ෛවද්යවරුන්ෙග් මතයයි. බැලූ බැල්මට මටත් එය ෙපනී යනවා. 
ඒ නිසා, අමාත්යතුමා විසින් ඒ ෛවද්යවරුන් විමසා ෙම් කටයුතු 
කළා නම් ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස. ෙම් ගැන කරුණු 
කියන අයට ඔබතුමා හමු වීමට අවස්ථාවක් දීලා, ඒ අයෙග් 
අදහසුත් එකතු කරෙගන, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
ඔවුන් දැක්වූ විෙරෝධතාද සැලකිල්ලට ෙගන, එදා -රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත්, මමත් සිටිය අෙප් ආණ්ඩුෙව්- තිසස් 
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කරල්ලියද්ද හිටපු ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබූ අවස්ථාෙව් එයට දැක්වූ විෙරෝධයටත් ෙහේතු විමසා 
බලා, ඒ ෙහේතුත් පදනම් කරෙගන ෙම් ගැන අවසන් තීරණයක් 
ගැනීම සුදුසුයි කියලායි මා කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අදම තුන්වන වර 
කියවා අවසන් කිරීමට ඔබතුමා දැඩි වුවමනාවක් දක්වන්ෙන් 
නැත්නම්, අද දින ෙදවන වර කියවා, තුන්වන වර කියැවීම සඳහා 
ඉදිරි දිනයකට කල් තැබුෙවොත්, ඒ සඳහා අපට අවස්ථාවක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. මා දන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමා ඒ ගැන දරන 
ආකල්පය කුමක්ද කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අපි ඒ කාරණය 

පිළිෙගන කටයුතු කරනවා. අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් 
සං ෙශෝධන දීලා තිෙබනවා. "විධායක අධ්යක්ෂවරයා" කියන 
ෙකොටස ඉවත් කරන්න කියලා මා මුලදීම කිව්වා. මා අද තමයි 
ඇත්තටම ඒක දැක්ෙක්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විධායක අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් ෙනොකර ඉන්න ඔබතුමා 

එකඟද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔව්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක මා  දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
විධායක අධ්යක්ෂවරයකු පත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. 

ෙමොකද, Sri Lanka Medical Council එෙක්ත් විධායක 
අධ්යක්ෂවරෙයක් නැහැ.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Registrar ෙකෙනක් විතරයි ෙන් ඕනෑ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sri Lanka Medical Council එක විධිෙය් Council  එකක් 

ෙහෝමිෙයෝපති එකටත්, ආයුර්ෙව්දයටත් හදන්න කියලා තමයි මා 
instructions දුන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙහොඳයි. මා  විධායක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ගැන කථා 

කරන්නයි ෙම් හැදුෙව්.  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මෙග් මුල් කථාෙව්දීම ඒක කිව්වා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇත්තටම මෙග් සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා. "විධායක 

අධ්යක්ෂවරයා" යන්න සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කිරීමටත්, 
ෙරජිස්ටාර්වරයාෙගන් පමණක් Council එෙක් කටයුතු කරෙගන 
යෑමටත් ඔබතුමා එකඟ නම් ඒ ගැන මෙග් සතුටත්, පශංසාවත් පළ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ විධායක අධ්යක්ෂවරයා ඇත්තටම කවුන්සිලය 
අභිභවා යනවා. ඔබතුමා දැන් ඉවත් කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබන 
නිසා ඒ ගැන කථා කිරීම අවශ්ය නැහැ. 

ඊළඟට, ලියාපදිංචි කිරීෙම් කියාදාමය හා ෙවනත් ෙබොෙහෝ ෙද් 
ගැන ඔබතුමා ෙරගුලාසි හදනවා ඇතියි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. දැනට ශිෂ්යත්ව ලබාෙගන ඉන්දියාවට යන අෙප් රෙට් 
දරුවන් ලංකාවට ආවාම ඔවුන්ට රජෙය් රැකියාවක් ලැෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ අය එන්ෙන් උපාධියකුත් ලබාෙගනයි. එෙහම ආපු 
270ෙදනකු පමණ දැනට රැකියා නැතුව ඉන්නවා. මා හිතන 
හැටියට ඔබතුමා ඒ සඳහා රජ ෙය් පතිපාදන ලබා ගත යුතුයි. 
ශිෂ්යත්වයක් ලබාෙගන ඉන්දියාවට ගිහින් උපාධියක් ලබාෙගන 
ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට යම්කිසි ආකාරයක පත්වීමක් 
ලබා දීමට හැකියාවක් නැත්නම්, ෙම් ශිෂ්යත්ව ලබා දීෙම් 
ෙත්රුමකුත් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින් 700ෙදනාටම 

පත්වීම් ෙදන්න කැබිනට් අනුමැතිය ගත්තා. ඒක තමයි ලංකාෙව් 
ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින්ට තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය. ඊට පසුව ෙම් 
අයෙග් පශ්නයත් ඉදිරිපත් කරලා, ඔවුන් ෙවනුෙවනුත් යමක් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ අය ෙවනුෙවනුත් යමක් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

Sri Lanka Medical Council  එක SAITM එක පිළිගන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයක් තුළ ඔබතුමා එහි බලය ෙම් විධියට තමන් අතට 
ගන්ෙන් ෙහෝමිෙයෝපති කවුන්සලය හරහාවත් SAITM එෙක් 
උදවිය ලියා පදිංචි කිරීෙම් යටි අරමුණක් තිෙබන නිසාය කියා ඒ 
අය තුළ සැකයක් තිෙබනවා. ෙම්  ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඒ අය තුළ 
තිෙබන සැකය ගැනයි. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ සැකය දුරු 
කරමින් කථා කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ගරු මන්තීතුමනි? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමතුමන්ලා තුළ තිෙබන සැකයක් ගැනයි මම ෙම් කිව්ෙව්. ඒ 

අයට ෙම් රෙට් ෛවද්ය වෘත්තිෙය් නියැෙළන්නට යම්කිසි 
අවකාශයක් ලබාෙදන්න ඔබතුමා යම් උපකමයක් ෙයොදාවි කියා 
ඔවුන් හිතනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑ නම් Sri Lanka Medical Council එක 

හරහා SAITM එකට ෙම් registration  එක ෙදන්න මට පතිපාදන 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා ෙන්. SLMC Regulationsවල 
තිෙබනවා, directive එක ෙදන්න මට පුළුවන් බව. ඔබතුමා 
දැක්කා ෙන්, මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කර 
තිබුණු පකාශය.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, මම දැක්කා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 "රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ම ෙග් දීර්ඝකාලීන මිතෙයක්, 

අදත් ඒ මිතත්වය තිෙබනවා, අද වනතුරු ෙම් පිළිබඳව ඉඟියක් 
ෙහෝ කර නැහැ" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි. එෙහම වුෙණොත්, එතුමා එම සංගමෙය් ඉන්ෙන් 

නැහැ කියලාත් කියා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්; ෙම් රෙට් 
ඇමිණි ඇමිණී තිෙබන පශ්නයක්. ෙම් ගැටලුව අවසන් කර ගන්න 
තිෙබන විධිය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ෛවද්ය සංගමයත් 
එක්ක ඔබතුමාෙග් පරස්පරතාවක් තිෙබනවා. ෙම් පරස්පරතාව දුරු 
කරගන්න ඕනෑ. ෛවද්ය සංගමයයි, ඔබතුමායි ඉතා සමීපව  එකට 
එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ශිෂ්යයා කාලෙය්  
ෛවද්ය ශිෂ්ය සහ දන්ත ෛවද්ය ශිෂ්ය කියන අංශ ෙදෙක්ම ශිෂ්ය 
නායකයා ෙන්. වෘත්තීය සමිති එක්ක වැඩ කරලා ඔබතුමාට තරම් 
හුරුවක් ෙවන කාටවත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ෛවද්ය සංගමය 
එක්ක වැඩ කරන්නත් ඕනෑ, ෛවද්ය සංගමය ෙයෝජනා කරන -  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් තිෙබන සියලුම වෘත්තීය සමිති මාත් 

එක්ක වැඩ කරනවා. ෛවද්ය සංගමයත් වැඩ කරනවා. ෙවන ෙවන 
ෙද්වල් ඔළුෙව් තියාෙගන ඉන්න ෙකොටසකුත් ෛවද්ය සංගමෙය් 
ඉන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශී ලංකා ෛවද්ය සංගමය කියන්ෙන්, වෘත්තීය සමිතියක් 

හැටියට ෙම් රෙට් ඉතාම බලවත්, ඒ වාෙග්ම යම් බුද්ධිමත් තලයක 
ඉන්නා වූ පිරිසකෙගන් සැදුම් ලත් සංගමයක්. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
සංගමයත් එක්ක එකඟත්වයකට ඇවිත් වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
SAITM එක ආණ්ඩුවට අරෙගන, ඒ මඟින් ෙම් අයට යම්කිසි 
ආකාරයක සහනයක් වන වැඩ පිළි ෙවළක් ෙයොදලා, ෙම් අර්බුදය 
ඉවර කරන්න කියා ශී ලංකා ෛවද්ය සංගමය ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ෙම් පශ්නය නිසා අෙප් ශිෂ්යෙයෝ තැන් 
තැන්වල දිගටම පිකටින් කරෙගන යනවා. ඔවුන් හැම දාම වතුර 
පහරවල්, බැටන් පහරවල්, කඳුළු ගෑස ් පහරවල් කාලා විසිරී 
යනවා.  ෙම් විධියට දිගටම අපට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම 
හිතන විධියට රජෙය් ෛවද්ය සංගමෙය් උපෙද්ශය පිළිගැනීම ෙම් 
කාරණය විසඳීමට තිෙබන මාවතයි. ෙමය විසඳීමට කටයුතු 
ෙනොකිරීෙමන් අනවශ්ය ෙලස ෙම් පශ්නය දිග් ගස්සා ගැනීමක් සිදු 
ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැන අප කවුරුත් දන්නා  එක්තරා 
කාරණයක් තිෙබනවා.  ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෛවද්ය විද්යාල ඇති 
කර ගැනීමට තිෙබන අයිතිය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් 
සටන් කරන ව්යාපාරික පජාවක් ඉන්නවා. ඔවුන් උත්සාහ 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල, විශ්වවිද්යාල 
ඇති කරෙගන ඒවා තමන්ෙග් පධාන ව්යාපාර ආයතන 
කරගන්නයි. නමුත්, එම විද්යාල සඳහා බඳවා ගැනීෙම් 
පටිපාටිෙය්දී මුදල් ෙගවන්න පුළුවන් අයව තමයි  ඒවාට බඳවා 
ගන්ෙන්. එත ෙකොට හිත්වලට ෙලොකු ෙව්දනාවක් එනවා, මුදල් 
තිෙබන අය බඳවා ගැනීමත්, මුදල් නැති අය බඳවා ෙනොගැනීමත් 
ගැන. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔය විරුද්ධ වන කට්ටිය 2015 ජනවාරි 8වැනි දායින් පසුව ඔය 

විෙරෝධය පළ කරන්ෙන් ඇයි?  මීට කලින් -ඔය ආයතන පිහිටුවන 
ෙකොට, Sri Lanka Medical Council එකට ඔය ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් ෙවන ෙකොට- ෙන්, විරුද්ධ ෙවන්න තිබුෙණ්. කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා Sri Lanka Medical Council එකට 
ෙගනාෙව්ම ෙමොකටද? අප දන්නවා ෙන්. ෙම්ක ෙබොරුවක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා මටත් 
කථා කළා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දිගටම ෙම් විෙරෝධය තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුමා ෙගනාෙවත් ෙම් ෙද්වල් කර ගන්න ෙන්.  පූර්වෙයන් 

අවශ්ය වන කටයුතු ටික සකස් කරලා තමයි ෙම් ෙද්වල් ක ෙළේ. 
එතෙකොට ඒ රජෙය් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු සියලු කට්ටිය සිටිෙය් 
ෙකොෙහේද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය කරුණු ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 

කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, මෙග් ෙවලාව ෙන් යන්ෙන්. මා 
කිව්ෙව්, ෙම් පශන්ය දිග්ගැස්සුණු පශ්නයක් කියලායි. අර කලිනුත් 
කිව්වා වාෙග්, ඔබතුමා අර්බුද විසඳන ඇමතිවරෙයක්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මෙග් අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට ෙනොෙවයි ෙන් ෙමය 

අයත්ව තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා හිතන හැටියට, ඒක තමයි එක පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන්. 

නමුත් එය ඔබතුමාෙග් විෂය පථයට ඇතුළත් කර ගත හැකියි, එය 
රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයක් බවට පත් කර ගැනීම මඟින්. 
එතෙකොට ඒ අය එන්ෙන් ඔබතුමාෙග් විෂය පථයට අයත් රජෙය් 
ෙරෝහල්වලටයි.  
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයටයි අයිති. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක හරි. එතෙකොට ඒ අය clinical practice සඳහා ඔබතුමාෙග් 

ෙරෝහල්වලට එනෙකොට ඔබතුමාටත් අයිති වනවා ෙන්.  Clinical 
practice නිසා ෙන් ෙම් ඔක්ෙකෝම හුටපටය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එය පිළිගත්ෙතොත් විතරයි ෙන්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි. පිළිගැනීෙම් පශ්නයට ඔබතුමා මැදිහත් වීම සුදුසුයි, 

ෙමය ෛවද්ය වෘත්තියට සම්බන්ධ කාරණයක් වන නිසා. ෛවද්ය 
වෘත්තියට සම්බන්ධ නැති නීතිඥයකු ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය 
විසඳන්ෙන්? මහාමාර්ග හා උසස් අධ්යාපන කියන අංශ ෙදක එකට 
පටලවායි දීලා තිෙබන්ෙන්ත්. එතුමාෙග් නීතිඥ වෘත්තිෙය් දැනුමින් 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න  ඔබතුමා, එතුමාට උදව්වක් කරන්න ඕනෑ කියලා මා 
හිතනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට මා කියා සිටින්ෙන් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි සඳහන් ෛවද්ය සභාෙව් ඔබතුමාට ඇති බලය 
ගැනයි. ෙමය ඔබතුමා හදපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි. නමුත් 
ඔබතුමා ෙම් පනත භාර ගත්තා; හදා වඩා ගත්තා. ෙම් පනෙත් දැන් 
තිෙබන ඡන්ද කමය සම්පූර්ණෙයන් අත්තෙනෝමතික ඡන්ද 
කමයක්. ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය සභාෙවන්  ඉවත් කිරීෙම් බලය 
ඔබතුමා ලබාෙගන තිෙබනවා.  කිසියම් ෙහෝ පදනමක් නැතිව, 
ෙචෝදනා පතයක් විභාග කිරීමක් නැතිව එය කළ හැකියි.  

අෙනක් අතට, ඔබතුමා ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 46වන 
වගන්තිය යටෙත් ගන්නා වූ කියා මාර්ග සඳහා ඊට අවශ්ය කරන 
ෙවනත් මතයක් විමසා බැලීමට තිෙබන්නා වූ ඒ මූලික සිද්ධාන්තය 
ස්වභාවික යුක්තිෙය් ඇතුළත් වන විධියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
අදාළ තැන් සංෙශෝධනය කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට  මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත තුන්වන වර කියවීම ඉදිරියට කල් තබා ෙම් පිළිබඳව 
දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කර තිෙබන, පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙහෝමිෙයෝපති සංගම්වල නිෙයෝජිතයන් සමඟ ඔබතුමා සාකච්ඡා 
කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මම නැවතත් කියනවා. ෙම් විවාදය කල් 
තබා, සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව  තුන්වන වර කියවීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියලා මම නැවත වරක් ඉල්ලා සිටිනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් කරුණුවලට ඇහුම් කන් දීලා  ඔබතුමාෙග් 
අවසාන කථාෙව්දී යම් තීරණයක් ඉදිරිපත් කරාවි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අවසාන වශෙයන්, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
891/2009 අංකය දරන, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව කියවා 
බලන්න කියා. ඒ නඩු තීන්දුව ෙකොයි තරම් බරපතළ ෙලස 
ඇමතිවරයාෙග් කියා කලාපය ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් කර 

තිෙබනවාද කියන එක එහි අවසාන ෙඡ්ද තුනහතෙරන් ෙපන්නුම් 
කරනවා. ඇමතිවරයාට අත්තෙනෝමතික බලයක් ෙනොතිබිය යුතුය 
කියන කාරණය එහි මූලික වශෙයන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන මූලික අයිතිවාසිකම්, අෙප් 
ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන රාජ්ය පතිපත්ති ආදි වූ කරුණු 
ඇසුරින් තමයි අභිමතය කියන එක ෙයොදාගත හැකි වන්ෙන් 
කියන කාරණය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉතා බැරෑරුම්ව සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන් ෙම් තීන්දුව කියාත්මක කරනවා 
ෙවනුවට, එය කියාත්මක කිරීමට ෙපර ඔබතුමා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ඒ තරම්ම ෙහොඳ සම්පදායක් ෙනොෙවයි 
කියලායි මා කියන්ෙන්. ෙම් නඩුව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 2009 
දීයි. නමුත් ෙම් නඩුව අහන්ෙන් 2016දීයි. ෙම්කත් ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 2009 දී පවරපු නඩුවක් 2016දීයි විභාගයට 
ගන්ෙන්. කුමක් නිසාද ඒ පමාදය සිදු වුෙණ් කියන කාරණය 
ගැනත් ෛවද්යවරුන්ෙග් අදහසක් තිෙබනවා, වුවමනාෙවන්ම ෙම් 
නඩු විභාගය කල් දමා ගත්තාය කියලා.    

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිත ආයතනය 
හැටියට යම් යම් ෙබොරු ෙහේතු ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙම් නඩුව 
ඇෙහන එක කල් දමා ගනිමින් කියාත්මක වුණා කියලා 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. අන්තිමට ඒ නඩුව විභාග කරලා තීන්දුව 
ෙදන්ෙන් 2016 මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්. ෙම් කාරණය ඊටත් වඩා බරපතළයි. ඒ නඩු තීන්දුව 
දීලා ඉවර ෙවන ෙකොටම ඔබතුමා ෙගෙනනවා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත. මාර්තු මාසෙය් නඩු තීන්දුව ෙදන්ෙන්. අෙපේල් 12වැනි 
දා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් කරන්ෙන්. ෙම් නඩු තීන්දුවට 
පතිවිරුද්ධව, ෙම් නඩු තීන්දුව අභිෙයෝගයට ලක් කරමින්, ෙම් නඩු 
තීන්දුව කියාත්මක ෙනොකිරීමට තමයි ඔබතුමා ෙම් කියාමාර්ගය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියාමාර්ගය ගැනීම පජාතන්තවාදීද, 
නීතිෙය් ආධිපත්යයට ගරු කිරීමක්ද, යහ පාලනෙය් මූලික 
සිද්ධාන්තයක්ද කියන කරුණු අපි කවුරුත් විමසනවා. අද ෙම් 
රෙට් බුද්ධිමතුන් අතුරින් පශ්න මතු ෙවනවා. Coal tender එක 
ගැන පශ්න මතු ෙවනවා. මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර පිළිබඳව ලැබී 
තිෙබන අවසාන තීරණ ගැන දැන් ෙම් රෙට් කථා ෙවනවා.    

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයන් ගත්තු තීරණය ෙහොඳ නැද්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි කියලායි මම කියන්ෙන්. ඒක ගැන කථා ෙවනවාය 

කියන එකයි මම කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම යහ පාලනයට අයිතිද, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුවකට අනියම් ෙලස අභිෙයෝග 
කිරීම? 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමොකක්ද නඩු තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නඩු තීන්දුව මම කියවන්නම්. ෙමන්න නඩු තීන්දුව.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නඩු තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන් ඉවත් කිරීම වැරැදියි කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉවත් කිරීම වැරැදියි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අලුතින් Interim Council එකක් පත් කිරීම වැරැදියි කියලාද 

කියන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. ඇමතිතුමා අත්තෙනෝමතික ෙලස තමන්ෙග් 

අභිමතය භාවිත කිරීම වැරැදියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් උදවියට තමන්ෙග් 
කරුණු කීමට අවස්ථාවක් ෙනොදීම වැරැදියි. ඒ අය ඉවත් කිරීම 
නවත්වන්න සභාවක් පවත්වන්න කියලා උසාවිය තීන්දුව දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉවත් කිරීම වැරැදියි; සභාව වලංගුයි. සභාව 
පවත්වන්න. ඔබතුමා ඒක කෙළේ නැහැ ෙන්. සභාෙව් වලංගුභාවය 
නැවත ඇති කරන්න කියලා උසාවිය කියලා තිෙබනවා. ඒක 
කරනවා ෙවනුවට ඔබතුමා කෙළේ අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනාපු එක. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ තීන්දුෙව් තිෙබනවාද සභාව පවත්වන්න කියලා? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නඩු තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන් අයින් කරපු හැටි වැරැදියි, නමුත් 

Interim Council එක පිළිගන්නවා කියන එකයි. අලුෙතන් පත් 
කරපු Interim Council එක Supreme Court එක පිළිගන්නවා 
ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එදා හිටපු ඇමතිතුමා අලුෙතන් Interim Council එකක් පත් 

කළා ෙන්. Supreme Court එක ඒක challenge කරලා නැහැ. ඒක 
පිළිඅරෙගනයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Interim Council එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් අය ඉවත් කිරීම 

වැරැදියි. ෙම් අය ඒ සභාෙව් සාමාජිකයන් හැටියට සිටිය යුතුයි. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉවත් කිරීම වැරැදියි කියලා ෙනොෙවයි. ඉවත් කළ කමෙව්දය 

වැරැදියි කියලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ. ඉවත් කිරීමම වැරැදියි කියලායි තිෙබන්ෙන්. මම ෙම්ක 

කියවන්නම්. ෙම්ෙක් highlight කරලා තිෙබන ටික මම 
කියවන්නම්. මට තිෙබන ෙවලාව තුළ ෙම්ක කියවලා ඉවර 
කරන්නම්. 

The Supreme Court Determination states, I quote:  

“I hold that the Minister has acted wrongly in thus removing the 
members of the Council arbitrarily, and capriciously as the 
Petitioners were not appraised of the accusations against them, and 
not heard them before such removal and thus the rule of natural 
justice, audi alteram partem was not adhered to.  

Accordingly, the Minister on his own does not have a right to 
appoint members to the Council. 

…. I find that there is no authority for the Minister to appoint 
members all of a sudden the way he thinks fit …  

I hold that the Minister has acted ultra vires his powers granted to 
him by the Act.  He has abused the powers given by the Act in 
reaching the goals for which the Act was enacted. 

I hold that the fundamental rights of the Petitioners enshrined in 
Articles 12, and 14(1)g have been infringed… 

.... I declare that the removal of the Petitioners from the 
membership of the Homeopathic Council is null and void. I hold 
that the appointments of the 4th to 10th Respondents as members of 
the Council are null and void.  Therefore I make order to cancel the 
said appointments with effect from the date of appointment, even 
though they have all ceased to hold office by now.” 

ඒ ඔබතුමාෙග් සාමාන්ය සම්පදාය ෙනොෙවයි. අධිකරණයක් 
තීන්දුවක් දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ අධිකරණෙය් තීන්දුවට ෙකළින්ම 
පහර වදින හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනැල්ලා, දින දහයක්, ෙදොළහක් ඇතුළත ගැසට් කරලා ඉදිරිපත් 
කිරීම සාමාන්ය විධියට ඔබතුමා කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් නම්, 
ඔබතුමා ඉන්න ආණ්ඩුෙව් ඇමති ධුරෙය් වරදක්; ඒ ඇමති ධුරෙය්  
ආභාසෙය් බලපෑම නිසා වුණ ෙදයක්. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කිසිම බලපෑමක්  නැහැ. මම ඒ දිනවලම කිව්වා, Ayurvedic 

Medical Council එක, Homoeopathic Medical Council එක - 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහමනම් අර විධියට කරමු. තුන්වැනි වර කියවීම කල්  

දමලා - 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sri Lanka Medical Council එක විධියට හදලා - [බාධා 

කිරීමක්]  
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ඒ අනුව ෙම් අය මට දුන්නා. ඔය නඩුව ඇහුවාය කියන කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් මම ෙරෝගාතුර ෙවලායි හිටිෙය්.  මම එන අවස්ථාෙව් 
ෙමය ලැහැස්ති කර තිබුණා. ඒ අනුව මම කියා කළා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ වුණත් ඔබතුමා ෙම් නඩු තීන්දුව දිහා බැලිය යුතුව තිබුණා. 

ෙම් නඩු තීන්දුව දිහා බලලා තමයි ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ගැසට් කළ යුතුව තිබුෙණ්. ඒත් කමක් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් 
දැන් ෙවච්ච ෙද්වල් වුණා. නමුත් ඒක විය යුතුව තිබුෙණ් නැහැ. මා 
දන්නා විධියට ඔබතුමා ෙනොෙවයි එය කෙළේ.  ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. අපි කථා-බහ කරපු ෙදන්නා හැටියට ෙම්වා ගැන හිතන 
විධිය ගැන, කියා කරන විධිය ගැන බැලුවාම මම දන්නවා.  

ෙකෙසේ නමුත්, තුන්වැනි වර කියවීම කල් දමලා ඒ අයත් 
එක්ක කථා බස් කරන ෙලස මම නැවතත් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  සාමාන්යෙයන්, ලිච්ඡවි පාලන කමෙය් මූලික ෙද් 
''සම්මුතිය.'' [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නිතරම අරගල කරනවා මිසක් කිසිම දියුණුවක් - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා එක්වරක් ඔවුන්ට ඇහුම් 

කන් දීලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කථා බහ කළා. කථා කළාම ෙම් සභාෙව් තිෙබන සංයුතියයි - 

අරවයි ෙම්වායි - මිස, ෙහෝමිෙයෝපති කමය දියුණු කිරීමක් ගැන ඒ 
අයට වුවමනාවක් නැහැ. ඒ අය කියන්ෙන් ෙම්ක නිකම් සමුපකාර 
ඡන්දය වාෙග්  කරලා බලය අරෙගන කටයුතු කිරීමක් වාෙග් 
ෙදයක්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාට තමයි තිෙබන්ෙන් ෙම්වා දියුණු කිරීෙම් වගකීම. 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ට ෙම් ගැන කැක්කුමක් 
තිෙබනවා, ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති කමය ඉදිරියට ෙගන යාම ගැන. 
ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම ෙන් ඒක.  

ඒ ෙවනුවට, ෙම් තිෙබන්නා වූ බලතලවල යම් කිසි ෙවනසක් 
කරමින් ඔබතුමා ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය පත් 
කිරීෙම්දී මීට වඩා, - මීට වඩා ෙනොෙවයි - පජාතන්තවාදී කියා 
මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට වුවමනා වැඩ පිළිෙවළ ෙයොදන 
ෙමන් ඉල්ලනවා.  

මම නැවතත් කියා සිටින්ෙන්, තුන්වැනි වර කියවීම කල් දමා 
ෙම් සඳහා එක අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙම්වා 
ෙබ්රුම් කර ගන්න පුළුවන් බවයි. එෙසේ ෙනොෙවනවා නම් ඒක 
අවාසනාවක්; ඒක ඔබතුමාෙග් කීර්තිමත් ජීවිතෙය් එක්තරා නරක 
අවස්ථාවක් බව කියමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,  சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.)  Rajitha Senaratne.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 
1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
2 වන වගන්තිය.- (ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව 

පිහිටුවීම .)  
வாசகம் 2.-(ஓமிேயாபதிசார் ம த் வப் 

ேபரைவயிைனத் தாபித்தல்.) 
CLAUSE 2.- (Establishment of the Homoeopathic Medical Council.) 

 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා:   

(i)  "2 වන පිටුෙව්, '2 වන  සහ 3 ෙප්ළි ඉවත් කරන්න'".    

(3) (අ)  (i)  ඉවත් කරනවා.  

  (ii)  "2 වන පිටුෙව්,  17 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-  

  “යුතු සාමාජිකයින් පස් ෙදනකු” 

(3) (ආ)හි  නිෙයෝජනය 4 සිට 5 දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, විධායක අධ්යක්ෂවරයා ෙවනුවට ඡන්දෙයන් එන 
තවත් ෛවද්යවරෙයකු පත් කිරීමට බලතල ෙදනවා.  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තුන්වන වගන්තිය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
 

3 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් සාමාජිකයකු ෙලස 
ෙතෝරාගැනීමට ෙහෝ පත් කරනු ලැබීමට ඇති 

නුසුදුසුකම්.) 
வாசகம் 3.-(ேபரைவயின் உ ப்பினர் ஒ வராகத் 

ேதர்ந்ெத க்கப்ப வதற்கு அல்ல  
நியமிக்கப்ப வதற்கான தைகைமயீனம்.) 

CLAUSE 3.- (Disqualification for being elected or appointed as a 
member of the Council.) 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

3වන වගන්තිය ඉවත් ෙකොට,  එය ෙමෙසේ සංෙශෝධනය විය 
යුතුය කියා අප අදහස් කරනවා.  

''අමාත්යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්ෙග් මණ්ඩලය 
සමන්විත විය යුත්ෙත් නිල බලෙයන් පත් වන සාමාජිකයන් 
හතරෙදෙනකුද, ඒ ඇරුණු විට ඡන්ද විමසීමකින් ෛවද්යවරුන් විසින් 
ෙතෝරා පත් කරනු ලබන ෛවද්යවරුන් වන සාමාජිකයින් හතරෙදෙනකුද, 
ඇමතිවරයා විසින් පත් කරන සුදුසු සාමාජිකයන් තුන්ෙදෙනකුද විය යුතුය. 
නිල බලෙයන් පත් වන සභිකයන්ට ඡන්දය දීෙම් බලයක් ෙනොතිබිය 
යුතුය.'' 

ෙමය තමයි, මෙග් සංෙශෝධනය. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එම සංෙශෝධනයට අපට එකඟ වන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙනක් 

සභාවලත් - Sri Lanka Medical Council එෙකත් - නිල බලෙයන් 
පත් වන අයට ඡන්දය දීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. අෙනක් සියලුම 
ඒවාෙය් සංඛ්යාවන් ඔබතුමන් කියූ ආකාරයටයි  තිෙබන්ෙන්. 

 
3 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  3 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
4 වන වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

4 වන වගන්තිය.-(සාමාජිකයින් ධුරෙයන් ඉවත් 
කිරීම.) 

வாசகம் 4.-(உ ப்பினர்கைளப் பதவியி ந்  
அகற் தல்.) 

CLAUSE 4.- ( Removal of the Members from office.) 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"4 වන වගන්තිය ඉවත්ෙකොට එය ෙමෙසේ සංෙශෝධනය කරන්න:- 

 'අමාත්යවරයා හට නිල බලෙයන් පත් වූ ෙහෝ ඔහු විසින් පත් කරනු ලබන 
සාමාජිකයන් හැර අෙනකුත් සාමාජිකෙයකු ෙහේතු දක්වා ධුරෙයන් ඉවත් 
කළ හැකි ය. එෙසේ වුවද එබඳු සාමාජිකයන් සම්බන්ධෙයන් වුවද ෛවද්ය 
සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙචෝදනා පතයක් මත කරනු ලබන 
සාධාරණ  අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයකින් පසුව පමණක් එය විය යුතු ය. ' " 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අමාත්යවරයා හට නිල බලෙයන් පත් වූ සාමාජිකයන් හැර 

ෙවනත් ඕනෑම සාමාජිකයකු ෙහේතු දක්වා ධුරෙයන් ඉවත් කළ 
හැකි ය.    

ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ පරිදි ෛවද්ය සභාෙවන් එෙසේ 
ෙචෝදනා පතයක් ලබා දීම සිදු කළ ෙනොහැක්ෙක් ෛවද්ය සභාව 
නිෙයෝජනය වන්ෙන් ද එම සාමාජිකයන්  මඟින්ම වන නිසායි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා එක් සාමාජිකෙයක් ඉවත් කරන්න යනවා නම්, අපි 

ෙමතැනදී envisage කරන්ෙන් ඒ යම් පුද්ගලෙයක් ඉවත් කරන 
ෙව්ලාවක් ෙන්. ඒ ෙවලාෙව්දී ෛවද්ය සභාව විසින් ඔහුට ෙචෝදනා 
පතයක් ලබා දීලා, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා එය සිදු කරන්න 
කියන එකයි අෙප් ඉල්ලීම වන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත් ෛවද්ය 
සභාව ෙදන ෙචෝදනා පතයක් මත- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි කමෙව්දයක් අනික්  Medical 

Councils වලත් නැහැ. ඒකයි පශ්නය.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම් මෙග් සංෙශෝධනය මා ෙමෙසේ ඉදිරිපත් කරනවා: 

ෛවද්ය සභාව විසින් ෙදනු ලබන ෙචෝදනා පතයක් උඩ 
ෙනොෙවයි නම්,  අඩු ගණෙන් ඔබතුමා යම් ආකාරයකින් ලබා 
ෙදන ෙචෝදනා පතයක් විභාග කිරීෙමන් පසුව සිදු කරන්නක් බවට 
එය පත් කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාෙග් ඔය සංෙශෝධනෙය් ආකාරයටම කළ හැකියි. 
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

“3 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

‘හැර ෙවනත් ඕනෑම සාමාජිකයකු යම් විමර්ශනයකින් පසු ෙහේතු 
දක්වා ධූරෙයන් ඉවත් කළ’” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
6 වන වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
6 වන වගන්තිය.- (2(3) (ආ) වගන්තිෙය් කාර්යය 

සඳහා සාමාජිකයන් ෙතෝරා ගැනීම.) 
வாசகம் 6.- (பிாி  2(3)(ஆ) என்பதன் 
ேநாக்கத்திற்காக உ ப்பினர்கைளத் 

ேதர்ந்ெத த்தல்.) 
CLAUSE 6.- (Election of the members for the purpose of section  

2 (3) (b).) 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"6 වන වගන්තිය ඉවත්ෙකොට එයට පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

'ඡන්දය පැවැත්විය යුතු ආකාරය 1997 ෙහෝමිෙයෝපති සභාව ෙතෝරාපත් 
කිරීෙම් නිෙයෝගයන්ට අනුව ෙහෝ ඊට සමාන නිෙයෝගයන් මත රහස් 
ඡන්දයකින් ෙතෝරාපත් කර ගත යුතු ය.' " 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව ඡන්දෙයන් පත් කළ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ ඉදිරිෙය්දී නිෙයෝග සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතයි.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ අවස්ථාෙව්දී  ඔබතුමා ඒ නිෙයෝග ගන්න. 

 
6 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  6 ordered to stand part of the Bill. 

 
7 සහ 8  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம், 8ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட  
Clauses 7 and 8  ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
9 වන වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු (පූජ්ය) 

අතුරලිෙය් රතන හිමි. 

 
9 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් ධුර 

කාලය) 
வாசகம் 9.- (ேபரைவயின் உ ப்பினர்களின் 

பதவிக்காலம்.) 
CLAUSE 9.- ( Term of office of the members of the Council.) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"සභාෙව් නිල බලෙයන් පත් වන සෑම සාමාජිකෙයකුම තමාෙග් ධුරය 
පකාරව ෙදවරක් පමණක් ධුරය දැරිය යුතු ය." 

'ධුරය දරන තාක්කල්' යන්න ෙවනුවට 'ෙදවරක් පමණක් දැරිය 
යුතුය' යනුෙවන් සංෙශෝධනය විය යුතුයි.  

 ස්ථිර සාමාජිකයන්ට ඕනෑම කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
අනිත් සාමාජිකයන් ඉවත්ෙවනවා වාෙග් එම සාමාජිකයන් ද ඉවත් 
 ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඒ වගන්තිය ෙදවරක් පමණක් දැරිය 
හැකිය යනුෙවන් සංෙශෝධනය කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එහිදී එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, "නිල 

කාලය ෙදවරක් යන්න" නිල බලෙයන් පත්වන නිෙයෝජිතයන්ට 
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එවැනි නිලධාරින් ස්ථාන මාරුවීම් 
ලැබ ඉවත්වීම් සිදුෙව්. 

Sri Lanka Medical Council  එෙක්ත් සිටින ෙම් වාෙග් ex-
officio කට්ටිය, එයාෙග් ex-officio තනතුර තිෙබනතාක් 
ඉන්නවා. සමහර ෙවලාවට  ඔහු ෙවනත් තනතුරකට  එතැනින් 
ඉවත් ෙවලා යනවා. එතෙකොට ඔහුෙග් නිල කාලය ඉවරයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම හිතන විධියට නිල බලෙයන් පත් ෙනොවූ ෛවද්ය සභාෙව් 

අය වාර්ෂිකව අවුරුදු තුෙනන් තුනට ඉවත් ෙවනවා. නමුත් නිල 
බලෙයන් පත්ෙවන අයට ඕනෑ තරම් කාලයක් ඉන්න පුළුවන්.  

 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sri Lanka Medical Council එෙකත් එෙහමයි. නිල බලෙයන් 

පත්ෙවන කට්ටිය දිගටම ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් සිටින කාලෙය් 
අවසන් දිනයක් කියලා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත්ෙවන්ෙන් ඒ 
තනතුෙරන් ඉවත් වුණාමයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙල්කම් කිව්ෙවොත් එක්ෙකෙනක්ම ෙනොෙවයි. ඊළඟට ෙවනත් 

ෙල්කම් ෙකෙනක් එන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතෙකොට සමහර ෙවලාවට අවුරුදු තුනක් යන්ෙනත් නැහැ. 

අවුරුද්ෙදන් ඔහු ෙවනත් තැනකට ගියාට පසු ෙම් තැනට ෙවනත් 
ෙකෙනක් පත්  ෙවනවා. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම හිතුෙව්, එකම ධුරයක එක්ෙකෙනක් දීර්ඝ කාලයක් 

සිටිනෙකොට ආධිපත්යයක් එනවා කියායි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එෙහම සිදුෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
9 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

9ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause  9 ordered to stand part of the Bill. 

 
10 සිට 14 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
10ஆம் வாசகத்தி ந்  14ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 10 to 14, ordered to stand part of the Bill. 

15 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් අරමුණු.) 
வாசகம் 15.- (ேபரைவயின் குறிக்ேகாள்கள்.) 

CLAUSE 15.- (Objects of the Council.) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"7 වන පිටුෙව්, 13 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

'(ඉ) රජෙය් ෙහෝමිෙයෝපති ශික්ෂණ ෙරෝහල හැර' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

15 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

15ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
16 වන වගන්තිය.-  (සභාෙව් බලතල.) 

வாசகம்16.- (ேபரைவயின் தத் வங்கள்.) 
CLAUSE 16.- (Powers of the Council.) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇත්තටම ෙම්වා එදා කමිටුෙව්දී ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

" 8 වන පිටුෙව්, (1) '10 වන ෙප්ළිෙය් සිට 13 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ 
ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළත්ව) ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

' (ඈ) (i) ෙම් පනත යටෙත් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාල 
ෙහෝ ආයතන නියාමනය කිරීෙම් කාර්යය සඳහා 
එම ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය විද්යාල සහ ආයතන 
විසින් අවම පමිති පවත්වාෙගන යනු ලබන බවට 
තහවුරු කිරීම පිණිස එම විද්යාල සහ ආයතන 
අධීක්ෂණය කිරීම, ඒවාට ඇතුළු වීම, පරීක්ෂා 
කිරීම, ෙසෝදිසි කිරීම සහ විමර්ශනය කිරීම සඳහා; 
සහ 

      (ii) ලියාපදිංචි ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිකයකු 
විසින් පමණක් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් 
නියැෙලන බව සහ එම ආයතන නිෙයෝග මඟින් 
නියම කරනු ලබන අවම පමිතීන්ට අනුකූලව 
කියාකරනු ලබන බව තහවුරු කිරීම පිණිස 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් නියැෙලන 
ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම, ඒවාට ඇතුළු වීම, 
පරීක්ෂා කිරීම, ෙසෝදිසි කිරීම හා විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා, 

ෛවද්ය පරීක්ෂකවරුන් පත් කිරීම; ' ; " 

 (2) ’27 වන ෙප්ළිෙය් සිට 31 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ 
ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළත්ව) ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

‘ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය අධ්යාපනයට සම්බන්ධ 
අධ්යයන පාඨමාලා, විභාග, කාර්ය මණ්ඩලය, 
උපකරණ, නවාතැන්, පුහුණුව, ෙරෝහල්, අෙනකුත් 
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 ෛවද්ය පහසුකම් පිළිබඳව සහ ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයදීම සම්බන්ධව අවම පමිති 
නියම කිරීම සහ පවත්වා ෙගන යාම’” 

“9 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

‘(ජ)  සභාව විසින් අවශ්ය  යැයි සලකනු ලබන යම් 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව කලින් කල යම් 
නිලධරයකු ෙහෝ කමිටුවක් ෙවත යම් බලතල, 
කාර්ය ෙහෝ කර්තව්ය පැවරීම’” 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
16 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
16ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
17 වන වගන්තිය.- (රීති සෑදීම සඳහා සභාව සතු 

බලතල) 
வாசகம் 17.- (விதிகைள ஆக்குவதற்குப் 

ேபரைவக்குள்ள தத் வம்.) 
CLAUSE 17.- (Power of the Council to make rules.) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාර්ය මණ්ඩලෙය් වැටුප් 

සම්බන්ධව 17 වන වගන්තිෙය් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුමත 
වැටුප් තලයන්හි අවමයන්ට යටත්ව පවත්වාෙගන යා යුතුයි."  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් අදාළ කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා අනුමත වැටුප් පිහිටුවීමට කටයුතු කළ හැකිය. 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් 

සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

“10 වන පිටුෙව්, 6 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

‘කළමනාකරන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විමසා කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා වැටුප්, ෙව්තන ෙහෝ ෙවනත්’” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
18 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් ෙරජිසට්ාර්වරයා සහ 
ෙවනත් නිලධරයන් සහ ෙසේවා නියුක්තිකයන්.) 

வாசகம் 18.- (ேபரைவயின் பதிவாளர் மற் ம் ேவ  
அ வலர்கள்.) 

CLAUSE 18.- (Registrar and other officers and employees of the 
Council.) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 18(1) වගන්තියට මා පහත 

සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "ෛවද්ය සභාව සඳහා ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් වන්ෙන්ය."  

ෙමොකද, තාවකාලික පත්වීම් කෙළොත් ඒ අය ඉවත් ෙවනවා. 
ඉන් පසුව ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව් පවර්ධනයට එය 
හානියක් වන නිසා ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන එනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම්ෙක් ෙරජිස්ටාර් තනතුර ස්ථිර කරන්නට බැහැ. අවුරුදු 

5කට වරක් එය පත් කිරීම කරනවා. අෙනක් කාර්ය මණ්ඩලය 
ස්ථිරව ඉන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

“10 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

‘(අ) ෙහේතු දක්වා කලින් ධුරෙයන් ඉවත් කළ ෙහොත් මිස 
වසර පහක කාල සීමාවක් සඳහා සභාෙව් ෙල්කම්වරයා 
ෙලස කටයුතු කරනු ලැබිය යුතු’” 

“11 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

‘අර්ථානුකූලව රජෙය් ෙසේවකයන් ෙලස සැලකිය යුතු ය’” 
 
 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments  put, and agreed to. 
 
 
 
18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
18ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

19 වන වගන්තිය. - (විධායක අධ්යක්ෂවරයා පත් 
කිරීම.) 

வாசகம் 19. - (நிைறேவற் ப் பணிப்பாளாின் 
நியமனம்.) 

CLAUSE 19.- (Appointment of the Executive Director.) 
 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
19 වන වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉදිරිපත් ෙනොකරමි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
19 වන වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගරු (පූජ්ය) 

අතුරලිෙය් රතන හිමි. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒක අවශ්ය ෙවන්ෙන් 

නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද, 2(3)(අ)(i) වගන්තිය ඉවත් 

කිරීෙමන් විධායක අධ්යක්ෂ ධුරය සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කිරීමටත්, 
ඉන් පුරප්පාඩු වන ෛවද්ය සභාෙව් සාමාජික ධුරය ෙවනුෙවන් 2
(3)(ආ) යටෙත් ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වන ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්යවරුන් සංඛ්යාව 4 සිට 5 දක්වා වැඩි කිරීමට එකඟ වී 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය  

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"11 වන පිටුෙව්.  4 වන ෙප්ළිෙය්  සිට 21 වන ෙප්ළිය  දක්වා ෙප්ළි  ( ඒ 
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කරන්න." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

 
19 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතුයයි නිෙයෝග 

කරන ලදී. 
19ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 19 ordered to be left out of  the Bill. 

20 වන වගන්තිය. - (අධ්යක්ෂවරයාෙග් කර්තව්යයන්) 
வாசகம் 20.- (பணிப்பாளாின் பணிகள்.) 

CLAUSE 20.- (The functions of the Director.) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන  

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"11 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිෙය්  සිට 28 වන ෙප්ළිය  දක්වා ෙප්ළි  (ඒ 
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කරන්න." 

"12 වන පිටුෙව්,  1 වන  සහ  2 වන   ෙප්ළි  ඉවත් කරන්න." 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

20 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතින්  ඉවත් කළ යුතුයයි 
නිෙයෝග කරන ලදී. 

20ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 20 ordered to be left out of  the Bill. 

 

21 සිට 29 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

21ஆம் வாசகத்தி ந்  29ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 21 to 29 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
30 වන වගන්තිය.- (ෙහෝමිෙයෝපති ෙල්ඛනය.) 

வாசகம் 30.- (ஓமிேயாபதிசார் ம த் வத் 
ெதாழிலாளர்களின் பதிேவ .) 

CLAUSE 30.- (Register of Homoeopathy.) 
 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙම්ක 

ෛවද්යවරුන්ෙග් ඉල්ලීමක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 30 වන වගන්තියට මා පහත 
සඳහන් සං ෙශෝධනය එකතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා: 

"1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනත යටෙත් නීත්යනුකූලව නිල 
වශෙයන් පත් වූ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙවන් අවසන් වරට පකාශිත 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් (ෙපොදු හා සාමාන්ය) පුද්ගලයන් පමණක් ලියා 
පදිංචි ෛවද්යවරුන් හැටියට ෙමම පනත යටෙත්ද සැලකිය යුතුය." 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
1970 අංක 7 දරන ෙහෝමිෙයෝපති පනෙත් 25ෙවනි වගන්තිය 

යටෙත් පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙපොදු ෙහෝමිෙයෝපති ෙල්ඛනය 
එෙලසම නව පනත යටෙත්ත් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. දැනට 
ලියා පදිංචිය ෙනොමැති අය සඳහා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
වෘත්තිකෙයකු ෙලස ලියා පදිංචි වීමට  පනෙත් 32ෙවනි වගන්තිය 
යටෙත් පතිපාදන සලසා ඇත. 
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30 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

30ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 30 ordered to stand part of the Bill. 

 
31 වන වගන්තිය.- (ෙහෝමිෙයෝපති වෘත්තිකයකු 

ෙලස ලියාපදිංචි වීම සඳහා වන සුදුසුකම්.) 
வாசகம் 31.- (ஓமிேயாபதிசார் ம த் வத் 

ெதாழிலராகப் பதி ெசய்யப்ப வதற்கான 
தைகைமகள்.) 

CLAUSE 31. - (Qualifications for registration as a Homoeopathic 
practitioner.) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 31 වන වගන්තියට මම පහත 

සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා. 

"31. (ආ) වන වගන්තිය ෙමෙලස සංෙශෝධනය විය යුතුය: 

'එෙසේ නමුත් සීමාවාසික ශිෂ්යයන් සඳහා පුහුණු වීමටත් යම් 
ෙරෝගයකට විෙශේෂඥතාව ඇති විෙද්ශික ෛවද්යවරුන් සඳහා 
තාවකාලික ලියාපදිංචිය දිය හැකිය.' " 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
31. (ආ) විෙද්ශික ෛවද්යවරුන් සඳහා තාවකාලිකව 

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 31.(4) වගන්තිය හඳුන්වා දීමටත් 31.(1) 
වගන්තිෙය් (ආ) හැර අෙනකුත් සියලු සුදුසුකම් සහිත වගන්ති 
අදාළ විය යුතුය.   

තාවකාලික ලියාපදිංචිෙය් කාලසීමාව මාස තුනක් ද හයක් ද 
යන්න පිළිබඳව නිෙයෝග සකස් කළ යුතුය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

“22 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත සඳහන් ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න: 

‘(4). (1)(ආ) උප වගන්තිෙය් කුමක් සඳහන් වුව ද, 31 වන 
වගන්තිෙය් අෙනකුත් විධිවිධානවලට යටත්ව සහ සභාව 
විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ෙවනත් යම් නියම හා 
ෙකොන්ෙද්සි මත ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙනොවන යම් 
තැනැත්තකුට තාවකාලික ලියාපදිංචිය පදානය කළ හැකි 
ය.’” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
31 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
31ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

32 සිට 39 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

32ஆம் வாசகத்தி ந்  39ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 32 to 39 ordered to stand part of the Bill. 

 
40 වන වගන්තිය.- (ලියාපදිංචි ෙනොවූ ෙහෝමිෙයෝපති 
වෘත්තිකයකු ලියාපදිංචි ෙහෝමිෙයෝපති වෘත්තිකයකු 

බවට ඇඟවීම ෙහෝ වාසි සඳහා ෙහෝමිෙයෝපති 
වෘත්තිකයකු ෙලස වෘත්තිෙය් ෙයදීම වරදක් වන බව.) 

வாசகம் 40.- (பதி  ெசய்யப்பட்டேவார் 
ஓமிேயாபதிசார் ெதாழிலராகப் பாவைன ெசய்தல் 

அல்ல  பதி  ெசய்யப்படாதி ந்  ஓமிேயாபதிசார் 
ெதாழிலெரா வராக ஆதாயத்திற்காகத் 

ெதாழில் ாிதல் தவெறான்றாதல்.) 
CLAUSE 40. - (Pretence to be a registered Homoeopathic Practitioner, 

or practicing for gain as a Homoeopathic Practitioner when not 
registered, to be an offence.) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

"26 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'පසු රුපියල් ෙදලක්ෂයකට ෙනොඅඩු දඩයකට ෙහෝ වසරක්' " 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
40 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

40ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
41 සිට 48 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
41ஆம் வாசகத்தி ந்  48ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 41 to 48 ordered to stand part of the Bill. 

 
49 වන වගන්තිය.- (නිෙයෝග.) 
வாசகம் 49.- (ஒ ங்குவிதிகள்.) 

CLAUSE 49. - (Regulations.) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

“31 වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදකද ඇතුළත්ව)  ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 ‘හිමිකම් ලැබීම පිණිස ෙහේතු වන යම් සුදුසුකමක් පදානය 
කිරීෙම් ෙහෝ පිරිනැමීෙම් කාර්යය සඳහා යම් ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය විද්යාලයක ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයක හැදෑරිය යුතු 
අධ්යයන පාඨමාලා, විභාග, කාර්ය මණ්ඩලය, උපකරණ, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නවාතැන් පහසුකම් පුහුණුව සහ ෙවනත් පහසුකම්වලට අදාළ 
පමිතීන් ද ඇතුඵව ෙහෝමිෙයෝපති  ෛවද්ය අධ්යාපනය                      
සහ ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයදීම පිළිබඳ අවම 
පමිතීන් : “ 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
49 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
49ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 49, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
50 සහ 51  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
50 ஆம்,  51 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட  
Clauses 50  and 51, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
52 වන වගන්තිය.- (ඉවත් කිරීම සහ ව්යාවර්ථන. 

வாசகம் 52. –   ( நீக்க ம் ேபணல்க ம்)  
CLAUSE 52. – (Repeal and Savings.) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

“32 වන පිටුෙව්, 28 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත සඳහන් ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න: 

‘(ඉ) ඉවත් කරන ලද පනත යටෙත් සභාව සඳහා පත් කළ 
ෙමම පනත කියාත්මක වන දිනෙය් දී සභාෙව් ෙසේවෙය් 
ෙයෙදන සියලු නිලධරයන් සහ ෙසේවකයන් ෙමම පනත 
යටෙත් සභාෙව් නිලධරයන් හා ෙසේවකයන් ෙලස සලකනු 
ලැබිය යුතු අතර ඔවුන් එවැනි නියම සහ ෙකොන්ෙද්සි මත 
දිගටම ෙසේවෙය් නියුක්ත කළ යුතු ය.’” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
52 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
52ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 52, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

53 වන වගන්තිය.- (ෙහෝමිෙයෝපති අතුරු ෛවද්ය 
සභාව.) 

வாசகம் 53.- (இைடக்கால ஓமிேயாபதிசார் 
ம த் வப் ேபரைவ.) 

CLAUSE 53. - (The interim Homoeopathic medical Council.) 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 53 වන වගන්තියට මම පහත 

සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

'53 වන වගන්තිෙය්, (1) (2) වගන්ති ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් 
සංෙශෝධනය ඇතුළත් කරන්න: 

'ඡන්දයකින් ෙතෝරාපත් කරගත් ෛවද්ය සභාවක් විසින් 
ෙමම පනත කියාත්මක කරනතුරු දැනට තිෙබන ෛවද්ය 
සභාව පවත්වාෙගන යා යුතුය.' " 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැනට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව් කාර්ය භාරය අතුරු 

පාලක කමිටුව මඟින් සිදු කරන බැවින් සභාෙව් කර්තව්ය ඉටු කළ 
යුත්ෙත් අතුරු පාලක කමිටුව මඟිනි. අතුරු පාලක කමිටුෙව් කාල 
සීමාව මාස හයකට සීමා කිරීම, නිෙයෝග සෑදීම වැනි ඉදිරි කටයුතු 
සඳහා  පමාණවත්  ෙනොවන බැවින් අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාවකට 
බලපැවැත්වීම සුදුසුය. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්ෙසල්ලා තිබුෙණ් අතුරු කමිටුව අවුරුදු 
පහකටයි. ඒක තමයි ෙම් අවුරුදු ෙදකකට අඩු කර තිෙබන්ෙන්. 

 
53 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
53ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 53, ordered to stand part of the Bill. 

 
54 සහ 55  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
54ஆம், 55ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 54 and 55 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ද ඉල්ලා සිටිමි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 

මහත්මිය. 
 

 
විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයන් මුහුණපාන 

ගැටලු 
மாற் த்திறனாளிகள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY PERSONS WITH SPECIAL NEEDS  

 
[பி.ப. 6.12] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இப் 

பிேரரைணையச் சமர்ப்பிப்பதற்கு அ மதியளித்தைமக்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  left the Chair and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
"இலங்ைகயிேல இயலாைம டன் கூ ய நபர்க க்காக 

வழங்கப்ப ம் உதவிகள், வசதிகள், ச ைககள் மற் ம் 
அவர்க க்கான உாிைமகள் என்பன ைமயாக வழங்கப் 
ப வதில்ைலெயன்ற காரணத்தினால், அவற்ைற வழங்க உாிய 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்" என்ற பிேரரைணைய நான் இங்கு 

ன்ைவக்கின்ேறன். அதி ம் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல 30 
வ டகால த்தத்தின் விைளவாக இயலாைம டன் 
கூ யவர்களாக உ வாகியி ப்பவர்க க்கான அ ப் பைட 
வசதிகள்கூட இன்ன ம் ெசய்  ெகா க்கப்படாைமைய இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

1948ஆம் ஆண் ன் அைனத் லக மனித உாிைமப் 
பிரகடனத்தின் பிரகாரம் 1975ஆம் ஆண்  இயலாைம டன் 
கூ ய ஆட்க க்கான உாிைமகள் பிரகடனம் உ வாக்கம் 
ெசய்யப்பட்ட . இதன ப்பைடயிேல, 1996ஆம் ஆண் ன் 
அங்க ன ற்ற ஆட்களின் உாிைமகள் பா காப் ச் சட்டம்மீ  
இலங்ைக அக்கைற ெச த்திய . ஆனா ம், 2007ஆம் 
ஆண் ல்தான் அப்ெபா  ச க ேசைவ அைமச்சராக இ ந்த, 
தற்ேபா  பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ க்கின்ற ெகளரவ 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் அந்தப் பிரகடனத்திேல 
ைகெயாப்பமிட்டார்.  ஆனால், 2016ஆம் ஆண் தான் அ  
இலங்ைகயால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . வ்வா  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட அந்தப் பிரகடனமான  "1996ஆம் ஆண் ன் 
28ஆம் இலக்க அங்க ன ற்ற ஆட்களின் உாிைமகள் 
பா காப் ச் சட்டம்" என்ற வைகயிேல ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட் ந்தா ம் இ  ஓர் எ த் லமான சட்டமாகேவ 
இலங்ைகயில் இ ந் வ கின்ற . இங்கு கூறப்பட் ள்ள இந்த 
இயலாைம டன் கூ ய நபர்க க்காக வழங்கப்படேவண் ய 
வசதிகள் அல்ல  அவர்க க்குாிய உதவிகள் எ ம் 
நைட ைறயில் இல்லாைம இங்ேக சுட் க்காட்டத்தக்க .  
உதாரணமாக இந்தச் சட்டத்தின் 13வ  பிாிவின் 'ஊ' பகுதியிேல, 
அங்க ன ற்ற ஆட்கள் ெதாடர்பி ம் அவர்க க்குக் 
கிைடக்கக்கூ யதாக இ க் கின்ற ேசைவகள் பற்றி ம் சாியான 

ள்ளிவிபரங்கைளப் ேப தல் ேவண் ெமன்  குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், த்தம் வைடந்  7 வ ட காலம் 
நிைறவைடந்த பின் ம் இவ்வாறான ஒ  சாியான ள்ளிவிபரம் 
வடக்கு, கிழக்கிேல திரட்டப்படாைம இங்ேக சுட் க்காட்டப்பட 
ேவண் ம்.   

அ மட் மல்ல, அந்த 13ஆவ  பிாிவின் 'ஒ' எ ம் பகுதியில் 
"அங்க ன ற்ற ஆட்க க்குச் சிறந்த வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 
உ திெசய்தல் ேவண் ம்" என்  குறிப்பிடப் பட் க்கின்ற . 
ஆனால், த்தத்தின் விைளவாக அங்க ன ற்றவர்க க்குாிய 
அ ப்பைட வசதிகள்கூட இன் ம் ெசய் ெகா க்கப்படாைம 
மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும். இ ப் க்குக்கீழ் 
இயங்காமல் 7 வ டங்க க்கும் ேமலாகப் ப க்ைகயில் 
இ ப்பவர்க க்குக் கட் ல்கூட வழங்கப்படாைம, 
அவர்க க்குாிய வசதியான கழிப்பைறகள் அைமத் க் 
ெகா க்கப்படாைம ேபான்றைவ இங்கு சுட் க்காட்டப்பட 
ேவண் ய விடயங்களாகும். இதனி ம் ேமலாக அப்பிாிவின் 'ஒள' 
எ ம் பகுதியில் "அங்க ன ற்ற ஆட்க க்குத் தங்குமிட 
வசதியளித் ப் பராமாிப்பதற்கும் அத்தைகய ஆட்க க்கு கல்வி 
மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி வழங்குவதற்கும் நி வனங்கள் 
தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ம்" என் ம் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற .  

த்தம் வைடந்  7 வ டங்களாகி விட்டன. நல்லாட்சி 
அரசும் ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . இந்த ஏ  வ ட காலத்திேல 
இயலாைம டன் கூ ய நபர்கள் விேசடமாக 
கவனிக்கப்படவில்ைல. அவர்க க்கு வசதியான கேளா, 
விேசட கல்வித் ேதைவகேளா, தங்குமிட வசதிகேளா அைமத் க் 
ெகா க்கப்படாைம இங்ேக சுட் க்காட்டப்பட ேவண் ய 
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விடயங்களாக இ க்கின்றன. அ மட் மல்ல, 17.10.2006ஆம் 
திகதிய 1467/15 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறி த்த க்கு 
அைமய ம், தி த்தப்பட்ட 18.09.2009ஆம் திகதிய 1619/24ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானி அறிவித்த க்கு அைமய ம், 
17.06.2013ஆம் திகதிய உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு இலக்கம் எப்.ஆர் 
221/2009 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின் பிரகார ம் "சகல 
ெபா க்கட் டங் களி ம் இயலாைம டன்கூ ய நபர்க க்கான 
அ கு வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்" என்  
கூறப்பட் க்கின்ற . ஆனால், வடக்கு - கிழக்கு பகுதிகளிேல 
இன் ம் மிக ம் க்கிய ெபா க்கட் டங்களாக இ க்கின்ற 
வங்கிகளிேலகூட இத்தைகய வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப் 
படவில்ைல. அங்கு இயலாைம டன் கூ ய நபர்கள், சக்கர 
நாற்கா யில் சுழன் ெகாண் ப்பவர்கள் மற் ம் ேகால் களின் 
உதவி டன் நடப்பவர்கள் தம  காசுப் பாிமாற் றங்கைளச் 
ெசய் ெகாள்ள யாதி க்கின்றனர்.  அந்த வைகயிேல, ெபா க் 
கட் டங்களில் அவர்க க்கான அ கு வசதிகள் 
ெசய் ெகா க்கப்படாைம சட்டப்ப  குற்றமாகும்.  

ேம ம், ெபா ப் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகளில் இயலாைம 
டன் கூ ய நபர்கள் இலகுவாகப் பயணம் ெசய்வதற்கு உாிய 

வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்ப வதில்ைல. இங்கு ஒ  
விடயத்ைத நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். கிளிெநாச்சி 
பகுதியிேல சக்கர நாற்கா யின் உதவிேயா  வாழ்க்ைகைய 
நடத்திக் ெகாண் க்கும் ஒ வர், ெபா ப் ேபாக்குவரத்  
பஸ் ேல தன் ைடய பயணத்ைத ேமற்ெகாண்டெபா  அந்த 
நப க்கும் அவர் பாவிக்கும் சக்கர நாற்கா க்கும் ' க்ெகற்' 
ேபாட்  பணம் அறவிட்டைமயான  மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  
விடயமாகும். அ மட் மல்ல, இயலாைம டன்கூ ய நபர்க க்கு 
அரசினால் வாயிரம் பாய் வழங்கப்ப கின்ற . ஆயி ம் இ  
அங்கி க்கின்ற அைனவ க்கும் வழங்கப்ப வதில்ைல. ஒ  
கு ம்பத்தில் 3 - 4 அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட நபர்கள் 
இயலாைம டன் கூ யவர்களாக இ ந்தெபா ம் 
அவர்க க்கும் அந்த பணம் வழங்கப்படாைம மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இ தி த்தத்திேல ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம்தான் ல்ைலத்தீ . அந்த இ தி 

த்தத்தில் ள்ளிவாய்க்கால், அம்பலவன்ெபாக்கைண ேபான்ற 
பகுதிகளிேல ெப ம் பாலாேனார் ப காய ற்றனர். ஆனால், 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல இயலாைம டன்கூ ய 
நபர்க க்கான னர் வாழ்  ைமயெமான்  இ வைர 
தாபிக்கப்படாைம இங்கு சுட் க் காட்டப்படேவண் ய ஒ  
விடயமாக இ க்கின்ற . இத்தைகயவர்க க்கு அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காகப் லம்ெபயர் 
உற களிடம் நாம் ைகேயந்த ேவண் ய ஒ  நிைல இ க்கின்ற . 
அவர்க க்கான வசதி டன் கூ ய கழிப்பைறைய அைமத் க் 
ெகா ப்பதற்கும்  அவர்க க்குாிய வாழ்வாதாரங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப் பதற்கும் லம்ெபயர் உற கள் 
உதவிவ கின்றனர். இ ந் ம், அவர்களின் ேதைவைய ற்றாகப் 

ர்த்திெசய்ய யாத நிைலயில், அவர்கள  வாழ்க்ைக மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் ெதாடர்கின்ற .   

இ மட் மல்ல, இந்த த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கான உதவிகள் வழங்கப்படவில்ைல என்பதற்கப்பால், 
இந்த நாட் ன் எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் எம  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் தைலவ மாகிய சம்பந்தன் ஐயாவிற்குாிய 
உத்திேயாக ர்வ வதிவிடம் இன் ம் வழங்கப்படாைம இங்ேக 
குறிப்பிடப்படேவண் ய ஒன் . எம  தைலவ க்ேக வதிவிடத்ைத 
வழங்குவதற்குாிய நடவ க்ைகைய எ க்காத இந்த அரசு, இந்த 

த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு கைள 
வழங்குவதற்ேகா, அவர்கள  ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்ேகா 
அல்ல  அவர்க க்கான வசதிகைளச் ெசய்  ெகா ப்பதற்ேகா 
எவ்வா  ன்வரப்ேபாகின்ற ? என்ப தான் இங்கு ஒ  
வினா க்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . 

இன்  க ம் கள் தினம்! எம  மண்ணின் வி க்காக, 
தமிழினத்தின் வி க்காகத் தம  சவப்ெபட் க்குத் தாேம 
ஆணிய த் , தம் ைடய உட ல் குண் கைளத் தாங்கி 
ெவ க்கைவத் ச் சிதறியவர்கள் அந்தக் க ம் கள்.  
அவர்க ைடய தியாகங்க க்காக, அவர்க ைடய ஆத்ம 
விேமாசனத்திற்காக, இன்  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற இந்த 
இயலாைம டன்கூ ய நபர்கள்மீ  மனச்சாட்சிேயா  கவனம் 
ெச த்த ேவண் ெமன்  இந்த அரைச நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அரசியல் ைகதிகளாக வா கின்றவர்களில் 'மகசீன்' சிைறயில் 
இ க்கின்ற உற கைளப் பார்ப்பதற்காக இன்  காைலயில் நான் 
ெசன்றி ந்ேதன். அந்த உற கைளப் பார்க்கின்றெபா  மிக ம் 
ேவதைனயாக இ ந்த . தம்ைம வி விப்பதற்குப் பல்ேவ  
விதமான எதிர்ப்  நடவ க்ைககைளத் தாம் 
ேமற்ெகாண்டெபா ம் இ வைர தமக்கு ஒ  வி ம் 
கிைடக்காைமையப் பற்றி அவர்கள் மிக ம் ேவதைனேயா  
சுட் க்காட் னார்கள். ஒன்றில் தமக்குப் னர்வாழ்  அளிக்கப்பட 
ேவண் ம், இல்ைலேயல் தாம் பிைணயில் ெசல்வதற்கு 
அ மதியளிக்கப்பட ேவண் ம், அ ம் இல்ைலேயல் 
தம் ைடய வழக்குகள் எப்ெபா  விசாரைணக்கு எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப ம், அைவ எவ்வா  தீர்க்கப்ப ம் என்ற 
விடயங்கைளயாவ  தங்க க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம் என்ற 
க த் க்கைள மிக ம் ேவதைனேயா  அவர்கள் ன்ைவத்தனர். 
ஆகேவ, இவர்களின் வி தைல ெதாடர்பாக கூ ய விைரவில் 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 

இ தியாக, த்தத்தின் காரணமாக மாற் த்திறனாளி 
களாக்கப்பட்ட நபர்க க்கான வசதிவாய்ப் க்கைள 
வழங்குவதற்கு இந்த அரசு உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  நடவ க்ைக எ ப்பதற்குக் கிராம 
மட்டத்தி ந்  ேமல் மட்டம் வைர விேசட திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள்மீதான உளவியல், உடல் 
ாீதியான தாக்கங்க க்குப் பாிகாரம் வழங்குவதற்கு அப்பால், 
அந்தக் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த உ ப்பினர்க ம் ஒ  
நல் ணக்கத்ேதா  ஒ  நல்ல சூழ்நிைலயில் வாழ்வதற்ேகற்ற 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். எனேவ, இந்த அரசிடம் 
நான் ேகட் க் ெகாள்வ  எ த்தில் மட் ம் சட்டத்ைத 
உ வாக்காமல், உ வாக்கியி க்கின்ற சட்டங் கைள 
அ ல்ப த்தக்கூ ய வைகயில் ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்பைதத்தான். ஆகேவ, த்தத்தி ந்  மீண் க்கின்ற எம  
மக்க க்கு ஒ  நல் ணக்க வாழ்ைவ ஏற்ப த் வதற்கு வசதி 
ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம் என்ற வைகயிலான என  
பிேரரைணைய ன்ெமாழிந்  அமர்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 

මහතා. 
 

[பி.ப. 6.25] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ெகளரவ 

(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் ன் ெமாழிந்த இந்த 
ஒத்திைவப் ேநரப் பிேரரைணைய அ ேயன் வழிெமாழிந்  
இந்தச் சைபயின்கண் சில விடயங்கைளக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

Will an Hon. Member propose  the Hon. Bimal 
Ratnayake to the Chair? 
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[ගරු ශාන්ති  ශීස්කන්දරාසා  මහත්මිය] 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
I propose that  the Hon. Bimal Ratnayake do now take 

the Chair. 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ உ ப்பினர் தி மதி சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் 

இங்கு குறிப்பிட்ட ேபான் , கடந்த காலத்தில் வடக்கு, கிழக்கில் 
ஏற்பட்ட த்த சூழ னால் எம  ஆயிரக்கணக்கான உற கள் 
அங்க னர்களாக மற் ம் விேசட ேதைவக்குாியவர்களாக, 
வ விழந்தவர்களாக வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். அ  தவிர 
வடக்கு, கிழக்கிேல இயற்ைகயின் நிமித்தமாக பல அங்க னர்கள், 
வ விழந் தவர்கள் காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர் 
கூறிய  ேபான்  இந்த நாட் ேல சட்டங்கள் 
இயற்றப்ப கின்றேபா  அந்தச் சட்டங்கள் - 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණක් පැහැදිලි කරන්න 

ෙමොෙහොතක කාලයක් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා ගරු මන්තීතුමිය සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාෙව්දී සඳහන් කළා, විපක්ෂ නායකතුමාට නිවසක් ලබා 
දීලා නැහැ  කියලා. එතුමාට නිවසක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක්. එතුමාට ඒක අපහසු නිසා තනිමහල් 
නිවසක් තමයි එතුමා ඉල්ලන්ෙන්. එතුමාට නිවසක් ලබා ෙනොදී 
නැහැ. ඒ නිසා එතුමියෙග් ඒ ෙචෝදනාව වැරදියි කියලා මා මතක් 
කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි.  

ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනෙය් සිටින නිසායි මා ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්. දැන් ගරු සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉන්ෙන් 
සුළු පිරිසක්. ගරු මන්තීතුමිය ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉතාම වැදගත් සංෙව්දී පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් 
ෙයෝජනාවට පිළිතුරු දීමට ගරු අමාත්යවරෙයක් සම්බන්ධ කර 
ගැනීමට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් උත්සාහ කරන්නය කියන ඉල්ලීම 
මූලාසනය වශෙයන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.  

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 
කරෙගන යන්න. 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 

இந்த ெகளரவ சைபயில் தற்ேபா  எ த் க்கூறிய விடயம் மிக ம் 
வரேவற்கக்கூ யதாகும். ஏெனன்றால், நாங்கள் எதிர்க் 
கட்சியி ந்  ேபசும்ேபா  ன்ேன உள்ள கதிைரகெளல்லாம் 
ெவ ம் கதிைரகளாகேவ இ க்கின்றன. தற்ேபா கூட 
ஒேரெயா  உ ப்பினர்தான் இ க்கின்றார். ஆ ம் தரப்  
எப்ேபா ம் எதிர்க்கட்சியின் பிேரரைணக க்கும் ேகள்விக க்கும் 
பதிலளிக்கக்கூ ய வல்லைமேயா  இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, 
இந்த நல்ல  க த்ைதக் கூறியைமக்கு இந்தச் சைபயிேல நான் 
உங்கைள மனமாரப் பாராட் கின்ேறன்.  

இேதேவைளயில், எங்க ைடய சேகாதர உ ப்பினர் 
அவர்கள் "ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் இரா. சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்க க்கு ஒ  மா   வழங்கப்பட் க்கின்ற " என்  
கூறினார். அவர் எப்ேபா  பாரா மன்ற உ ப்பினராக வந்  
அமர்ந் ெகாண்டாேரா, அந்தக் காலம் ெதாடக்கம் 
இ ந் வ கின்ற தான் தற்ேபா ம் அவர் வசிக்கும்  . 
ஆனால் அவ க்கு ஓர் எதிர்க்கட்சித் தைலவர் என்ற 
அந்தஸ் க்குாிய உத்திேயாக ர்வ   இ வைர வழங்கப் 
படவில்ைல. ஆகேவ, அவ்வாறானெதா   வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பைதத்தான் நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். அவர் வய  

திர்ந்தவர் என்றப யால்  இலகுவாகச் ெசன்  அந்த ட் ல் 
வசிக்கக்கூ ய வைகயில் அந்த  வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அைதக் ேகட்ப  தவறல்ல, அதற்குச் சாியான நடவ க்ைக 
எ ்ப்ப தான் நன் .  

இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல பலர் சிறப் த் ேதைவக்குாியவர் 
களாக இ ந் ெகாண் க்கிறார்கள். ெகளரவ உ ப்பினர் இங்கு 
கூறியைதப்ேபான்  அவர்களின் ேதைவகள் இ வைர 
கவனிக்கப்படாத நிைலயில் இ க்கின்ற . ஒ  நா  
அபிவி த்தியைடய ேவண் மாக இ ந்தால், அந்த நாட் ல் 
மக்கள் நலன் நன்றாகப் ேபணப்பட ேவண் ம். அதி ம் சிறப் த் 
ேதைவக்குாியவர்க க்கான - நாங்கள் இவர்கைள 
'அங்க னர்கள்' என் கூடக் குறிப்பி வதில்ைல;  'மாற் த் 
திறனாளிகள்' அல்ல  'விேசட ேதைவக்குாியவர்கள்' என் தான் 
குறிப்பி கின்ேறாம் - அ ப்பைட வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்; இவர்க க்ேகற்ற வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த அரசாங்கக் காலத்திேல வடக்கு, கிழக்கில் 
ேசைவயாற்றிய சர்வேதச ெதாண்டர் நி வனங்கள் 
தி ப்பிய ப்பப்பட்டன என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம்.  ஆனால், 
இந்த நி வனங்கள் பல இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட வர்க க்கு 

ன்  ேசைவயாற்றியி ந்தன.  இந்நி வனங்கைள இந்த 
நாட்ைடவிட்  அ ப்பியதால் இவ்வாறானவர்களின் 
ேதைவகைளக் கவனிப்பதற்குப் ேபா மான வசதிகள் இல்ைல; 
அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்ைத அ பவிக்கின்றார்கள். எங்க ைடய 
உ ப்பினர் அவர்கள் கூறியைதப்ேபான்  அவர்களில் சில க்கு 
3,000 பாய் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், எல்ேலா க்கும் 
இவ்வாறான நிதி வழங்கப்பட ேவண் ம். உதாரணமாக, 
ெவளிநா களில் இவ்வா றானவர்கள் இ ப்பார்களாகவி ந்தால் 
அவர்கைள ட்ேடா  ைவத் ப் பராமாிப்பதற்கு அந்த 
அரசாங்கங்கள் ேபா மான நிதிைய வழங்குகின்றன. எம  
நாட் ல் அவ்வா  வழங்க யாவிட்டா ம் இயன்றள  நிதிைய 
வழங்க ேவண் ம். அவ்வா  விேசட ேதைவக்குாியவர்கைளப் 
பராமாிப்பதற்கும், அேதேவைளயில் அவர்கள் லம் என்ெனன்ன 
ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்ள  ேமா, அவற் க்கான 
பயிற்சிகைள வழங்கி அவர்கைளத் ெதாழி ல் ஈ ப த் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்ப ம் பட்சத்தில் நாங்கள் எங்க ைடய 
அபிவி த்திப் பாைதயிேல ன்ேனாக்கிச் ெசல் கின்ேறாம் 
என்ப  உ தியாக்கப்ப ம்.  
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வடக்கு, கிழக்கில் இவ்வாறானவர்கள் மிக ம் கஷ்டமான 
நிைலயில் இ க்கிறார்கள். அங்கு  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக 
ாீதியாக மாற் த்திறனாளிகள் என்  ெசால்லப்ப கின்ற விேசட 
ேதைவக்குாியவர்கள் சங்கங்கைள உ வாக்கி தங்க க்கான 
உதவிகைளேவண்  லம்ெபயர் உற களிடம் ைகேயந்தி 
நிற்கின்றார்கள். ஆகேவ, அரசு இவர்கள் விடயத்தில் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். அண்ைமயில்கூட மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்  380 ேபர் இவ்வா  
இ க்கிறார்கள் என்  பிரேதச ெசயலகத்தின் ச கேசைவ 
அதிகாாியின் அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இவ்வா  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் 
மாற் த்திறனாளிகள் மிக அதிகமாக இ க்கிறார்கள். கடந்தகால 

த்தம் அதைன விைதத்தி க் கின்ற . அவர்கள் வடக்கு, கிழக்கில் 
மாத்திரமல்ல, அப்பா ம் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ அவர்கைள 
விேசடமாகக்  கவனிக்க ேவண் ம். அவர்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்ய ேவண் ம்; அவர்கைளப் 
பராமாிப்பவர்க க்கு ஏற்ற வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். இ  அரசாங்கத்தின்  தைலயாய கடைமயாகும்.  

இந்த வைகயிேல பார்க்கும்ேபா  இன்  சிலர் கல்வி ாீதியாக 
தனியார் இடங்களில் ெசன்  கல்வி பயின்றி க் கிறார்கள். 
அவர்கள  தரத்திற்ேகற்ற வைகயிேல அவர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப் கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அண்ைமயிேல ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் ெகளரவ  எஸ்.பி. 
திசாநாயக்க அவர்கள் இவ்வா  விேசட ேதைவக்குாியவர்கள் 
சில க்குத் ெதாழி ைன வழங்குவதாக ஒ  ெசய்திைய 
ெவளியிட் ந்தார்; அைதயிட்  நாங்கள் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். ஆனால் வடக்கு, கிழக்கிேல இந்த 

த்தத்தின் ெகா ரத்தினால் பலர் இவ்வா  வ விழந் , 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப யாத நிைலயில் 
அங்க னர்களாக - விேசட ேதைவக்குாியவர்களாக இ ந்  
ெகாண் க்கிறார்கள் என்ப    உங்கள் எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். 
ஆகேவ, அவர்க க்கும் அவ்விதமான ெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த் வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண் ம். வடக்கு, 
கிழக்கிேல விேசடமாக அந்தத் திட்டத்ைதக் ெகாண் வந் , அங்கு 
பாதிப் ற்றி க்கின்ற எங்கள் உற க க்கு நீங்கள் 
ைகெகா க்கேவண் ம் என்பதைனத்தான் எங்கள  சேகாதாி 
இந்தச் சைபயிேல ஒ  பிேரரைணயாக ன்ைவத்  
உைரயாற்றினார். இன்  உங்கள் ன்னிைலயில் இந்த 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற 
சேகாதாி ம் ஒ  விேசட ேதைவக்குாியவராக இ க்கிறார். அதன் 
காரணமாக, அதன் வ ைய உணர்ந்தவராகத்தான் அவர் இதைன 
இந்தச் சைபயிேல ன்ைவத்தி க்கின்றார். ஆகேவ, இந்தச் சைப 
இதிேல கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம். அரச தரப்பினர் இதில் 
கூ ய ஆர்வம் காட்டேவண் ம்.  எங்கள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலகங்க க்கும் அறிவித் , அந்தந்தப் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களில் உள்ள விேசட ேதைவ ைடேயார் யார் யார் என்ற 
விபரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்  அவர்க க்கு என்ெனன்ன 
வசதிகைளச் ெசய்யேவண் ேமா, அதற்ேகற்ற உாிய வசதிகைளச் 
ெசய்  ெகா க்கேவண் ம்.  

இந்தக் கணக்ெக ப்ைபச் ெசய்வ  இப்ேபா  மிக ம் 
இலகுவாக இ க்கும்.  காரணம், ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ம் அவர்க க்குாிய சங்கங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
அவற்றின் லம் அவர்கைள இனங்கண் , அவர்களின் 
ேதைவக க்ேகற்றவைகயில் அவர்க க்கு உதவிகைளச் 
ெசய்யேவண் ம். சில கு ம்பங்களிேல இரண்  - ன்  
பிள்ைளகள்கூட விேசட ேதைவக்குாியவர்களாகப் ப க்ைக யிேல 
இ க்கின்றார்கள். இவ்வாறானவர்களின் தாயாரால் அந்தப் 
பிள்ைளகைள எவ்வா  பராமாிக்க ம்? அவர்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற 3,000 பாய் ேபா மானதா? அ கூட 
எல்ேலா க்கும் வழங்கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, அவர்களின் 
நிைலைய அறியேவண் ம். அவர்கள் நிைலக் ேகற்றதாக அந்தப் 

பணத்ெதாைக வழங்கப்பட ேவண் ம். அவர்க க்கான இதர 
வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய் ம்ேபா தான் எங்கள் நாட்ைட நாங்கள் ன்ேனாக்கிக் 
ெகாண் ெசல்லலாம்.   

இன்  உங்க க்குத் ெதாி ம் வடக்கு, கிழக்கிேல நைடெபற்ற 
த்தம் ெதாடர்பான ெசய்திகள் ஐ.நா.சைப வைர ெசன் , 

அ பற்றிப் பாாிய ைறயிேல விசாரைணகள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற நிைலயி க்கின்ற . அந்த வைகயிேல, இந்த 
அரசாங்கம் வடக்கு, கிழக்கில் எந்தள க்குக் கவனம் 
ெச த் கின்றேதா, அந்தள க்கு இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற தாக்கம் குைறயலாம். நீங்கள் அந்தள க்கு 
வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் மனங்களில் இடம் பி க்கேவண் ம்; 
அதற்கான யற்சிகைளச் ெசய்யேவண் ம். இவ்வா  
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உதவி ெசய்யேவண் ம். 
அங்கி க்கின்ற இைளஞர் வதிக க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். இவ்வா  அவர்களின் மனங்கைளக் 
ெகாள்ைள ெகாள்கின்றேபா , இந்த நாட் க்ெகதிராக 
வந்தி க்கின்ற தீர்மானத்ைதக் கூட நீங்கள் றிய க்கலாம். 
ஆனால், "இந்த நாட்ைட மீட்ேடாம்" என்  ெசான்ன கடந்தகால 
அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் இடம் பி க்கவில்ைல. 
இன்ைறய இந்த அரசாங்கம் ெப ம்பா ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
வாக்குகளினால்தான் ஆட்சிக்கு வந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
அதைனக் கவனத்திற் ெகாண்  நீங்கள் இனியாவ  இவ்வா  
பாதிக்கப் பட் க்கின்ற, விேசட ேதைவக்குாியவர்களாக 
இ க்கின்ற, வாழ்வாதாரத்திற்குக் கஷ்டப்ப கின்ற வ விழந்த 
எங்கள் உற க க்கு உதவ ன்வா ங்கள்! என்ற நல்ல 
அைழப்பிைன உங்க க்கு இந்தச் சைபயிேல ேவண்  ேகாளாக 
வி த் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.46] 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා 

මන්තීතුමිය විසින් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම ඵලදායි හා 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් වශෙයන් මා හඳුන්වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම 
නිෙයෝජනය වන පරිදි ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා නම් තමයි 
ඇත්තටම ෙම් ෙයෝජනාෙව් වටිනාකම ඉස්මතු ෙවන්ෙන් කියන 
කාරණය මා එතුමියට පැහැදිලි කර ෙදන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය කුමන නමකින් 
පැවතුණත්, යුද්ධය කුමන නමකින් විගහ කළත් ඒක ඉතාමත්ම 
විනාශකාරියි; ඉතාමත්ම කුරිරුයි; අවමන් සහගතයි. ෙලෝකෙය් 
ෙකොතැනක යුද්ධයක් ඇති වුණත් අපි එය අවඥාෙවන් බැහැර කළ 
යුතු වාෙග්ම, අපි එය පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙමොකද, ෙහේතුව? 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ යුද්ධ ඇති වුණත් ජයගහණය ලබන්ෙන් 
යුද්ධය පටන් ගත් පාලකෙයෝයි. අතීතෙය් තිබුණු සෑම 
යුද්ධයකිනුත්, වර්තමානෙය් තිබිය හැකි යුද්ධවලිනුත්, අනාගතෙය් 
ඇති විය හැකි යුද්ධවලිනුත් ජයගහණය ලබන්ෙන් ඒ ඒ රටවල 
ජීවත්වන සාමාන්ය ජනතාව ෙනොෙවයි, යුද්ධය පටන් ගත් 
පාලකෙයෝයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ නිසා තමයි අපි  ෙම් කුරිරු යුද්ධය  
පතික්ෙෂේප කරන්ෙන්. කුමන  ජාතියක් නිෙයෝජනය කළත් 
ජනතාව හැම දාම යුද්ධෙයන් පරාදයි. යුද්ධය ආරම්භ කරපු 
පාලකයන් තමයි යුද්ධෙයන් ජයගහණය ලබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම 
අසහනයට, අවමානයට, දුකට, කනගාටුවට පත් වන්ෙන් 
පාලකෙයෝ ෙනොෙවයි, සාමාන්ය පුරවැසිෙයෝයි. ඒ නිසා  සිය 
පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා  පාලකයන් හිතා මතාම  ඇති 
කරපු යුද අතීතයක් තමයි අපට දකින්නට තිෙබන්ෙන්.  

තිස් අවුරුද්දක් පමණ පැවැති ඒ කුරිරු යුද්ධය නිසා මුළු 
රෙට්ම  ජන ජීවිතය, ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය වසර 50කට, 
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100කට වඩා ආපස්සට ගිය බව මා විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් ජාතික ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟිය 
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් වුණා වාෙග්ම, යුද්ධය ආරම්භ කරපු 
පාලකයන් ජාතික ආරක්ෂාව ඉතාමත්ම ඉහළින් ලබා ෙගන ඒ 
වකවානුව තුළ තමන්ෙග් පවුල් ආරක්ෂා කරෙගන ජීවත් වුණු 
හැටිත්, රෙට් ඉන්න බැරි නම් පිට රටවලට ගිහින් මාස ගණන් 
මහජන මුදල්වලින් ඒ අය ආරක්ෂා වුණු හැටිත් අපට මතක් වනවා. 
යුද්ධය පිළිබඳව අද ෙම් කථා කරන පාලකෙයෝ එදා හැසිරුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා මතක් ෙවද්දි අෙප් ඇස් ෙදකට කඳුළු එනවා. 
එදා පැවැති යුද්ධය නිසා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැෙල් 
කියන සියලුම ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය මුළුමනින්ම විනාශ මුඛයට 
පත් වුණු බව අපි දන්නවා. රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට පණ ෙපොවාපු 
සෑම අවස්ථාවක්ම මුළුමනින්ම විනාශ වුණා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධයට 
සම්බන්ධ වුණු යුද ෙසබළු -යුද, ගුවන්, නාවික, විෙශේෂ කාර්ය 
බළකාය, සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය සහ ෙපොලීසිය- පමණක් 
ෙනොෙවයි,  ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව සාමාන්ය ජනතාව මහා දරුණු 
විධියට ඒ යුද්ධෙයන් බැට කෑවා වාෙග්ම අනාථභාවයට, ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වුණු බව අපි දැක්කා.   

ෙමන්න ෙම් අය පිළිබඳව එදා පාලකෙයෝ තමන්ෙග් බලය 
ලබා ගන්නා අවස්ථාවලදී; බලයට පත්වන අවස්ථාවලදී 
ෙනොෙයකුත් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. ඒ අයට නැවත වතාවක් ජීවිතය 
ෙදනවා, ආබාධිත ෙසබළුන්ට පණ ෙදනවා, ඒ වාෙග්ම වැන්දඹු 
බිරියන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පවුල් 
සුරක්ෂිත කරනවාය කියලා එදා පාලකෙයෝ මහා ෙලොකු පම්ෙපෝරි 
ගැහුවා. නමුත්, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ඡන්දෙයන් බලයට පත් වුණාට 
පසුව  ඒ සියල්ල අමතක කරලා කිසිම ආකාරයකින් ෙම් රෙට් 
යුද්ධයක් ෙනොතිබුණු විධියට තමයි අද ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ ජීවත් 
වන්ෙන්. යුද්ධය නිසා ෙසබළු වාෙග්ම, පක්ෂ ෙභ්දයකින්, ජාති 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව රට පුරාම ජීවත් වුණු සාමාන්ය ජනතාව මහා 
විනාශයකට පත් වුණු බව අපි කියන්න ඕනෑ. ඒ සමහර අය මිය 
ගියා, සමහරුන් ආබාධිත වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් ෙගවල් 
ෙදොරවල් විනාශ වුණා. ෙම් නිසා අදත් ඒ මිනිස්සුන්ට ජීවිතයක් 
නැහැ. ඔවුන්ට හිතාගන්න ෙදයක් නැහැ. අවිනිශ්චිතව අනාගතයට 
මුහුණ ෙදමින් අද ඒ අය ජීවත් වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල යුද්ධය නිසා 
තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා අහිමි වුණු වැන්දඹු කාන්තාෙවෝ දහස් 
ගණනක් අද ඉන්නවා. ඒ අයට ජීවිතයක් නැහැ. තමන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා මිය ගියාට පස්ෙසේ ඒ මුළු පවුලම අනාථයි. 
තමන්ෙග් බිරිඳ මිය ගියාට පස්ෙසේ ඒ මුළු පවුලම අනාථයි. ෙම් 
තත්ත්වය උතුරු නැ  ෙඟනහිරට විෙශේෂයි. ඒ වාෙග්ම විවිධ 
අවස්ථාවල ෙබෝම්බ පුපුරා යෑම නිසා, සමූහ මිනිස් ඝාතන නිසා 
අෙප් රෙට් විවිධ පළාත්වලත් ෙම් විධිෙය් දූ දරුෙවෝ, වැඩිහිටිෙයෝ, 
තරුණ තරුණිෙයෝ අනාථභාවයට පත් වුණා වාෙග්ම, ඒ අයෙග් 
ජීවිත විනාශ වුණා. නමුත්, පසු ගිය වකවානුෙව් රජයන් බලයට 
පත්වන ෙකොට කිව්ෙව්, ෙම් ආබාධිත ෙසබළුන්ට, ආබාධිත 
ජනතාවට, යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු මිනිස්සුන්ට ජීවිතය ෙදන්න, 
ජීවත් කරවන්න දිය හැකි උපරිම සහන, උපරිම සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා කියලායි. ඒ අයට ෙගවල් ෙදොරවල් ලබා ෙදනවා කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම යුද්ධෙයන් අනාථ වුණු තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා 
ෙදනවා, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න උදවු උපකාර 
කරනවාය කියලා කිව්වා. ෙම් ෙද්වල් ගැන මහා ෙලොකුවට ෙම් 
පාලකෙයෝ කථා බහ කළා. ඔවුන් එෙලස කථා බහ කළාට 
ඔවුන්ෙග් කියා පිළිෙවළ ගැන බැලුවාම  ෙමොකුත් නැහැ කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා යුද්ධෙයන් පරාජය වුණු අමිහිරි ෙව්දනාව දැනි 
දැනී ඒ මිනිස්සු අද මැරි මැරී ජීවත් වනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙවන 
ජීවිතයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත්  පාලකයන් තමන්ෙග් 
අතීතය මතක් කර ෙගන, තමන් බලයට පත් කරපු ඒ අහිංසක 
ජනතාව ගැන මීට වඩා තමන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින්, ඒ 
අයට ජීවත් වන්න; ජීවිතය ගත කරන්න; ජීවිතය සුරක්ෂිත කර 
ගන්න අවශ්ය පදනම සකස් කරන්න ඕනෑය කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල ඉන්න දවිඩ 

පුරවැසියන්, ඒ වාෙග්ම සිංහල පුරවැසියන්, ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් 
පුරවැසියන්, බර්ගර් පුරවැසියන්, මැෙල් පුරවැසියන් කියන ෙම් 
හැම ෙකෙනකුටම අනාගතයක් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. 
ඔවුන්ට බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් නැහැ. බලාෙපොෙරොත්තු තියන්න 
පුළුවන් විධියට අද ෙම් රජයන් කියාත්මක වන්ෙන්ත් නැහැ. 
අතීතය මුළුමනින්ම අමතක කර දමා ඒ මිනිස්සු ෙකොන් කරලා; 
ෙවන් කරලා; හුදකලා කරලා; තමන්ෙග් වගකීම් පැහැර හැරලා 
අද පාලකෙයෝ පාලන බලය කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
පාලකයන්ෙගන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. 
යුද්ධය නිසා  ජීවිත අහිමි වුණු, ආබාධිත වුණු පුද්ගලයන් ගැන මීට 
වඩා සැලකිල්ලක් දක්වා ඒ හැම ෙකනාටම පක්ෂ ෙභ්දයකින්, 
ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව ජීවත්වීෙම් අයිතිය තහවුරු කරලා; ජීවත් 
වන්න පුළුවන් පදනම සකස් කරලා; ඒ අයට ජීවිතය ෙදන්න වග 
කීෙමන් යුතුව කටයුතු කරන්න  කියන බල කිරීම ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.46] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම පැහැදිලි කළ පරිදි 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම සංෙව්දී ෙයෝජනාවක්. ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමියට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව උතුරට සීමා කළ යුතු නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, මූලාසනය වශෙයන් ෙම් 

සඳහා සාධනීය මැදිහත්වීමක් කළ යුතුය කියලා මම හිතුවා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඔව්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මමත්, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමියත්, ජිනීවා 

නගරෙය් පැවැතුණු අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් රැස්වීමකට 
ගියා. ෙම් ගරු මන්තීතුමිය උගත් කාන්තාවක්, යුද්ධෙයන් පීඩාවට 
පත් වුණු ෙකෙනක් හැටියට එතුමිය මුහුණ දීපු අත් දැකීම් ගැන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

විනාඩියක් ඇතුළත වචන කිහිපයක් කිව යුතුයි කියලා මම හිතුවා. 
එතුමියට ෙවන් කරලා තිබුණු කාමරෙය් සමහර පහසුකම් පවා 
පාවිච්චි කිරීමට එතුමියට අපහසුතාවක් ඇති වුණා. ඒ නිසා 
අවසානෙය් දී එතුමියට ෙවන් කරපු ෙහෝටල් කාමර පවා ෙවනස් 
කරන්න සිදු වුණා. අපි දන්නවා, එතුමිය අෙපන් අනුකම්පාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමිය උගත් 
ෙපෞරුෂයක් ඇති ගරු මන්තීවරියක්. නමුත්, එතුමිය මුහුණ දුන් 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් අපි කණ්ඩායමක් වශෙයන් අසරණ 
වුණා. මෙග් අදහස නම්, ෙම් පශ්නය සංෙව්දී නිසාම ගරු 
ඇමතිවරුන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙම් සම්බන්ධව වැඩි වගකීමකින් 
කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලායි. 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, දැන් මම ඔබතුමාට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. මෙග් ඒ වචන කීපය ඉදිරිපත් 
කරන්න ගිය කාලය ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මම අඩු කරන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මම හිතන්ෙන් අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් උත්තර ෙද්වි. ගරු 

ඇමතිතුමාත් මඟ එනවා. ඇත්තටම,  ඔබතුමාට මූලාසනය ලබා 
දීලා මම ආෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ නිසායි.  ගරු 
ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් ෙයෝජනාව මට 
පැහැදිලිවම අහන්න ලැබුෙණ් -ශවණය කරන්න ලැබුෙණ්- සිංහල 
භාෂාෙවන්. මම මූලාසනෙය් ඉඳන් ඔබතුමියෙග් කථාවට ඇහුම් 
කන් ෙදන විට තමයි මටත් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගැඹුරින්ම 
සංෙව්දීතාව දැනුෙණ්. ඉතින්, ඒ ගැන කථා කරන්න ඕනෑකම 
මටත් ඇති වුණා. අපි ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ. එෙහම නැතිව 
යාපනෙය්ද, මඩකලපුෙව්ද, තිකුණාමලෙය්ද කියලා අදාළ නැහැ. 
යුද්ධයක් පැවැතුණා. ඒ යුද්ධෙයන් විවිධ අන්දෙම් තාඩන පීඩන, 
ආපදාවන්වලට ලක් ෙවච්ච පිරිසක් ඒ පැතිවල හිටියා.  මැරුණු 
පුද්ගල සංඛ්යාව ගත්තාම ලක්ෂයක් මැරුණාය, හැටදාහක් 
මැරුණාය, හමුදාෙව් ෙමච්චරක් මැරුණාය කිය කියා අද ගණන් 
හිලවු කියනවා. ෙම්වා ඡන්දයට market කරපු ඒවා බවට පත් වුණා 
මිසක්,  ඒ කාලෙය් ඒ කවුරු ෙවනුෙවන්වත් පිරිසරණක් වුෙණ් 
නැහැ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ නිසා  සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුස්ලිම්ද, 
ෙවනත් ජාතියක්ද, ෙවනත් භාෂා කථා කරන අයද කියන එක ගැන 
ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් පුරවැසියන් විධියට රටක් ෙලෝකයක් දියුණු 
කරන්න අවශ්ය නම් අප මනුෂ්යයන් හැටියට කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ වනවා.  

ගරු මන්තීතුමියනි, ඇයි ෙමවැනි යුද්ධයක් අපට ඇති වුෙණ්? 
මම ෙමය දකින්ෙන් යුද්ධය නිසාම සිදු වූ ෙදයක් හැටියටයි. යුද්ධය 
සිදු ෙනොවුණා නම් ෙම් ෙද් ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් සිංහල කථා 
කරන මිනිසුන් එදා උෙද් හවා යාපනයට ගිහින් තම ව්යාපාර කළා. 
දවිඩ අය ෙමහි ඇවිත් ව්යාපාර කළා. ෙමය ෙකොෙහේවත් නැති 
මිනිසුන්ෙග් යටි කූට්ටු වැඩක්. ෙබොරු ජාති වාදයක්; ෙබොරු ජාති 
හි ෛතෂීභාවයක් ඇති කර ෙගන තමන්ෙග් බඩ ෙගෝස්තරය රැක 
ගන්න හදා ගත්ත ෙදයක් නිසා තමයි අවසානෙය්දී ෙම් අයුරින් 
යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වුෙණ්. ෙම් යුද්ධය ෙහේතුෙවන් 2001 
වසෙර් අෙප් රජය පැවැති කාලෙය්දී රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා  
අෙප් රටට සාම ෙයෝජනාවක්  ෙගනාවා. ඒ සාම ෙයෝජනාව -සටන් 
විරාම ගිවිසුම- ෙගන ඒම නිසා අපට තරම් ෙවන කාටවත් අපහාස 
ලැබුෙණ් නැහැ. රට පාවා ෙදනවා; ෙකොටින්ට රට ෙදනවා; ෙදමළ 
ජනතාවට රට ෙදනවා; වාෙග් කථා තමයි කියන්න හැදුෙව්.  

ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමියනි, සාම ෙයෝජනා 
සමෙය්දී ජීවත් ෙවච්ච අය ඒ සාම ෙයෝජනාව ෙගන ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද කියලා දන්නවා. ෙම් ගැටුණු පිරිසත් එක්ක අපි සාම 

සාකච්ඡා පවත්වලා පළමුවැනි පියවරට විතරයි අපිට යන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතැනදී 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එක ෙකොටසකුත්, ශී ලංකා හමුදාවට එක 
ෙකොටසකුත් දීලා පළමුව ආයුධ බිම තියලා සාම සාකච්ඡා පටන් 
ගත්තා.  

2001 අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්දී අපි යාපනයට ගියාම දැක්කා, ඒ 
මිනිස්සුන්ෙග් මුහුණුවල තිබුණු සතුට. කුඩා දරුවන්ෙග් ඉඳලා හැම 
ෙකෙනකුෙග්ම මුහුණුවල පුදුම සතුටකුයි තිබුෙණ්. ඒ සාම 
ෙයෝජනාව අපි ඉදිරියට අරෙගන ගියා නම්, නිරායුධව කිසිම 
කරදරයක්, කලබලයක් නැතිව අපට ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න තිබුණා. 
ඒ තත්ත්වය අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලන කියා මාර්ග නිසා අපට නැති 
වුණා. පසුව ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇති වුණා. යුද්ධය ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් ඡන්දය ගන්න marketing method එකක් බවට 
පරිවර්තනය කර ෙගන තමයි තිබුෙණ්. විවිධ ෙද්වල් කියන්න 
ගත්තා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපව පරාජය කරන්නට එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා ඇතුළු කණ්ඩායම 
උතුරට ගිහින් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සල්ලි දුන්නා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට සල්ලි දීලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීම වැළැක්වූවා. ආයුධ ඉස්සුෙව් නැතත්, එෙහම අමානුෂික 
තත්ත්වයට පත් කරලා තමයි එදා ජන බලය -මහජන මතය- නැති 
කරලා පටන් ගත්ෙත්. ඒ ආපු ගමෙන් පතිඵලයක් විධියටයි 2009 
දක්වා  ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇති වුෙණ්. මෙග් ෙම් කථාව කවුරු හරි 
අහෙගන හිටිෙයොත් කියාවි, මම ෙකොටි සංවිධානයට පක්ෂව කථා 
කරනවා කියලා. අපි කවදාකවත් යුදවාදී අය ෙනොෙවයි. අපි යුද්ධය 
ෙහළා දකින අයයි.  

යුද්ධයක් තිබුණු නිසා ඇති ෙවච්ච ආපදාවන් බලන්න. දැන් 
යුද්ධය ෙවලා හමාරයි. යුද්ධය අවසන් ෙවලා 2015 ෙවනකම් ෙම් 
රෙට් පසු ගිය ආණ්ඩුව තිබුණා. ඒ ආණ්ඩුව තිබුණ කාලෙය් 
ෙමොනවාද කෙළේ? ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමියනි, පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කෙළේ යුද්ධය විකුණාෙගන කාපු එක විතරයි. 
ඔබතුමිය බුද්ධිමත් ෙකෙනක් හැටියට ඒ තිබුණු ගැටලු පිළිබඳවත්, 
පසු ගිය රජය කරපු ෙද්වල් පිළිබඳවත් අපිට වඩා ගැඹුරින් 
දන්නවා.  

2015 ජනවාරි 8වැනිදා අපි ෙම් ර ට බාර ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි, 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත් ෙම් පශ්නවලට හරි හැටි මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි එතුමන්ලා එක්ක කරන 
සාකච්ඡාවලදී ෙකොයි ෙවලාවකවත් උතුර, දකුණ, නැ ෙඟනහිර 
කියා  ෙබදා ෙවන් කරලා කථා කරන්න එතුමන්ලා කිසිම 
ෙවලාවක අපිට ඉඩ තියලා නැහැ.  ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමියෙග් කථාව අහෙගන ඉන්න ගමන් මැදදී මම point of 
Order එකක් අරෙගන කථා කෙළේ ඒකයි.  

විපක්ෂ නායකතුමාට නිල නිවාසයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඊෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමායි, අගාමාත්යතුමායි මතක් කළා. ෙමොකද, 
දැන් එතුමාට ලබා දී තිෙබන නිල නිවස පැරණි නිසා එහි උඩ 
තට්ටුවට නැඟීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා. එම නිසා මීට වඩා 
ෙහොඳ තනි මහල් නිල නිවසක් ලබා ෙදන්න කියන එක 
අගමැතිතුමායි, ජනාධිපතිතුමායි ඊෙය් මතක් කළා. ඒ කාරණා 
දන්නා නිසා තමයි ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියව නිවැරදි කරන්න 
මම කථා කෙළේ. අපි පත් කර ගත්ත යහ පාලන ආණ්ඩු වට ෙම් 
පශ්න ෙකටි කාලීනව විසඳා ගන්න බැහැ. ඒ තරම් විශාල වශෙයන් 
යාපනය පැත්ත විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. උතුරු පැත්ත ෙගොඩාක් 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. නැ ෙඟනහිර පැත්තත් විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ අයට සහමුලින්ම උදවු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. අද විෙද්ශ මුදල්වලින්, විෙද්ශ ආධාරවලින් වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් සමාජ ෙසේවා ආයතනවලිනුත්, ෙම් ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
උදව්වලිනුත් ෙම් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක 
වර්ෂයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. 
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ඔබතුමිය දන්නවා, අද විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා පත් කර ගැනීමම 
ෙලෝකය ෙමොන තරම් අපව පිළිගන්නා තත්ත්වයට පත් වුණාද 
කියලා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අද අපට ෙම් රට ඒ තත්ත්වයට 
පත් කරන්න පුළුවන් වුෙණ් දකුෙණ් නායකයන්ට ෙම් පිළිබඳව 
සංෙව්දීව බලන්න පුළුවන්වීෙම් පතිඵලයක් හැටියටයි. 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා පත්වූ ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව කිසිවිෙටකවත් 
පක්ෂගාහීව, ජාතිවාදීව ෙහෝ වර්ගවාදීව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රෙට් උතුෙර් සිට දකුණ දක්වා ඉන්න සෑම ෙකෙනක්ම එක හා 
සමානව පිළිගන්නා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තමයි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව සූදානමින් සිටින්ෙන් කියන එක අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මම නැවතත් කියනවා, ෙම් සියලුම පශන්වලට ෙහේතුව තමයි 
යුද්ධය ඇතිවීම කියලා. යුද්ධය ඇති වුණාට පසේසේ අපිට ඒක 
නවත්වා ගන්න බැහැ. මිනිසුන් අතර ෛවරය ඇති වුණා. මිනිස්සු 
කැලෑවට ගියා. ඒ අය ෙලෝකය දැක්ෙක් නැහැ. ඒ අය දැකපු එකම 
ෙද් අවි ආයුධ පමණයි. අවි ආයුධෙයන් දිනන්න ඔවුන්ෙග් 
මානසිකත්වය හැදුණා. නමුත්, ඒ යුද්ධය නැති කරලා අපි සාම 
ෙයෝජනාව -සටන් විරාම ගිවිසුම- ෙගෙනන ෙකොට අපට ෙමොන 
තරම්  අපහාස, උපහාස කරලාද අෙප් ආණ්ඩුව එදා ෙපරළා 
දැම්ෙම්. එෙහම ෙනොවුණා නම්, අද  ඔය කිසිෙවකුෙග්වත් ජීවිත 
හානියට පත් ෙනොවී ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුණා. උතුෙර් 
පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් පවුල්වල හමුදාෙව් අයත් ෙමොන තරම් 
ආබාධවලට ලක් වුණාද? යුද්ධය නිසා ආබාධවලට ලක් වුණු අය 
අද ෙකොපමණ ඉන්නවාද? යුද්ධයට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් ෙකෙනක් 
මිය ගිය පවුල් ෙමොන තරම් තිෙබනවාද? අද වැන්දඹු කාන්තාවන් 
ෙකොපමණ ඉන්නවාද? තමන්ෙග් දුවා දරුවන් යුද්ධයට ගිහිල්ලා 
මැරුණාට පසුව අතරමං වුණු ෙදමව්පියන් ෙකොපමණ ඉන්නවාද? 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කෙළේ ඔබලාවත් 
අපිවත් ෙනොෙවයි. අතරමැද හිටපු අවස්ථාවාදී මිනිසුන් නිසයි ෙම් 
රට ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. ඒ සඳහා අපට අද වන්දි ෙගවන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට එයට මුහුණ ෙදන්න අපි 
සූදානම්. උතුර, යාපනය, නැ ෙඟනහිර, මඩකලපුව, මුස්ලිම්, 
ෙදමළ, සිංහල කියලා ෙවන් ෙනොකර එකා වාෙග් එක පවුලක් 
හැටියට නැඟී සිටිෙය් නැත්නම් ෙම් රට දියුණු කරන්න අපට  
බැහැ. අද ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබන ආර්ථික අෙහේනියට ෙහේතුවත් 
ඒකයි. ඒ නිසා අපි ෙම් රට ෙගොඩ නඟා ගන්න අවශ්යයි.  

තවත් එහාට ගත්ෙතොත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ෙමොන තරම් බැට කෑවාද? ඔබතුමිය මතක් කළ විධියටම 
පසු ගිය අවුරුදු විස්ස තුළ තුවාල වුණු, ෙගවල් කඩා ගත්තු, ගිනි 
තියලා විනාශ කරපු, ෙබොරු ෙචෝදනා දමලා රැකියාවලින් ඉවත් 
කරපු එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ඉන්නවා. අද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෙද්පළ උකස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට පසු ගිය 
ෙද්ශපාලනය බලපෑවා. ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා පමුඛ 
අෙප් රජය ඒ සියල්ලම සමනය කරලා, කිසිෙවකු සමඟ ෛවරයක් 
ඇති කර ගන්ෙන් නැතුව, හැම පුද්ගලෙයකුටම ෙදපයින් 
නැඟිටින්න පුළුවන් මට්ටමට ෙම් රට ෙගන යන බව මතක් 
කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.54] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීනි, 

ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මැතිතුමිය ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් පළ කිරීමට ලැබීම සතුටට 

කරුණක් බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම් තත්ත්වය ඇති 
වීමට මූලික ෙහේතුව වූ යුද්ධය ඇති වීමට ෙහේතුව ගැනවත්, යුද්ධය 
නිසා සිදු වුණු හානිය ගැනවත් අද කථා කරලා වැඩක් නැහැ. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම අද ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ශී ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමිය 
මීට ෙමොෙහොතකට ඉස්සර ෙවලා මතක් කළ පරිදි මානව හිමිකම් 
ගැන කථා කරන ජිනීවා නුවර ෙහෝටල්වලත් ඒ තත්ත්වයම 
තිෙබනවා. ආබාධිත උදවියට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විධියට 
ෙහෝටල් කාමර සැකසිලා නැහැ කියන ගැටලුව එෙහත් තිෙබනවා. 
ෙමෙහත් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. අපි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
පිහිටුවන අවස්ථාෙව්දී සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් යන 
සියලුම ජාතීන්ෙගන් අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලැබුණා. අපි 
කවදාවත් ඒ ලැබුණු සහෙයෝගය අමතක කරන්ෙන් නැහැ.  

නිවාස පශ්නය ගැන කථා කළා. රැකියා පශ්නය ගැන කථා 
කළා. අද වන විට අපි නිවාස සංකීර්ණ හදන්න, උදා ගම්මාන 
හදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා; කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. 
අනාගතෙය්දීත් ඒ විධියට කටයුතු කරනවා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
කියලා ෙවනසක් නැහැ, අවශ්ය ඉඩම් සහ අවශ්ය සැලසුම් ඉදිරිපත් 
වුණු වහාම ඒ ගම්මාන ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ ගැන 
කිසි සැකයක් නැහැ.  

ඉදිරි වර්ෂ පහ තුළදී අපි රැකියා ලක්ෂ දහයක් ලබා ෙදනවා. 
රැකියා ලක්ෂ දහය ලබා ෙදනෙකොට අපි ෙම් ආබාධිත තත්ත්වයට 
පත් වුණු උදවිය අමතක කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය අමතක කරන්න 
අවශ්යතාවකුත් නැහැ. රෙට් හැම පෙද්ශයකටම ෙම් තත්ත්වය 
බලපෑවා වාෙග්ම උප්පත්තිෙයන්ම ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු 
අයත් ඉන්නවා.  ෙමෙතක් කල් ඉස්මතු වුෙණ් නැති වුණාට, යුදමය 
තත්ත්වයත් එක්ක  ඒ ගැනත් කථා කරන්න පටන් ගත්තා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් ෙගොඩනැඟිලි හදන ෙකොට ඒ 
වාෙග් අයට ෙනොගැළෙපන විධිෙය් ආකෘති, සැලැස්ම -plan- 
අනුමත කරන්න එපා කියලා චකෙල්ඛ නිකුත් වුණා, පාෙද්ශීය 
සභා මට්ටෙමන් එෙහම නැත්නම් නගර සභා මට්ටෙමන්. හැබැයි, 
ඒවා ෙකොයි තරම් දුරට කියාත්මක වුණාද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය 
ෙගොඩනැඟිලි හදනෙකොට ඒ සැලසුම්වලට අනුකූලව හදන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ සැලසුම් අනුමත කළ යුතු නැහැ.  

අද ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ගත්තාමත් ෙම් ගැටලුව බරපතළ 
විධියට තිෙබනවා. නමුත් මම ඔබතුමියට මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අපට ලැබුෙණ් හැම අතින්ම බංෙකොෙලොත් වුණු රටක් බව. ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවයට ෙම් වාෙග් උදවිය සඳහා විෙශේෂ පහසුකම් 
ඇතුළත් කරලා ඒවා අදාළ විධියට නවීකරණය කරන්න අපට 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. බස්රිය ගත්තත්, දුම්රිය ගත්තත්, 
තිෙරෝද රථ ගත්තත් ඒවා අදාළ විධියට නවීකරණය කිරීෙම් 
හැකියාවක් තවම අපට නැහැ.  

ඉදිරිෙය්දී අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි සැදී පැහැදී ඉන්නවා. අපි 
ඒවා අමතක කර නැහැ. ෙමතැනදී කථා කළ විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරු කිව්වා, "ෙම් රජය බලයට පත් ෙවනෙකොට පණ ෙදන්න 
කථා කළා" කියා. අපි කවදාවත් ජීවිතය අහිමි වුණු උදවියට පණ 
ෙදන්න කථා කෙළේ නැහැ. පණ ෙදන්න පුළුවන් කියා අප විශ්වාස 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, ඒ උදවියෙග් පවුල්වලට වුණු හානිය 
අවම කිරීමට සහ සහන සලසන්න අපට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් මැරුණු මිනිසුන්ට පණ ෙදනවා කියා පහළ මට්ටෙම් 
ෙද්ශපාලනයක් කරන්න යහ පාලන ආණ්ඩුව කිසි ෙසේත්ම 
ලැහැස්ති නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ.  
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[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 

ජනතාවට සහන සැපයීෙම්දී විවිධ ෙහේතු සාධක බලපාන බව 
අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවු ණා, පසු 
ගිය කාලෙය් රාජ්ය සහ රාජ්ය ෙනොවන ආයතන, ස්ෙව්ච්ඡා 
සංවිධාන ඒ පළාත්වලින් ඉවත් කළාය කියා. ඒක ඇත්ත. ඒ 
පළාත්වලින් එම ආයතන, සංවිධාන ඉවත් කරලා ඒ "රාජපක්ෂ 
ෙරජිමය" පාලන යුගෙය්දී උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ජීවත් 
වුණු ජනතාවට ලබා ගන්න තිබුණු සහන නැති කළ අවස්ථා 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතිකයන්ෙගන් පළි ගන්නා ස්වරූපයක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අන්ය ආගමිකයන්ෙගන් පළි ගන්නා 
ස්වරූපයක් තිබුණා. යහ පාලන ආණ්ඩුව කවදාවත් එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි හැම දාම සුළු ජාතික තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාෙග්ම සියලුම ආගම්වල ජනතාව එක්ක සහජීවනෙයන් කටයුතු 
කරන්න බැඳී සිටිනවා. 

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් වචනය විශ්වාස කර විශාල 
වශෙයන් අපට ජයගහණ ලබා දුන්නා.  අපි ඒවා කවදාවත් අමතක 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. අද අපට තිෙබන ගැටලුව වන්ෙන්, රෙට් 
තිෙබන බංෙකොෙලොත්භාවයයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් අවශ්යතා 
එකවර ඉටු කර ගන්න බැරිකම මිසක්, අපි ෙම්වා කිසි ෙසේත් 
අමතක කර නැහැ.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂ නායකතුමාෙග් නිල නිවාසෙය් 
පශ්නය ගැන කථා වුණා. ඒ ගැන අදහස් පළ වුණා. ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂ නායකතුමාෙග් නිල නිවෙසේ 
ගැටලුව ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කළා. 
ඒ පශ්නයත් ඉතා ඉක්මනින් විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි කවදාවත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝ ෙම් රෙට් අන්ය 
ආගමිකයන් ෙහෝ ෙම් රෙට් සුළු ජාතිකයන් ෙහෝ අමතක කරන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොවන බවත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පිළිතුරු කථාව, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා. 

 
[අ.භා. 7.01] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීනි, ගරු 

ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මැතිනිය විසින් 2016.07.05 දින සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද ගරු 
ඇමතිවරයා කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවට පිළිතුරු දීම මට පවරා 
ඉතාම ෙපෞද්ගලික කටයුත්තකට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ කල්තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවට පිළිතුරු ෙදන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ශී ලංකාෙව් පැවැති දශක තුනක යුද්ධෙයන් හා අෙනකුත් ෙහේතු 
නිසා විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයන් බවට පත්වූවන් ෙනොසලකා 
හැරීෙම් කටයුතු දිගටම සිදු ෙවනවා. ෙමම තත්ත්වය නිසා 
යුද්ධෙයන් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ උතුරු හා නැෙගනහිර 
පළාත්වල ජීවත් ෙවන විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයන් සිය 
ජීවෙනෝපාය කටයුතු හා අෙනකුත් සමාජ කටයුතු කිරීමට 
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් වී සිටිනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
පවතින ෙම් ගැටලුවට කඩිනම් කියා මාර්ග ගත යුතුව ඇතැයි මම 
ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් 
අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒ සියලු ෙද්වල් පිළිගන්නවා. 
ගරු ශීස්කන්දරාසා මැතිනියනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් ඉතාම දීර්ඝ list එකක් තිෙබනවා.  මට එය සභාගත 
කරන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් කියවන්නත් පුළුවන්. මම එම 
කරුණුවලින් ෙකොටසක් කියවන්නම්.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල දශක තුනක් පැවති යුද්ධෙයන් හා අනිකුත් ෙහේතූන් නිසා විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයින් බවට 
පත්වූවන් සඳහා සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශෙයන් ඉටුකළ කාර්ය භාරය 

 
උතුරු පළාත 

යාපනය, කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් හා වව්නියා දිසත්ික්ක 

 

 ඉටුකළ කාර්ය භාරය 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

රු. 3000/- ආබාධිත දීමනාව ලබාදීම රු. මිලියන 7.38 7.992 41.6 41.6 61.2 61.2 158.1 
 3.82 ජනවාරි 
සිට මාර්තු දක්වා 

පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 205 222 1,156 1,156 1,700 1,701 4,392 4,163 

ආබාධිත සහිත තැනැත්තන්ට ෛවද්ය 
ආධාර ලබාදීම - - - - 135,600 469,760 381,666 71,602 

ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව - - - - 10 44 32 4 

ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා නිවාස  
ආධාර ලබාදීම 660,000 660,000 38,000 4,685,000 575,000 3,135,000 1,100,000 200,000 

නිවාස ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 
  

14 
  

15 
  
1 

  
113 

  
8 

  
38 

  
12 

  
8 

ස්වයං රැකියා ආධාර 750,000 810,000 1,310,000 2,853,000 2,085,560 2,105,500 4,341,500 575,000 

ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදුන් සංඛ්යාව 
  

75 
  

80 
  

131 
  

154 
  

85 
  

89 
  

205 
  

27 

අධ්යාපනය සඳහා ආධාර             1,690 59,988 

ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව             1 6 

163 164 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

නැෙගනහිර පළාත 
තිකුණාමල, මඩකලපුව හා අම්පාර දිසත්ික්කය 

 

ඉටුකළ කාර්ය භාරය 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

රු. 3000/- ආබාධිත දීමනාව ලබාදීම 40.87 11.37 55.08 55.08 81 81 143.28 34.83 

පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 302 316 1,530 1,530 2,250 2,250 3,980 3,871 

ආබාධිත සහිත තැනැත්තන්ට  
ෛවද්ය ආධාර ලබාදීම - - - 129,958 202,198 270,880 442,079 98,300 

ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව - - - 9 13 19 33 6 

ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා  
නිවාස ආධාර ලබාදීම 6,312,000 8,552,500 3,408,000 10,912,000 1,950,000 5,256,175 6,700,000 6,500,000 

නිවාස ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 172 145 58 109 17 47 60 65 

ස්වයං රැකියා ආධාර 560,000 580,000 446,000 670,000 510,000 990,000 680,000 120,000 

ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදුන් සංඛ්යාව 56 54 45 37 21 44 32 5 

අධ්යාපනය සඳහා ආධාර             91,330 42,804 

ආධාර ලබාදුන් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව             12 6 

165 166 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මැතිනියනි, ෙම් file එෙක් තව 
ෙගොඩක් විස්තර තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම කියවන්න අවශ්යද? 
නැත්නම් සභාගත කරන්නද? Shall I table it? 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව ගත වන නිසා 

මම ඉතිරි ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.05ට, අද දින සභා සම්මතිය 
අනුව, 2016 ජුලි මස 07 වන බහසප්තින්දා පූ. භා. 10.30 වන ෙතක් 
කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 7.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க 2016 ைல 07, வியாழக்கிழைம . ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 10.30 a.m. on Thursday, 
7th July, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 





 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ඳළර්ලිමේ්දතු විලළද 
(ශෆ්දවළඩ්) 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்லக 
OFFICIAL REPORT 





 

ගරු අග්රළමාතළතයතුමාතළ  මය ු  කෂ ්රහන 

 
්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 

 
මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමාත්ද ඇස ්රහනය : 
     තු ම්රුන් මුහුණ දදන ප්රලසන 
     ඔඩ්ඩුසුඩහන් වහ දනභ ප්රහදීය ඹ බහ ප හිටුටුමභ 

 
මක ෂඹ වශ මාතශ මක ෂඹ ්රමද්ල ල වෆඳුමමාත ශිසියම  ිඳ 
ලෆටීමාත:  

     නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුභහද  ප්රහලඹ 

අ්දතර්ගත ්රධළන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER  
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Problems Faced by Plantation Workers 

 Establishment of a Separate Pradeshiya Sabha for 
Odduchudan 

 
SUDDEN INTERRUPTION OF WATER SUPPLY IN 
COLOMBO AND GREATER COLOMBO AREAS: 

 Statement by Minister of City Planning and Water 

Supply 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ரண்தைறகு தற அலச்சரறடம் றடுக்கும் றணரக்கள் 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றலடகள் 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

 தரட்டத் தரறனரபர்கள் றர்தரக்கும் தறச்சறலணகள் 

 எட்டுசுட்டரதக்தகண ணறரண தறதச சலதல றயவுல் 

 

தகரளம்தை ற்யம் தரரற தகரளம்தைப் தறதசங்கபறல் றடீர் லர் 

றறதரகத் லட: 

கத் றட்டறடல் ற்யம் லர் ங்கல் அலச்சரறன் கூற்ய

  

 
ලර්රවළද: 
     2016 ජනි 24න දින “දියින”, “රිවිය” ව “භව්බිභ” 

හර්තහ 
 

ශ්රී ාකළ ලළිනක ඳර්ම ණ වවළල ඳන ක මකටුේඳත: 
     දදන ය ව තුන් න ය කිඹහ ංදලෝධිතහහයදඹන් 

ම්භත යන රදී 
 
කල් තෆබීමේ මයෝලනළල: 
     ජහතයන්තය මරය අයමුදදේ ණඹ ගිවිසුම් දොන්දීසි 

சறநப்தைரறல : 

 2016 யூன் 24ஆந் றகற ‘றறண’, ‘ரறற’ ற்யம் ‘வ்தற’ 

அநறக்லககள் 

 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததலச் சட்டதோனம் : 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொலநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றயத்ப்தட்டரய றலநதற்நப்தட்டது 

 

எத்றலப்தைப் தறதல: 

சர்தச ர றறக் கடன் உடன்தடிக்லக றதந்லணகள் 

PRIVILEGE: 

 “Divaina” “Rivira” and “Mawbima” Reports of 24th 

June 2016 

 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF SRI LANKA: 

 Read a Second and the Third time, and passed as 

amended 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Conditions of IMF Loan Agreement 
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PARLIAMENT 
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2016  ජූලි 07ලන බ්රශවහඳින්දදළ 
2016 யூலன 07,  றரக்கறல 

Thursday, 07th July, 2016 
—————————————– 

 
ප. වළ. 10.30  ඳළර්ලිමේ්දතුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමාතළ [ගරු කරු ලයසරිය මාතශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
 

தரரளுன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] லனல 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ඳළර්ලිමේ්දතු ක ුමතු ිළිතබ කළරක වවළ රැවහවීමාත 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 ජලි භ 07න බ්රවසඳිනන්දහ නනම්, අද දින අඳය බහ 

4.00ට  ඳහර්ලිදම්න්තු ටයුතු හිළිඵ හය බහදව් රැසමභ ප 
භහද  නිර හභයදේදී ඳළළත්මභට නිඹමිත ඵළවින් ඊට ඳළමිණ 
වබහගි න දර රු භි භන්ත්රීන් සිඹලු දදනහටභ දභයින් 

දළනුම් දීභට ළභළත්දතමි. 

 
ලිිළ මල්ඛනළිසය ිළිතගෆ්දවීමාත 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ (ිනරවර වාලර්ධන 
ශළ ලනජීවි අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர - வலுவாதா 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறகள் அலச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ 2015 ර්ඹ වහ ිනයය 

ංර්ධන වහ නජීවි අභහතයහංලදේ හර්ඹහධන හර්තහ 
ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ ිනයය ංර්ධනඹ ව ඳරිය ව සබහවි 
ම්ඳත් හිළිඵ ආංශි අධී පණ හය බහට දඹොමු ශ යුතු 
ඹළයි භභ දඹෝජනහ යමි. 

 

්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගය්දත කරුණළිනක මාතශතළ (ඳළර්ලිමේ්දතු 
්රිනවාවහකරණ ශළ ලනමාතළධය අමාතළතය වශ ණණ්ඩු ඳ්ෂම   

්රධළන වාවිධළයකතුමාතළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - தரரளுன்ந 

யசலலப்தை ற்யம் தகுசண ஊடக அலச்சயம் 

அசரங்கக் கட்சறறன் தொற்தகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි,   ප්රහවන වහ සිවිේ ුවන් ද හ 

අභහතයතුභහ දනුදන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ 
භනහභන භණ්ඩරදේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 

නභ හර්තහ ප්රහවනඹ ව න්නිදව්දනඹ හිළිඵ ආංශි 
අධී පණ හය බහට දඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ දඹෝජනහ 
යමි. 

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1950 අං 43 දයන හර්මි ආයවුේ ඳනදත් (131 න අධිහයඹ වූ) 39 

න න්ිනඹ ඹටදත් නිදඹෝ.- [ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ 

අභහතයතුභහ දනුට රු ඹන්ත රුණහිනර භවතහ   

 
වවළමේවය මාතත ිනිඳය ුමතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලජිර අමේලර්ධන මාතශතළ (වහලමද් ක ුමතු 

අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அததர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அலச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි,  භභ 2015 ර්ඹ වහ ත්රිකුණහභරඹ 

දිසත්රි ප දේම් හර්ඹහරදේ හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිම්ම් 

ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 
ශභනහයණඹ හිළිඵ ආංශි අධී පණ හය බහට දඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ දඹෝජනහ යමි. 

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගය්දත කරුණළිනක මාතශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු 

අභහතයතුභහ දනුදන් භභ 2012 - 2013 ර්ඹ වහ සී/      

ශ්රී රංහ යජදේ හණිජ (විවිධ) තිිනත ංසථහදව් හර්ෂි 
හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ යහඳහය ව හණිජ හිළිඵ ආංශි අධී පණ 
හය බහට දඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ දඹෝජනහ යමි. 

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

167 168  



ඳහර්ලිදම්න්තු 

1969 අං 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටදත් නිදඹෝ 

- [සංවර්ධන උඳාය මාර්ග හා ජාත්යන්තත්  ෙවළ මමාත්යතුමමා ෙවුවව  

රු ඹන්ත රුණහිනර භවතහ  
 

වවළමේවය මාතත ිනිඳය ුමතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ණාශික අධී්ෂණ කළරක වවළ ලළර්තළ 
 துலநசரர் தற்தரர்லக் குள அநறக்லககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු ලඩිමේල් සුමර්හ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  டிதல் சுதஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development on the Bill entitled, “National 
Research Council of Sri Lanka” referred to the said 

Committee. 
  

වවළමේවය මාතත ිනිඳය ුමතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

මඳ කවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මාතශතළ (ණඳදළ කෂමාතනළකරණ 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரலத்து அலச்சர்) 

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

Hon. Speaker, I present the following petitions: 

(1) A petition from Mr. H.T. Ranjan of Ganankete, 

Welpalla; and 

(2) A petition from Mrs. Sumana Jayatilake of No. 

78/2, Old Road, Nawala. 
 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அததர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් වතය 

හිළින්මි. 
 

(1) ංචහර, මීදොඩ, "දොඩත්ත" ඹන ලිහිනදඹටු ඳදිංචි 
ඒ.පී.ඒ. ශ්රිඹහතී භවත්මිඹදන් රළබුම් දඳත්භ; 

(2)  තුදදය, ඇේහිටිඹ ඳහය, දනො. 181/1 දයන සථහනදඹටු 
ඳදිංචි ද ප.ඒ. ජිනදහ භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ; 

(3) අරව්, වපුවදදය, "සිරිර ප නි" ඹන ලිහිනදඹටු 
ඳදිංචි පී. ිනරයත්න භවහදන් රළබුම් දඳත්භ; ව 

(4) ව, ළයලිඹන්දොඩ, ජඹර්ධන භහත ඹන ලිහිනදඹටු 
ඳදිංචි ටයිටස ත්රිභහවිතහන භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ. 

 

ගරු කී ලයලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් තුන 

හිළින්මි. 

(1) වර, D ඇශ, අං 68 දයන සථහනදඹටු ඳදිංචි 
ඩී.නම්.නේ.බී. දිහනහඹ භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ; 

(2) දශම්දඵොඩ, යංදොඩ, දනො. 62 දයන සථහනදඹටු ඳදිංචි 
ඊ.දේ.ජී. භංරයත්න ආරිඹංල භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; ව 

(3) දන්තුදර්, ළදව්ත්ත, දනො. 442 දයන සථහනදඹටු ඳදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. භයසිංව භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නිවහේ රප්ඳත්ින භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු සුනිේ වඳුන්දනත්ින භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු රාජි ක අලුවිශළමර් මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரத) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් වඹ 
හිළින්මි.  

(1) වඳුන්මු, ළඹුරුඔඹ ඹන ලිහිනදඹටු ඳදිංචි 
ඊ.නම්.ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.ද ප. ඒනහඹ භවතහදන් 
රළබුම් දඳත්භ; 

(2)  අකුයම්දඵොඩ, කිරිඔරු, 62/2 දයන සථහනදඹටු ඳදිංචි 
ජී.නස.සී. ේදව න භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ; 

(3) භවනුය, අරතුදොඩ, අයදේදඳොර, දනො. 84/2 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි නච්.නම්.ටී.සී. යත්නහඹ භවතහදන් 
රළබුම් දඳත්භ; 

(4)  දේදර, ඵමයටුදඳොත, දනො. 65 දයන සථහනදඹටු 
ඳදිංචි අයි.ද ප. ුවණර්ධන භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ; 

(5) ඇේඩු, භහතදේ ඳහය, 58 දයන සථහනදඹටු ඳදිංචි 
ඩබ්ලිව්.බී.ම.නම්.ආර්.ය.නන්.ටී.බී. අලුවිවහදර් භවතහදන් 
රළබුම් දඳත්භ; ව 

(6) දේදර, ජඹිනර භහත ඹන ලිහිනදඹටු ඳදිංචි 
ඩබ්ලිව්.නම්. යණසිංව ඵණ්ඩහ භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් අට 
හිළින්මි.  

(1) භහතය, ේභ, රුරස භහත, දනො. 28 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි සී.ඩී. දභොදවොට්ටි භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; 

(2) භහතය, උඹන්ත්ත, දදන වයස ඳහය, දනො. 6/ඒ දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි ඩී.ද ප. යහජඳ ප භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; 

(3) භහතය, ටුත්තළටිඹ ඵටටුය, දනො. 331/15 දයන සථහනදඹටු 
ඳදිංචි නච්.නච්.නස. දර න් ද සිේහ භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; 

(4) භහතය, ඌරුමු, දව්වළේර, "දභත්හන්" ඹන ලිහිනදඹටු 
ඳදිංචි ද ප.ජී. යංජිත් නයහජහ භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; 

(5) භහතය, ේභ, සුනන්ද භහත, දනො. 121 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි ද ප.ම.ඩී.ආර්. ඩඹස භවත්මිඹදන් 
රළබුම් දඳත්භ; 

(6) ළලිභ, ඳළරෆන දඳොකුම්ත්ත, "හනහ" ඹන ලිහිනදඹටු 
ඳදිංචි පී.බී. දටනින් භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ;  
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(7) දඵන්මු, ළනසුම්දොඩ ඹන ලිහිනදඹටු ඳදිංචි නස.බී. 
ලීරහයත්න භවතහදන් රළබුම් දඳත්භ; ව 

(8) භහරදබ්, හිට්ටුර, වන්දතොට ඳහය, දනො. 130/2 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි යි.ය.නස. පීරිස භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විදේඳහර දවට්ටිආයච්චි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ලව්දත අලුවිශළමර් මාතශතළ (කෘෂිකර්මාත රළලය 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அலச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් වතය 

හිළින්මි.  

(1) භහතදේ, දොටුදව්දදය ඳහය, 23/11 දයන සථහනදඹටු 
ඳදිංචි ඩී.නම්.නස. ද නහනහඹ භවත්මිඹදන් රළබුම් 
දඳත්භ; 

(2) දඹුේර, ණ්ඩරභ, ආරෑවුර වංදිඹ, දනො. 177/1 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි ආර්.ඩබ්ලිව්. කුභහයසිංව භවතහදන් 
රළබුම් දඳත්භ; 

(3) භහතදේ, ළුදෆර, ඳශමු ඳටුභ, අං 51 දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි නස.නම්.නම්. වහරිස භවතහදන් රළබුම් 
දඳත්භ; ව 

(4) භහතදේ, අකුයම්දඵොඩ, භවඹහඹත්ත, අං 207 බී දයන 
සථහනදඹටු ඳදිංචි උදඹ ජහන වේරලු භවතහදන් 
රළබුම් දඳත්භ. 

 
ඉිසරිඳ ක කරන ද මඳ කවේ මාතශලන මඳ කවේ ිළිතබ කළරක 

වවළල  ඳෆලරිය ුමතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கலபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු අග්රහභහතයතුභහට ප්රලසන දඹොමු යන අසථහ. 

ඳශමුන ප්රලසනඹ විභන්දන් රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහයි.  

 

ගරු අග්රළමාතළතයතුමාතළ  මය ු  කෂ ්රහන 
தற அலச்சரறடம் றடுக்கும் றணரக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 

ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, දභභ ප්රලසනඹ ඇසීභට අසථහ රඵහ 

දීභ හිළිඵ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත නහ. භභ රු 
අග්රහභහතයතුභහදන් ඳවත වන් ප්රලසන අවනහ:  

1. ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් උතුරු මුහුදු තීයදේ තිින විදයෝධි භසුන් 
ඇේලීදම් ටයුතුර නියත න ඵ දන්නහද? 

2. ඒ දව තුදන් රහංකීඹ ධීයඹන්ට ළටලු යහශිඹට මුහුණ 
දීභට සිදුම ඇින ඵ හිළින්දන්ද? 

3. දභභ ළටලු විඳීභ හිළිඵ ඉන්දිඹහනු යජඹ භඟ යහජ 
තහන්ත්රි දර ටයුතු ය ිනදබ්ද? නද  නම් නටුදී නඟ 
වූ රුම් දර්ද?  

4. දභභ ළටලු නියහයණඹ කිරීභ වහ උතුරු මුහුදු තීයදේ 
රහඳ ලදඹන් -ඒ කිඹන්දන් මුහුදු තීයදේ ප්රදීල 
ලදඹන් දවෝ- දින ලදඹන් ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්ට භසුන් 
ඇේලීභ වහ අය රඵහ දීභට ඹම් හච්ඡහ ප ආයම්බ 
දොට ිනදබ්ද?  

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ (අග්රළමාතළතයතුමාතළ වශ ලළිනක 

්රිනඳ කින ශළ ණර්ිකක ක ුමතු අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அலச்சயம் தசற 

தகரள்லககள் ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள் அலச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ශ්රී රංහට අඹත් උතුය වහ නළ දඟනටුය මුහුදු සීභහන්ටු 
විදල දඹන්භ න්න්තුදර් සිට ේහිටිඹ ද පහත්, 
න්න්තුදර් සිට ත්රිකුණහභරඹ ද පහත් න මුහුදු ප්රදීලඹන්ටු 
ඉන්දිඹහනු ධීය දරෝරර් ඹහහ භන්න් තිින විදයෝධී bottom 
trawling ක්රභඹට භසුන් භළරීභ සිදු යනු රළදබ්. ශ්රී රංහ නහවි 
වමුදහදව් මුය ංචහය ඹහහ ව දර්ඩහර් ඳීධිනදඹන් රඵහ ත් 
දත්ත අනු භහඹට ඹහහ දහව ප ඳභණ දභභ රිඹහලිඹ වහ 
ශ්රී රංහ මුහුදු තීයඹට ඳළමිදණනු රළදබ්. අඳ යදට් මුහුදු සීභහ තුශ 
සිදුන දභභ අනය ධීය ටයුතු නිහ උතුරු වහ නළ දඟනටුය 
ප්රදීලඹන්ටු ජීත් න සුළුඳන්න ධීය හර්මිඹන්ද  
ජීදනෝඳහඹට ඉතහභ ඵයඳතශ දර දභඹ ඵරඳහ ඇින අතය ඔවුන් 
ඉතහභ අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ඇත.  

ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් විසින් සිදු යනු රඵන bottom trawling 
ඳන්න ක්රභදේදී මුහුදු ඳතුදේ සිටින සිඹලුභ ජීමන් වහ මුහුදු 
ඳරියඹට ටුතය සිඹලු දී විනහල න අතය, භත්ය ම්ඳත් 
දභන්භ ජජ විවිධත්ඹටද දභභන්න් ෘජුභ තර්ජනඹ ප නේර 
ම ඇත. ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්ද  දභභ අනය ධීය ටයුතු 
හිළිඵ රු විදීල ටයුතු ඇභිනතුභහ  විසින් රු ඉන්දීඹ විදීල 
ටයුතු අභහතයතුමිඹ භඟ හච්ඡහ දොට ඇින අතය ඊට 
අභතය ශ්රී රංහදව් නහවි වමුදහ විසින් ඉන්දිඹහනු නහවි 
වමුදහ ව ඉන්දිඹහනු ද යශ ආය ප දදඳහර්තදම්න්තු භඟ 
අර්ධ හර්ෂි, හර්ෂි අන්තර් ජහින මුහුදු සීභහදව්දී ඳත්නු 
රඵන හච්ඡහ, භහණ්ඩලි ථිහත ව ආය පහ හච්ඡහ 
තුශදීද දම් ම්ඵන්ධදඹන් හච්ඡහ යනු රඵයි.  

තද, ඉන්දිඹහනු භධයභ යජඹ ව රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 
ංර්ධන ඇභිනතුභහ ඇතුළු ශ්රී රංහදව් නිරධහරින් වබහගි න 
දදයට ඒහඵීධ මිටු හච්ඡහ දභභ භහදේදී නළතත් ආයම්බ 
කිරීභට නිඹමිත අතය, නටුදී දම් හිළිඵ විදල  අධහනඹ ප දඹොමු 
යනු ඇත. නදභන්භ ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රී රු සුභන්ිනයන් 
භළිනතුභහ විසින් ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන රද industrial 
bottom trawling ක්රභඹ ම්පර්ණදඹන්භ තවනම් කිරීභට 
දදනන රද දඹෝජනහද ම්භත වූ අතය, ඒ වහ ම්ඵන්ධ ළට් 
නිදව්දනඹ ඳශ කිරීභට රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 
ඇභිනතුභහ විසින් ටයුතු යනු ඇත. ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 
ංර්ධන ඇභිනතුභහ විසින් ඉන්දීඹ ධීය ඹහහ වහ දභයට මුහුදු 
තීයඹ තුශ භසුන් ඇේලීභට අය රඵහ දීභ ප සිදු ය දනොභළින 
අතය, දම් ම්ඵන්ධදඹන් ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභට 
දඹෝජිත ඳනත් අනු දභයට මුහුදු සීභහ තුශ අනය වහ තිින 
විදයෝධී භසුන් ඇේලීදම්දී රුහිඹේ මිලිඹන නවභහදර් සිට 
රුහිඹේ මිලිඹන ඳවදශො ද පහ දඩඹට ඹටත් කිරීභට 
අහලඹ රළදඵනු ඇත. 

දම් ප්රලසනඹට විඳුභ ප දවොඹහ න්නත් අහි හච්ඡහ 
යනහ. අදප් විඳුභ අනු  bottom trawling ක්රභඹට ඉඩ 
දදන්දන් නළවළ. ඒ ඹම් කිසි හර සීභහ ප තුශ නත්න්න 
ඕනෆ කිඹරහ ිනදඵනහ. ඒ යන්දන් දොදවොභද කිඹන නත්, 
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ඒ ම්ඵන්ධ න්නහ හිඹය හිළිඵත් හච්ඡහ ය දන 
ඹනහ. දදඳළත්දතන්භ ඵරන්දන් දම් ළඩ ටයුත්ත ඉ පභනින් 
අන් යන්නයි. තමිේනහඩු ප්රහන්තදේ ඡන්දඹ නිහ භහ 
කිටුඳඹ ප දම් ළන හච්ඡහ යන්න ඵළරි වුණහ. දළන් ඒ ඡන්දඹ 
ඉයයි. අලුත් ඇභිනයදඹ ප ඉන්නහ. ඒ ඇභිනයඹහ භඟත් 
හච්ඡහ යන්න අඳට සිදු දනහ. 

 

ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, දම් ම්ඵන්ධදඹන් හච්ඡහ ට 
කිටුඳඹ ප ඳත්හ ිනදඵනහ. මිටු ණනහ ප හිටුටුරහ 

ිනදඵනහ. විවිධ ර්දේ තීන්දු අයදන ිනදඵනහ. 

රු අග්රභහතයතුභනි, දම් නවිටත් නභ ප්රදීලර ධීය 
ජනතහද  ජීවිහ මුළුභනින්භ විනහලඹට ඳත් යමින් ව මුහුදු 
ඳත්දේ ිනදඵන ම්ඳත් ඳහ විනහල යමින් දම් රිඹහලිඹ 
සිදුදමින් ඳිනනහ. අහි  දොඳභණ හච්ඡහ ශත්, අදත් දභඹ 
සිීධ දමින් ඳිනන දදඹ ප ඵට ඳත්දරහ ිනදඵනහ. නිර 
ලදඹන් අන් නඟතහ දනොවුණත්, ආය ප දේම්යඹහ 
උතුදර් ඳළින හච්ඡහරදී ප්රහල ය ිනදඵනහ, දභභ ප්රලසනඹ 
නියහයණඹ ය ළතිභ වහ  න පදෝ ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්ට 
භහළු ඇේලීභට  ඹම් රහඳඹ ප රඵහ දීභට දවෝ ඉන්දිඹහනු 
ධීයඹන්ට භහළු ඇේලීභට ඹම් නිලසචිත දින ණන ප  රඵහ දිඹ 
යුතුයි කිඹරහ. ඒ හයණඹ  4 න ප්රලසනඹ වළටිඹට භභ අවනහ. 

රු අග්රභහතයතුභනි,  ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්ට භහළු ඇේලීභ 
වහ රහඳ ලදඹන් රඵහ දීදම් දවෝ  දින ලදඹන් රඵහ දීදම් 
ඹම් තීයණඹට දවෝ හච්ඡහට ආණ්ඩු ප වළටිඹට ඳළමිණ 
ිනදඵනහද?  

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ හිළිඵ අහි තභ  සථිය නිභනඹ ප යරහ නළවළ. දම් 
හයණඹ හිළිඵ උතුදර් ධීය ජනතහ භඟ  හච්ඡහ 
යන්නත්, ඉන්දීඹ ධීයඹන් භඟ හච්ඡහ යන්නත් 
ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. භභ ටුතන විධිඹට දඹෝජනහ කිටුඳඹ ප  
රංහ ඳළත්දතන් ය   ිනදඵනහ. ඒ තභයි දනභ රහඳඹ ප 
දන් යනහද නදවභ නළත්නම් දින කිටුඳඹ ප දදනහද කිඹන 
නයි. භවය දඹෝජනහ ඉන්දිඹහ ඳළත්දතන් ඇවිේරහ ිනදඵනහ. 
භවය ඒහ අදප් ඳළත්දතන් ඇවිේරහ ිනදඵනහ. අහි bottom 
trawling ක්රභඹ  අන් යන්න ඕනෆ. අහි ඒ සථහයදේ තභයි 
ඉන්දන්. ඒ වහ අහි රිඹහත්භ න්දන් දොදවොභද කිඹන 
හයණඹ ළන තභයි දළන් හච්ඡහ ය දන ඹන්දන්. 
දොදවොභ වුණත් අහි යන ටයුත්තට උතුදර් අදප් 
ධීයඹන්ද  නඟත්ඹ රඵහ න්න ිනදඵනහ. ඉන්දිඹහනු 
ධීයඹන්ට දභවහට ඇවිේරහ තභන් ළභළින විධිඹට භහළු ඇේලීදම් 
අයිිනඹ අහි දදන්දන් නළවළ, අහිට දදන්නත් ඵළවළ. දළනට භභ 
ටුතන්දන් ඒ දේම්තුභහදනුත්, ධීය අභහතයහංලදඹනුත්, ඳශහත් 
බහ ඇභිනයඹහදනුත් විවිධ දඹෝජනහ ඉදිරිඳත් දරහ 
ිනදඵනහ. නමුත් තභ ඒ න ප ළනත් නඟත්ඹට ඳළමිණ  
නළවළ. අහි කිඹරහ ිනදඵන්දන් දම් දම් අවුරුීද තුශදී අන් 
යන්නට හිඹය නිමු කිඹරහයි. දභොද, දම් මීට ඩහ  
ඇදදන ඹන්නට ඵළවළ. ඒ අහි හිළිදන ිනදඵනහ. 

 
ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භද  දදදනි අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

රු අභළිනතුභනි, ය තීයණඹට, හච්ඡහට නශඹුණත් 

අදප් යදට් මුහුදු සීභහ අදප් යදට් ධීය ර්භහන්තඹ වහ 

ිනදඵන ළදත්භ ම්ඳතයි. ඒ ම්ඳත දඵදහ ළතිභ වහ 
තීයණඹට නශඹීභට දම් ඳහර්ලිදම්න්තුටත් වළකිඹහ ප 
ිනදඵනහ කිඹරහ භභ විලසහ යන්දන් නළවළ. අදප් ම්ඳත 
ඉන්දිඹහනු යජඹත් භඟ අහි දඵදහ න්දන් දොදවොභද? න න 

අඹද  ඔළුර ඒ දඹෝජනහ ිනබුණහට, දම් යදට් නළනි 
දඹෝජනහ ප නම් හර්ථ මභට  ඉඩ ඩ රඵහ දනොදිඹ යුතුයි. 

රු අභළිනතුභනි, දළන් ඔඵතුභහදන් අවන ප්රලසනදේදී ඳළන 

නන්න්දන් දභඹයි. ආම්ඳන්න ක්රභඹ න ළටලු ප. නමුත් 
ආම්ඳන්න ක්රභඹට ඩහ ප්රධහන ළටලු තභයි අඳට ටුමි මුහුදු 
තීයදේ ධීය ම්ඳත විනහල යමින් අත් ඳත් ය ළතිභ. ඒ තිින 

විදයෝධී රිඹහ ප. තිින විදයෝධී රිඹහ ප හද භ ඒ තිින විදයෝධී 
රිඹහ න්දන් ඉතහභත්භ විනහලහරී ආම්ඳන්න ක්රභඹ ප. නභ 
නිහ ආම්ඳන්න ක්රභඹ හිළිඵ නඟතහට ඳළමිීමභ විතය ප 

ප්රභහණත් දන්දන් නළවළ, දම් තිින විදයෝධී රිඹහභහර්ඹ නතය 
ශ යුතුයි කිඹන න තභයි අඳ විසින් ත යුතු තීයණඹ කිඹරහ 
අහි විලසහ යන්දන්.  

විදල දඹන්භ උතුදර් ජනතහද  ජීදනෝඳහඹ ර්ධනඹ ය 

ළතිභට උතුයට දන ර්භහන්ත ගිදේ නළවළ. 2009 සිට දම් 
ද පහ උතුයට ර්භහන්තඹ ප ගිදේ නළවළ, දන දඹෝජනහන් 
ගිදේ නළවළ. ඔවුන්ට ිනබුම් නභ ම්ඳත මුහුදු ම්ඳත. ඒ 

ම්ඳදතන් තභයි තභන්ද  ජීවිහ ස ය න්දන්. නභ නිහ 
විදල  අධහනඹ ප දඹොමු දොට -තමිේනහඩුදව් භළිනයණඹ ඒ 
දොේරන්ද  හයණඹ ප රු අභළිනතුභනි. දම් අදප් 

ප්රලසනඹ ප.- අදප් ප්රලසනඹ විඳීභ වහ මීට ඩහ දව්ත් 
ටයුතු කිරීභ වහ ඔඵතුභහ අනුභනඹ යන රිඹහ භහර්ඹ 
දභො පද කිඹරහ දළන න්නට ළභළිනයි. 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අහි දළනට අත් අඩංුවට අයදන ිනදඵන ධීය දඵෝට්ටු ආඳහු 

ඹන්දන් නළවළ. භභ ටුතන්දන් දළනට ධීය දඵෝට්ටු 130 ප දවෝ 
140 ප අදප් අත් අඩංුවදව් ිනදඵනහ කිඹරහයි. 

ඒහ ආඳසු දදන්න කිසිභ අදව ප නළවළ. ඕනෆභ යට 

හභහනයදඹන් යන්දන් ධීයයින් භඟ දඵෝට්ටුත් අත් අඩංුවට 
න්න නයි. භවය යටර ධීයයින් ව දඵෝට්ටු ආඳසු නනහ. 
රංහදව් යන්දන් ධීයයින් ඳභණ ප ආඳසු ඹන නයි. 

දඵෝට්ටු අහි ිනඹහදන ඉන්නහ. අදඳන් අවරහ ිනදඵනහ, ධීය 
දඵෝට්ටු ආඳසු දදන්න පුළුන්ද කිඹරහ. අහි කිඹනහ, "ධීය 
දඵෝට්ටු දදන්න ඵළවළ. ඕනෆ නම් ධීයයින් ඳභණ ප ආඳසු 

නන්නම්" කිඹරහ. දම්ත් දම් ප්රලසනඹ වින්න න අන්දභකින් 
අහි න්නහ හිඹය ප. ඒත් දම් අන් යන්න ඕනෆ.  නටුදී 
අදනකුත් ඳළිනලින් අඳට විවිධ අදවස නනදොට  ඒහත් ඉදිරිඳත් 
යරහ ධීයයින්ද  ප්රිනචහය රඵහ න්නයි අඳට ිනදඵන්දන්. 

ළභළින නම් ළභළිනයි කිඹන්න පුළුන්. අළභළිනයි නම් 
අළභළිනයි කිඹන්න පුළුන්. අන්ිනභට ඵරන්දන්, උතුදර් 
ධීයයිනුත් ළභළින න ඹම් කිසි ක්ර භදව්දඹ ප රිඹහත්භ 

යන්නයි. ඒ දොේරන් විරුීධ වුදණොත් අඳට දම් යන්න 
ඵළවළ දන්.  

 
ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඇත්තටභ දභතළන ිනදඵන්දන්, න 

ධීයඹකු  භඟ ළයදීභකින්  සීභහ භහයිම් ඳළනරහ ඇවිත් භහළු 
ඇේලීභ ප දනොදයි. දරෝරර් ඹහහ විලහර ප්රභහණඹ ප දව්ත් 
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ඩහ ඳළනරහ, භත්ය ම්ඳත ඳළවළය ළතිභකුයි දභතළන සිීධ 

දන්දන්. නදව  ඉන්න අදප් නහවි වමුදහදව් ප්රභහණඹ කිසි 
ද ත්භ ප්රභහණත් නළවළ, නභ දරෝරර් ඹහහ සිඹේර අත් 
අඩංුවට න්න. නදවභ නම් දඩි තළබීභ ප භඟ යුීධඹ ප 
ආයම්බ යන්න දනහ. ඒ නන දරෝරර් ඹහහ ප්රභහණඹත්, 

ඒහදේ දව්ඹත්,  ඔවුන් යන භවහ විනහලඹ ව ඳළවළය ළතිභත් 
න ප ඵරනදොට අනිහර්ඹදඹන්භ නතළනින් තභයි ඒ දශය 
න්දන්. ඒ නිහ ඉ ටුට දඵෝට්ටු ප, දද ප අත් අඩංුවට 

ළතිදභන් දම් වි දන්දන් නළවළ.  

අහි දන්නහ රු ථහනහඹතුභනි, දම් ප්රලසනඹභ 
ඉන්දිඹහටත් ඳහකිසතහනදේ මුහුදු තීයඹත් න ප  ඳළන නළඟුම් 
ඵ. වළඵළයි, ඒ දරහදව් ඉන්දිඹහ මුහුදු තීයදේ කිදරෝමීටය 
ඳව area න ප නම් ය  ඒ මුහුදු තීයදඹන් නවහට ඉන්දිඹහනු 
ධීයඹන්ට ඹන්න දුන්දන් නළවළ. ඒ ප්රදීලදේ භහළු අේරන වළභ 
ධීය ඹහහ පභ ඉන්දන් දොදව ද කිඹරහ ඵරහන්න පුළුන් 
උඳයණ වි ය ිනදඵනහ.  ඉන්දිඹහනු දයශ ආය ප 
වමුදහ විදල  භළදිවත් මභ ප යනහ, ඳහකිසතහනු මුහුදු තීයඹට 
ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් ඹහභ ළශළ පමභට. ඒ යන්දන් 
ඳහකිසතහනදඹන්භ දනොදයි. තභන්ද  මුහුදු තීයඹ ආය පහ ය 
ළතිභ වහ ඳහකිසතහනඹට ළඩ හිළිදශ ප ිනදඵන අතය, 
ඉන්දිඹහනු දයශ ආය ප වමුදහ තභන්ද  ධීයඹන් 
ඳහකිසතහනු මුහුදු රහඳඹට ඹහභ ශ පහ ළතිභ දනුදන් විවිධ 
උඳක්රභ අනුභනඹ යනහ. ඳහකිසතහනඹට නළනි ප්රිනඳත්ිනඹ ප 
අනුභනඹ යන ඉන්දිඹහ, රංහට දභළනි ප්රිනඳත්ිනඹ ප 
අනුභනඹ යන්න දව තු දර්ද කිඹරහ ඔඵතුභහදන් 
දළනන්න ළභළිනයි. 

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
භට කිඹන්න පුළුන් රංහ ආණ්ඩු ළන විතයයි. [ඵහධහ 

කිරීභ ප  ඹටදරහ නළවළ. දම් රහඳඹ ඳහකිසතහනඹට ඩහ 
දනස. දභොද, හම්ප්රදහයි වහ දපිනවහසි දදඳළත්දත්භ 
ඉන්න අඹ දඳෝ ප මුද්ර න්ධිඹට ආන්න මුහුදී ධීය 
ර්භහන්තදේ දඹදිරහ ිනදඵනහ. ඒ හරදේ දරෝරර්            
ඹහහ  ිනබුදණ් නළවළ; විලහර දඵෝට්ටු ිනබුදණ් නළවළ. ඒ ඳළත්දත් 
ඉන්න අඹ දම් ඳළත්තට ආහ, දම් ඳළත්දත් ඉන්න අඹ ඒ ඳළත්තට 
ගිඹහ. 1983ට ලින් දම් ඳළත්දත් අඹද  දරුන් ඒ ඳළත්දත් 
සිටිඹහ, ඒ ඳළත්දත් ඉන්න අඹද  ළවළනු දම් ඳළත්දත් සිටිඹහ. 
අන්න නළනි ම්ඵන්ධඹ ප තභයි ිනබුදණ්. දළන් තත්ත්ඹ දනස. 
නමයණඹ නිහ විලහර දඵෝට්ටු අයදන අදප් මුහුදු සීභහට 
ඩහ ඳනින න ප්රලසනඹ ප. 

ඒ අතයතුදර්දී ච්චතීව් ගිවිසුභ නනදොට ඉන්දිඹහනු 
ධීයඹන්ද  භවය අයිිනහසිම් අහි හිළිදන ිනදඵනහ. නමුත් 
දළන් දම් තත්ත්ඹ නත්න්න ඕනෆ. දළන් දදඳළත්දත්භ අඹ 
හිළිදන ිනදඵනහ, දම් ම්ඵන්ධදඹන් යුීධඹට ඹන්න ඵළවළ 
කිඹරහ. දම් අවුරුීද තුශදී විඳුභ ප අයන්න රිඹහ යන නිහ 
භභ රුම් ළන කිඹන්න ඹන්දන් නළවළ. ඒ වුණත් භභ දන්නහ, 
දළනට දවො හච්ඡහ ප සිදු දනහ කිඹරහ. 

 

ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භට ත ළදත් ප්රලසනඹ ප අවන්න 
ිනදඵනහ. දම් ඉතහභ ළදත් ප්රලසනඹ ප. 

 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තුනයි අවන්න අසථහ ිනදඵන්දන්. ත 
ප්රලසනඹ ප ඇහුදොත් ඒට හිළිතුරු දදන්න රු අභළිනතුභහ 
ළභළිනද? 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භ ප නළවළ. "වුද ශභයි, වුද ළවළනු" කිඹරහ අවන්න 
නඳහ. අදන ප ප්රලසනරට භභ හිළිතුරු දදන්නම්.  

 
ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ දම් ප්රලසනදඹන් අන් යනහ, රු ථහනහඹතුභනි. 

නභ දරෝරර් ඹහහලින් ඒ දොේරන්ද  බිරින්දෆරු දවෝ 
හන්තහන් ඵරන්න නනහ නම් අඳට ප්රලසනඹ ප නළවළ රු 
ථහනහඹතුභනි. [ඵහධහ කිරීභ ප  ඔවුන් නන්දන් අදප් ම්ඳත 
සයහන්න. වළඵළයි, දළන් ිනදඵන ප්රලසනඹ ත්දතොත් රංහ වහ 

ඉන්දිඹහ අතය ිනදඵන දපිනවහසි ඵතහට ඩහ ඉන්දිඹහ 
ව ඳහකිසතහනඹ අතය ිනදඵන දපිනවහසි ඵතහ ළඩියි. භවහ 
බහයතදඹන් ඳහකිසතහනඹ දන්දරහ අවුරුදු 60යි. ඒ නිහ 

ඔවුන්ට අඳටත් ඩහ දිුව දපිනවහසි ඵතහ ප ිනදඵන්දන්. දිුව 
දපිනවහසි ඵතහ ප කිඹන්දන්, භෆත හරඹ ද පහභ නන 
දපිනවහසි ඵතහ ප ිනදඵනහ. නළනි ඵතහ ප ිනබිඹදීත් 

ඉන්දිඹහනු යජඹ ඳහකිසතහනු මුහුදු තීයඹට තභන්ද  ධීයඹන් ඹෆභ 
ළශළ පමභ වහ GPS උඳයණ වි යමින්, ෆභ දඵෝට්ටු පභ 
නිරී පණඹ යන තත්ත්ඹ ප ඇින ය ිනබිඹදී අදප් මුහුදු 

තීයදේදී ඳභණ ප අදප් ම්ඳත ඳළවළය ළතිභ වහ ඔවුන්ට ඉඩ 
ඩ රඵහ දීදභන් දඳදනන්දන් දම් භ දීලඳහරනදේ ඹම් 
ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභ ප වහ ඵතහ ප ඒ හිළිඵ ිනදඵන ඵයි. 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ නඹට නඟ න්දන් නළවළ. 

ඉන්දිඹහයි, ඳහකිසතහනඹයි අතය දපිනවහසි ඵතහ ප 
ිනදඵනහ කිව්හට,  ඒ ඳළත්දත් ඉන්න මුසලිම් මිනිසුන් 
ඉන්දිඹහට ගිඹත්, දම් ඳළත්දත් ඉන්න ටුන්දු මිනිසුන් 

ඳහකිසතහනඹට ගිඹත් දළන් ප්රලසන ණනහ ප  ිනදඵනහ.  

ඇත්ත ලදඹන්භ දභතළන සිදු වුදණ් දම්යි. දම් දඳෝ ප 
මුද්ර න්ධිඹ දදඳළත්දත්භ ටුටපු ධීය ජනතහ ඳෘතුීසසීන් ආහභ 

දතෝලිඹන් ඵට ඳත් වුණහ. නටු අට මුසලිම් අඹ සිටිඹහ, 
දභදව  ටුටිඹහ ටුන්දු අඹ. දම් දතෝලි ම්ඵන්ධතහ වළදුදණ් 
නදවභයි. නභ ඳේලිදේ ඔවුන්ද  ිනදඵන ම්ඵන්ධතහ අනු 
තභයි නදවභ තත්ත්ඹ ප  ඇින වුදණ්. ිනබුණ තත්ත්ඹට ඩහ 

දන ප වුදණ්, දම් යුීධඹ අන් වුණහට ඳසු අලුදතන් 
මිනිසුන් ඇවිේරහ trawlers අයදන විලහර business  න ප 
යන්න ඵළලුහ, හම්ප්රදහඹ අයිිනඹ තුළින් රිංරහ ඇවිත්. ඒ 

හම්ප්රදහඹ අයිිනඹ දන න ප. ඒ අහි දන්නහ. දම් තත්ත්ඹ 
අඳට හිළින්න ඵළවළ. අහි දළන් දම් දනුදන් රිඹහත්භ 
යන්නයි වදන්දන්.  යුීධඹ ප නළින අඳට දම් ප්රලසනඹ විහ 

න්න ඕනෆ නිහ හච්ඡහ ය දන ඹනහ. භභ ටුතන්දන්, ඹම් 
කිසි හර්ථ විඳුභ ප අඳට දම් වහ දොඹහ න්න පුළුන් 
දයි. අහි කිව්හ, දම් ප්රලසනඹ අඳට ිනඹහ දන ඉන්න ඵළවළ 

කිඹරහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට, රු හසුදී නහනහඹ පහය භන්ත්රීතුභහ ප්රලසනඹ 
ඉදිරිඳත් යන්න. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඉන්දිඹහදව් ටුටපු ජනහධිඳින අබ්දුේ රහම් භළිනතුභහද  
නෆදෆදඹෝ ඉන්දන් පුත්ත රදභයි, භන්නහයභ ඳළත්දතයි.  

 
ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දඵෝට්ටුදන්ද ඇවිේරහ ිනදඵන්දන්? 
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔව්. ඒ අඹ දඵෝට්ටුදන් ඇවිේරහ ිනදඵනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු හසුදී නහනහඹ පහය භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, දම් ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට භට ඉඩ 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඔඵතුභහටත්, අභළිනතුභහටත් සතුිනයි.  

ඳසු ගිඹ දිනර ජර ළලීදම් විඳත්, නහඹ ඹහදම් විඳත් ව යුද 
අවි හිහිරීදම් විඳත් නිහ වහනිඹට ඳත් වූ ඵඩු බහණ්ඩ, දීඳශ, 
නිහ වහ යජඹ රඵහ දීභට දඳොදයොන්දු වූ වන නනම්, ඵඩු 
බහණ්ඩ වහ මුදේ, නිහ ඉදිය ළතිභ වහ මුදේ, 
අනතුරුදහඹ ඵෆවුම්ර ඇින නිහ වහ විේඳ ඉඩම් දම් න 
තුරුත් නකී විඳතට ඳත් ළසිඹන් වට රඵහදී දනොභළින අතය, සුළු 
හිරිට ඳභණ ප විනහල වූ ඵඩු බහණ්ඩ වහ ඳභණ ප ඹම් 
මුදර ප රඵහ දී ඇින ඵට ළසිඹන් අඳට ඳළමිණිලි ය ඇත. ඒ 
හිළිඵ ඔඵතුභහද  හිළිතුය කුභ පද? 

දම් හිළිඵ උදහවයණ ලදඹන් අංදොඩ, දොඩළේර භහත 
ව ඩුදර දදේවංදිඹ ඹන ප්රදීලර හඹ යන ඳවුේ 
න පදවට ළඩි හිරි ප දභටුරහ වන් යමි. දම් න තුරු 
ඔවුන්ට ඵඩු බහණ්ඩ ම්ඵන්ධදඹන්ත්, අත්ිනහයම් ලදඹන්ත් 
කිසිදු දදඹ ප රඵහ දී නළින ඵ ඔවුන් ඳනහ. රු 
අග්රහභහතයතුභනි, ඒ ළන ඔඵතුභහ කිඹන්දන් කුභ පද? 

තද, නහඹ ඹහභට වහ නහඹ ඹහදම් අනතුයට ර ප වූ ෆේර වහ 
යත්නපුය දිසත්රි පර නභ ජනඹහ ර්හ නළතීභත් භඟ නකී 
අනතුරුදහඹ නිහසථහනරට ආඳසු දොස ඇත. නළත තද 
ර්හ ප ඇින වුදවොත් දභභ ඳවුේ නළතත් භීිනඹට ඳත් 
ආය පෂිත සථහනරට ඹහ යුතුඹ. යත්නපුය දිසත්රි ප ආඳදහ මිටු 
දභභ ඳවුේ වහ දීභට විේඳ ඉඩම් වඳුනහදන ඇින ඵ අඳට 
දන්හ ිනබුණත්, නභ ඉඩම්ර භු පිනඹ යජඹට ළතිභ 
දනොදදයමින් ඇත. ඉවත කී වන ටයුතු යජඹ දඳොදයොන්දු වූ 
ඳරිදි නකී විඳතට ඳත් වූ මිනිසුන්ට රඵහ දදන්දන් දහද?  

රු අභළිනතුභනි, දභභ ප්රලසනරට ඔඵතුභහද  හිළිතුය 
අලයයි.  

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳසු ගිඹ දිනර ඵරඳෆ ංතුය වහ නහඹ ඹහම් ආඳදහ තත්ත්ඹ 
දව තුදන් විඳතට ඳත් ජනතහට වන ළරසීභට අලය 

උඳදදස, භහර්දෝඳදීල වහ ආෘින ඳ ඹන සිඹේරභ දිසත්රි ප 
දේම්රු දත රඵහ දී ඇත. නභ උඳදදස අනු වහනිඹට ඳත් වූ 
නිහ, ඵඩු බහණ්ඩ ඇතුළු දීඳශ වහ වන ළරළසමභට අලය 

ප්රිනඳහදන ඒ ඒ දිසත්රි පර දේම්රු විසින් ඉේරහ ඇින අතය, 

ඳවත ඳරිදි න ප න ප දිසත්රි පඹන් වහ දම් න විට ප්රිනඳහදන 
රඵහ දීභට ටයුතු ය ඇත. 

 

දොශම දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 109යි. 

ම්ඳව දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 152යි. 

පුත්තරභ දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 9යි. 

ෆේර දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 20යි.  

යත්නපුයඹ දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 4යි. 

ළුතය දිසත්රි පඹට රුහිඹේ මිලිඹන 6යි. 

මීට අභතය විවිධ ආධහය ෘජුභ රඵහ දී ඇත. 

ෆේර වහ යත්නපුය දිසත්රි පර නහඹ ඹහදභන් වහ 
ංතුදයන් විඳතට ඳත් ජනතහට නිහ ඉදි කිරීභ වහ විේඳ 
ඉඩම් වඳුනහ ළතිභ ව ඒහ ඳයහ ළතිභට අලය ටයුතු සිදු 
යමින් ඳිනන අතය, තහහලි විඳුභ ප දර විඳතට ඳත් 
ජනතහ කඩහයම් ව තහහලි රැවුම් භධයසථහනර ඳදිංචි 
ය ඇත.  

විේඳ ඉඩම් දොඹහ ළතිදම්දී ප්රලසනඹ ප ිනදඵනහ. භවය 
ඉඩම් දඳෞීලි තු භහම්ලින් රඵහ න්න ිනබුණහ. ඒ වහ 
භවය තළන්ර ද ඹ යන හිරිද  විරුීධත්ඹ ප ිනබුණහ. ඒ 
ළඩ ටයුතු ය ඝ්රදඹන් අන් යන්න අහි ඵරහදඳොදයොත්තු 
නහ. ප්රලසන ටුත ඉඩම් රඵහ දීරහ දම් දොේරන් දන ගිටුේරහ 
අනතුරුදහඹ තත්ත්ඹ තඵහදන ඉන්න අහිත් ළභළින නළවළ. 

ඒ න පභ ළරණි ං මිටිඹහදත් අඹට මුදේ දහ දන 
ඹනහ. දම් හිළිඵ භභ ථහ ශහ. ඩුදර අඹට දවිඹ යුතු 
ඉිනරි මුදේ ටි අද දවට නදොට දහ අන් යනහ කිඹරහ 
දළනුම් දීරහ ිනබුණහ. වංළේර, ඩුදර ප්රදීලර භවය අඹටත් 
විේඳ සථහන රඵහ දදන්න ිනදඵනහ. ඵසනහටුය ඳශහදත් 
විේඳ සථහන රඵහ න්නත් දළන් අහි රිඹහ යදන ඹනහ. 
වළඵළයි, ඒට ටි ප ේ ඹයි. දභොද, අලුත් බිම් දොඹහ දන 
ඒහ අත් ඳත් ය න්න ඕනෆ නිහ.  

නදභන්භ හරහ යුද වමුදහ වුදර් අවි ඵඩහ හිහිරීභ 
දව තුදන් වහනිඹට ඳත් නිහ වහ යහඳහරි සථහන වහ 
රුහිඹේ 50,000 ඵළගින් දීභනහ දමභ වහ දම් න විට රුහිඹේ 
මිලිඹන 18 ප දොශම දිසත්රි ප හර්ඹහරඹට රඵහ දී ඇත. නභ 
ප්රිනඳහදනලින් නිහ 276 ප වහ යහඳහරි සථහන 52 ප වහ 
රුහිඹේ 50,000 ඵළගින් දීභනහ රඵහදී ඇත. දම් හිළිඵ දළන් න්දි 
දන්න ඇසතදම්න්තු රළබිරහ ිනදඵනහ. භවය අඹ ඒ 
ඇසතදම්න්තු මුදලින් ෆහීභට ඳත් දන්දන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 
හිළිඵ ත යුතු රිඹහ භහර් දළන් ස ය දන ඹනහ. ඒ ඒ 
ප්රදීලර ප්රලසන ිනදඵනහ නම්, ඒ විදල  ප්රලසන අදප් ආඳදහ 
ශභනහයණ ඇභිනතුභහට දඹොමු යන්න කිඹරහ භභ 
විදල දඹන්භ ඉේරහ සිටිනහ. භභ ටුතන විධිඹට දළනට ය ඝ්රදඹන් 
දම් ප්රලසන වින්න නතුභහ රිඹහත්භ දනහ. නතුභහ දම් වළභ 
ඳශහත ප ම්ඵන්ධදඹන්භ ත යුතු හිඹය දභො පද කිඹරහ 
වඳුනහ දනයි ිනදඵන්දන් 

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුදී නහනහඹ පහය භන්ත්රීතුභහ ඳශමුළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, "ය ඝ්රදඹන්" කිඹන චනඹට හදප් ප 
අර්ථඹ ප තභයි ිනදඵන්දන්. භවය දරහට දුම්රිඹ ප දුම්රිඹ 
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දඳොශ ඇතුදශ  ඳළඹට ළතපුම් 10 දව්දඹන් ගිඹත් ඒ 

ය ඝ්රදඹන් ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ නිහ දම් "ය ඝ්රදඹන්" කිඹන 
චනඹට ඹම් හර ඳයහඹ නිඹභඹ ප අලය ිනදඵනහ. ඒ 
හර ඳයහඹ නිඹභඹ කිරීභට නම්, අභළිනතුභන්ට ළරකිඹ යුතු 
ළරළසභ ප දම් දනුදන් දභන්නත්, ළරකිඹ යුතු නිරධහරි 

හිරි ප දම් ම්ඵන්ධදඹන් දඹොදන්නත්, සිීධ දනහ. ඒ අනු 
ප්රධහනභ හයණඹ න්දන් විේඳ ඉඩම් රඵහ ළතිභයි.  

රු අභළිනතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට විේඳ ඉඩම් 

රඵහ ළතිභ වහ ඉඩම් අත් ඳත් ය ළතිදම් රිඹහලිඹ වයවහ 
අහි භන් යනහ නම්, ඒට තන හරඹ දොයි තයම් ය ඝ්ර ද 
කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ඒ මිනිසසු නදත ප ේ කඩහයම්ර 

ඉන්නද, නළත්නම් අනතුරුදහඹ ඵෆවුම්ර ඉන්නද? ඉඩම් අත් ඳත් 
ය ළතිදම් ඳනදත් න න්ිනඹ ප ිනදඵනහ, වහභ බු පිනඹ 
රඵහ ත වළකි. අන්න ඒ න්ිනඹ ඹටදත් වහභ බු පිනඹ රඵහ 

දන අලය ටයුතු ආයම්බ යන්න. මිනිසුන්ට නිහ වදරහ 
දදන්න රු ජිත් දප්ර භදහ භවතහ පුරපුරහ ඵරහ දන ඉන්නහ. 
ඒ ටයුතු නතුභහට බහය යරහ, ඒ අතයතුය ඳයහ ළතිදම් 
රිඹහලිඹ ය දන ඹහභ ළන ඔඵතුභහද  අදව කුභ පද?  

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දඳෞීලි ළවිලි භහම් තු ිනදඵන ඉඩම් අත් ඳත් ය 
ළතිදම්දී ම්පර්ණදඹන්භ ඉඩම් අත් ඳත් ය ළතිදම් ඳනතට 
අනුභ රිඹහ යන්න උභනහ නළවළ. ඒහදේ ිනදඵන හර්ඹහර, 

භවය විට ඒහදේ ිනදඵන දොඩනළන්ලි ඉත් යන්න, ඒහ 
භළනරහ දදන්න ේ ත දනහ. ඒ ටයුතු රිඹහත්භ ය 
දන ඹනහ.  

විදල දඹන්භ දොශම දිසත්රි පදේ ඉඩම් ටි වඳුනහ න්න 
ිනදඵනහ. දදන්න ිනදඵන මුදේ ඔ පදෝභ දළන් දීරහ ඉයයි. 
මරයභඹ ළඩ ටයුතු ටි අහි විවට ශහ. නදවත් දොශම 

දිසත්රි පදේ දොදශොන්නහ, ඩුදර ව අවිසහදව්ේර ඹන 
ප්රදීලර ඉඩම් වඳුනහ දන ඒ ටයුතු රිඹහත්භ යන්න ටි 
ර ප ත දනහ. නදවත් අවුරුදු ණන් ත දන්දන් නළවළ. 

අහි ඒට උභනහ යන විඳුම් රඵහ දදනහ. භවය අඹ 
දොදවොභත් තභන්ද  නෆදෆ ටුතතුන් න ප ඉන්නහ. භවය 
අඹ ආඳසු ඹට දන තළන්රට ගිටුේරහ ිනදඵනහ. නදවත් අහි 
කිඹරහ ිනදඵනහ, නතළනින් ඉත් දන්න දයි කිඹරහ. භවය 

අඹ තභ ඒ කඩහයම් ඹට ඉන්නහ. ඒ කඩහයම් ඹට ඉන්න ංයහ 
අඩු දයි කිඹහ අහි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුදී නහනහඹ පහය භළිනතුභනි, ඔඵතුභහද  දදළනි 

අතුරු ප්රලසනඹ අන්න. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු අග්රහභහතයතුභහ භභ අවපු ප්රලසනඹට දළින්භ ඉර පත 

යරහ හිළිතුරු දුන්දන් නළවළ. භභ ඔඵතුභහදන් ඇහුදව්, 
"ය ඝ්රදඹන්" කිඹන හරඹට දොච්චය හරඹ ප ඹනහද කිඹරහයි. 
ඔඵතුභහ ඒට ඍණ ලදඹන් හිළිතුරු දුන්දන්, "අවුරුදු ණන ප 

ඹන්දන් නළවළ" කිඹරහ. ඒ උත්තයඹ භද  ප්රලසනඹ භඟ වළරීභ ප 
ඵයි භට දඳදනන්දන්.  

රු අභළිනතුභනි, ප්රධහන ලදඹන් තු ඉඩම්  ිනදඵන්දන් 

යත්නපුය දිසත්රි පදේ. ඒහදේ ඳයභ අයිිනඹ ිනදඵන්දන් 

ආණ්ඩුට. ඒ තුර යන් දොටස අයිිනඹ - golden share - 

ඇත්දත් ආණ්ඩුට ඵළවින්, ආණ්ඩුට ඒහදේ භු පිනඹ රඵහ 
ළතිභ ම්ඵන්ධදඹන් විදල  ඵරඹ ප ිනදඵනහ. ඒ නිහ 
ඔවුන්ද  භතු හිට ිනදඵන ළවිේරට දිඹ වළකි න්දිඹ කුභ පද 
කිඹන න ළන ත පද රු ප යමින්, ඒ ඉඩම්ර භු පිනඹ 

ළතිභට යජඹට රිඹහ කිරීභට වළකි අතය, දඳෞීලි ඉඩභ 
අත්ඳත් ය ළතිභ ප අලය වුණත්, වහභ භු පිනඹ ඳයහ 
ළතිදම් විදල  න්ිනඹ ඹටදත් ඳයහ ළතිභට පුළුන්. 

ඔඵතුභහ ඒ වහ රිඹහ යනහද කිඹරහයි භභ අවන්දන්.  දම් 
මිනිසුන් දොච්චය හරඹ ප දම් විධිඹට ඉන්නද? නෆදෆ දේර 
දොච්චය හරඹ ප ඉන්නද? කඩහයම්ර දොච්චය හරඹ ප 

ඉන්නද? ඒ අලය විේඳ ඉඩම් වඳුනහ දනයි ිනදඵන්දන්. දළන් 
ිනදඵන්දන් ඒහදේ භු පිනඹ ළතිභයි. දම් වහ ඔඵතුභහ විදල  
රිඹහභහර්ඹ ප ත යුතුයි කිඹහ භහ ටුතනහ. ඒ ම්ඵන්ධදඹන් භභ 

ඔඵතුභහදන් උත්තයඹ ප ඉේරහ සිටිනහ. 
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු න අනුයි, භභත් හිළිතුරු 
දුන්දන්. දඳෞීලි ළවිලි භහම්ර ඉඩම් ඳයහන්න ඇත්ත 

ලදඹන්භ අඳට ඉඩම් අත්ඳත් ය ළතිදම් තිිනඹ ඹටදත් රිඹහ 
යන්න වුභනහ නළවළ. යජඹට අයිින තු තභයි, දඳෞීලි 
ළවිලි භහම්රට දීරහ ිනදඵන්දන්. ඒහ වඳුනහ න්න, භවය 

විට ඒ තළන්ර  ිනදඵන දනත් දොඩනළගිලි  ඉත් යහ න්න 
ටි ප ේ ඹනහ.  

දම් තු අයදන දොටස වළටිඹට දඵදරහ, න ප න ප 
පුීරඹන්ට දදන්න ිනදඵනහ. ඉඩම් වඳුනහ ත් ඳභණින් දම් 

ටයුත්ත අන් දන්දන් නළවළ. ඉතුරු ළඩ ටි අහි යදන 
ඹනහ. අනි, දොශම  යජදේ තු නළවළ. දොශමට ඉඩම් 
දවොඹන්න දන්දන්, දඳෞීලි ඉඩම්ලින්.    

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලුඅ ර, - 
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ අඹට ඕනෆ තභන් ටුටපු තළනයි. ඒ අඹට ඕනෆ ලුඅ ර 
ඉඩම් දනොදයි. දොදශොන්නහදව් ඉන්න මිනිසසු ලුඅ රට 
ඹන්න ඵළවළ. භභයි, ඇභිනරු ණනහකුයි, විරුීධ ඳහර්ලසදේ 

භන්ත්රීරු ණනහකුයි දොශම දිසත්රි පඹ තභයි නිදඹෝජනඹ 
යන්දන්. දීලඳහරන ඳ ප ලදඹන් ප්රලසනඹ ප දනොන විධිඹට 
පුළුන් තයම් විවට අහි දම් ටයුත්ත යනහ. දම් අසථහ 

න දොට අලය ේලි රළබිරහ ිනදඵනහ. ළඩ ටයුත්ත ය 
න්න තභයි අඳට අලය දරහ ිනදඵන්දන්.  

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න, රු හසුදී නහනහඹ පහය 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
( ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දොසභ හරහ වුදර් සිදු වුම් හිහිරුභ නිහ වහනිඹට ඳත් 
වූ නිළසිඹන් 800 ප ඳභණ ඉන්නහ, භද  හර්තහ අනු. රුහිඹේ 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

50,000 මලි අත්ිනහයම් ටුත දච පඳත් දළනට ඒ 300 
දදදනකුට ඳභණ දීරහ ිනදඵනහ. අනි ප අඹද  දච පඳත් ලිඹරහ 
ිනදඵනහ. නමුත් ඒහ නිකුත් යන්දන් නළවළ, මුදේ නළවළ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහද  දළනළතිභ හිණියි භභ දම් හයණඹ 
කිඹන්දන්.  මුදේ නළවළ කිඹරහ ඒ  ලිඹපු දච පඳත් නිකුත් 
යන්දන් නළින, -   

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
නෆඟී ියටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

 රු හසුදී නහනහඹ පහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දඳොඩ්ඩ ප ඔදවොභ ඉන්න. ඔඵතුභහ අභළිනතුභහ වුණහට, 

නදවභ ඵළවළ දන්.  

ඒ දච පඳත් නිකුත් දනොය ිනඹහදන ඉන්නහ. භභ ළරැදි 
නම්, භභ ළරැදි ඵ ඔඵතුභහ කිඹන්න. භභ ගිටුේරහ දම් ළන 

දවොඹහ ඵළලුහ. භට රළබුම් දතොයතුරු අනුයි භභ ථහ 
යන්දන්. ඒ ඉරි තළලී ගිඹ බිත්ින භත විවිවට වරේ වදරහ 
දම් ප්රලසනඹ දබ්යන්න පුළුන්ද කිඹරහයි භභ ඔඵතුභහදන් 

අවන්දන්. අංදොඩ, දොඩළේර ප්රදීලඹ ව ඩුදර 
දදේවංන්දිඹ ඹන ප්රදීල නිලසචිත ප්රදීල ලදඹන් භභ 
ලිඹහදන ිනදඵනහ.  තභත් රුහිඹේ 10,000 දනොදුන්නු දේ 
1,000 ප විතය ිනදඵනහ, භභ කිව් ඒ දද දඳොදශ  ඳභණ ප. 

අද ඳත්තදර් ඳශදරහ ිනදඵන දතොයතුරු අනු ඒ අදහශ 
නිරධහරින් කිඹරහ ිනදඵනහ, "දම් මුදේ දන්න 15,000 ප විතය 
ඉන්නහ. තභ 6,000ටයි දරහ ිනදඵන්දන්" කිඹරහ. ඒ 

දභොද? න පදෝ ඒට අලය හර්ඹ භණ්ඩරඹ නළවළ. නදවභ 
නළත්නම් තමුන්නහන්ද රහට ඒ මුදේ ඳඹන්න ඵළවළ. දම් 
හයණහ දදකින් කුභ ප නිහද දම් මුදේ දන්න ඵළරි කිඹන 

ප්රලසනඹට ඔඵතුභහදන් භභ උත්තයඹ ප  ඉේරනහ. 
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ඔ පදොභ මුදේ නරහ ිනදඵනහ. හර්ඹහරරට 
නිරධහරින් ඳත්ය ිනදඵනහ. අදහශ ඇභිනරුන් දදදදනහභ දම් 

අසථහදව් දම් රු බහදව් ඉන්නහ. භහ දොශම දිහඳිනතුභහට -
දිසත්රි ප දේම්තුභහට- ථහ ශහ, දොදශොන්නහ ළන අවන්න. 
අද දවට න දොට ඒ මුදේ දරහ ඉය දයි. දම් ින 

අන්තදේත් ලිව්හ. දොදශොන්නහදව් දනොදයි, දොශම ඕනෆ 
තළනකින් ණ්ඩහඹම් දභහදන ලිඹන්න කිව්හ.  අදප් 
අභහතයහංලලින් දවෝ අලය නිරධහරින් දදන්නම් කිව්හ. ඒ ළඩ 

ටයුතු දළන් ය ඝ්රදඹන් යදන ඹනහ.  

අදන ප හයණඹ, දළන් වඹසිඹ ණනට මුදේ රඵහ දීරහ 
ිනදඵනහ. භවය විට ඒ මුදේ දමදම් ප්රභහදඹ ප න්න පුළුන්. 
මුදේ ඔ පදොභ රඵහ දීරහයි ිනදඵන්දන්. දේ වදරහ ිනදඵනහ. 

තත් දේ වදන්න වමුදහදව් අඹ රෆසින දරහ ඉන්නහ. ඊදේ 
ජනහධිඳිනතුභහටයි, භටයි වමුදහඳිනතුභහ වමු වුණහ. ඒ යන 
ටයුතුර විසතයඹ ප නතුභහ දුන්නහ. භහ දන්දන් නළවළ, ඔඵතුභහට 

දම් රුම් කිව්දව් වුද කිඹරහ.  

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළසිදඹෝ කිව්දව්. 
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභත් ළසිදඹ ප. දම් අදප් ඡන්ද දහඹදඹ ප.  

 

ගරු මාත්දත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

අහිත් ළසි දඹෝ තභයි. [ඵහධහ කිරීම්  
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුභහට ඒ දොේදරෝ ළසිදඹෝ. භට ඒ දොේදරෝ ඡන්ද 
දහඹදඹෝ.  

 

ගරු මාත්දත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ළඩි ඡන්ද ත්දත් අභළිනතුභහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔවුන් අඳට ඡන්ද දහඹදඹෝ. ඳ ප දේදඹකින් දතොය 

දොශම වළභදදනහභ දම් ළඩ ටයුත්ත ය දන ඹනහ.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ අහන අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසන තුනභ ඇහුහ. අලය 
නම් රු අභළිනතුභහද  නඟත්දඹන් ඒ ප්රලසනඹ අවන්න 
පුළුන්. රු අභළිනතුභහ හිළිතුරු දදන්න ළභළිනද?  

 

ගරු සුජීල මවේනියාශ මාතශතළ (ලළතය්දතර මලමෂ රළලය 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல தசணசறங்க - சர்வததச வர்த்தக இாஜாங்க  

அலச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ළඩ ප නළවළ, ළඩ ප නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළිනතුභහදන් භහ අවන්දන්. 

 
ගරු මාත්දත්රීලරමය්ෂ 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ළභළින නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්  
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ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට විතයයි ඒ අසථහ 
දදන්දන්. [ඵහධහ කිරීම්   

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුජී ද නසිංව යහජය ඇභිනතුභනි, දම් ටයුතු ය 

දන ඹන්න ඉඩ දදන්න. [ඵහධහ කිරීම්  රු සුජී ද නසිංව යහජය 
ඇභිනතුභහ ඉන්න. රු අභළිනතුභහ හිළිතුරු දදන්න ළභළිනද?  

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉන්දු-රංහ ම්ඵන්ධම් 

ළන ප්රලසනඹ ප ඇහුහ. දභතළන ිනදඵන තිනවහසි ම්ඵන්ධඹ 
වහ ඳහකිසථහනඹ අතය ිනදඵන ම්ඵන්ධඹ දනස කිඹරහ 
දඳන්න්න භට වුභනහ වුණහ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

ඇසු වතයන අතුරු ප්රලසනඹට හිළිතුරු දදන න භට කිසිභ 
ප්රලසනඹ ප වුදණ් නළවළ. භහ දන්දන් නළවළ, දම් වන්දන් 
දභොනහටද කිඹරහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, අහනයි.  

Order, please! දම් අසථහදව්දී රු නිදඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ මරහනඹට ඳළමිදණනහ ඇින.  

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමාතළ මූළවනමය්ද ඉල ක වුමය්ද  

නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ [ගරු ිනාග සුමාතිනඳළ මාතශතළ] 
මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු නලි්ද බණ්ඩළර ලයමාතශ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු අභළිනතුභනි, භහ ඔඵතුභහ දත දඹොමු යන ප්රලසනඹ 
දභඹයි. 

දරෝදේ දනෞහ ර්භහන්තඹ බි ළටී ඇින යුඹ අධි 
මිර ප දහ ඉතහභ විලහර හණ්ඩදේ දනෞහ දද ප මිරදී 

ළතිභට ඳසු ගිඹ යජඹ භදේ ටයුතු ය ඇත. මීට අදහශ, 
 

01. ශ්රී රංහ නළව් ංසථහට "Ceylon Breeze" ව "Ceylon 
Princess" දර නම් යන රද දනෞහ දද ප මිරදී 
දන ිනදබ්ද? 

02. නභ දනෞහර නිසඳහදන ර්ඹ ව මිරදී ත් මිර ණන් 
දර්ද? 

03. නභ දනෞහන් වහ ණඹ ඳවසුම් රඵහ දුන් 
ආඹතනඹන් ව ණඹ හරිඹන් දොඳභණද? 

04. දභභ දනෞහන් දඹොදහ ළතිභට ඵරහදඳොදයොත්තු 
න්දන් කුභන හර්ඹඹ ප වහද? 

ඹන්න දභභ රු බහට දළනුම් දදන්දන්ද? 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳසු ගිඹ යජඹ භදේ ශ්රී රංහ නළව් ංසථහ වයවහ "Ceylon 

Breeze" ව "Ceylon Princess" දර නම් යන රද නළව් 
දද ප, න නළ ප ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 35 ඵළගින් 
ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 70 මුදරට මිරදී දන 

ිනදඵනහ. ඊට අභතය නභ නළව් දද වහ දදොමය ව 
දඵොයිදේරු වි කිරීභට ඇදභරින් දඩොරර් 456,310 මුදර ප 
ළඹ ය ිනදඵනහ. දම් නළව් දදද ප නිසඳහදන ටයුතු ආයම්බ 

ය ඇත්දත් 2014 දර් න අතය, 2016 දර් නභ ටයුතු 
නිභ ය ිනදඵන ඵ භහ දත හර්තහ ය ිනදඵනහ.  දභභ මිරදී 
ළතිභ වහ  ණඹ මුදර ප  භවජන ඵළංකුදන් රඵහදන ඇින 
අතය, නභ ණඹ මුදර වහ න අර්ධ හර්ෂි දඳොලී හරිඹ 

ඇදභරින් දඩොරර් මිලිඹන 2.4 ප, නනම් රුහිඹේ මිලිඹන 356කි. 
ඒ හද භ දම් ණඹ වහ දවිඹ ම්පර්ණ අර්ධ හර්ෂි ණඹ 
හරිඹ ඇදභරින් දඩොරර් මිලිඹන 5.8 ප නහ. නනම්, 

රුහිඹේ මිලිඹන 850 ඳභණ මුදර ප අර්ධ හර්ෂි ණඹ හරිඹ 
ලදඹන් දවිඹ යුතු ිනදඵනහ.  

දම් නළව් මිරදී  ළතිදම් අයමුණ දර වන් ය ඇත්දත් 
පුත්තරභ ර ප විජඹ විදුලි ඵරහහයඹ වහ දඹෝජිත හම්පර් විදුලි 
ඵරහහයඹ වහ අලය ේ අඟුරු ප්රහවනඹ කිරීභයි. නමුත්, 

නිරිතදි දභෝම් සුශං දව තුදන් පුත්තරභට ේ අඟුරු දොඩ 
ඵෆභට වළකිඹහ ඇත්දත් දර් ළප්තළම්ඵර් භහදේ සිට ඊශඟ 
දර් අදප්ර ේ භහඹ ද පහ හරඹ තුශ ඳභණයි. ඇත්ත 

ලදඹන්භ දම් හම්පර් විදුලිඵර යහඳෘිනඹට කිසි විට දම් 
නළව්ලින් ේ අඟුරු රඵහ න්නහ කිඹහ ප්රහල ය නළවළ. ඒ 
නිහ දළන් නළව් ංසථහ විසින් නභ නළව් නහවු දදශ දඳොදශ  

යහඳහයර දඹදමභට තීයණඹ ප දන ිනදඵනහ. ඒ අනු 
"Ceylon Breeze" දනෞහ දම් න විට දිනට ඇදභරින් 
දඩොරර් 7,970 ඳභණ මුදරට කුලී ඳදනභ භත ද දේ 

දඹොදහ ඇින ඵත්, "Ceylon Princess" දනෞහ ජලි භ 10න 
දින සිට කුලී ඳදනභ භත ද  දේ දඹදමභට ටයුතු ය ිනදඵන 
ඵත් භහ දත හර්තහ ය ිනදඵනහ.  

 දභභ නළ ර්තභහන දශ දඳොශ ටිනහභ ඇදභරිහනු 
දඩොරර් මිලිඹන 20 ප, 21 ප ඳභණ න ඵට ණන් ඵරහ 

ිනදඵනහ. ඒ නිහ දම් නළව් දද වහභ විකුණහ දළමුදොත් සිදු 
විඹ වළකි ඳහඩු ඇදභරිහනු  දඩොරර් මිලිඹන 30 ප ඳභණ නහ. 
දම් නළව් දද වහ භව ජන මුදේ විලහර ප්රභහණඹ ප විඹදම් ය 

ිනදඵන නිහ දම් නළව් වහභ විකුණහ දභනහද, නළතදවොත් ඩහත් 
පරදහයි අන්දමින් දඹොදහ ත වළකි ආහයඹ දර්ද ඹන්න 
හිළිඵ භහ දත හර්තහ යන දරට දළනට අදහශ අංලරට 
උඳදදස රඵහ දී ිනදඵන ඵ භභ වන් යන්න ළභළිනයි. දම් 

නළව් දදට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 
70යි. අද ඒ නළව් දදද ප ටිනහභ ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 
40යි. නදවභ නම් ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 30 ඳහඩු ප 

නතළනභ ිනදඵනහ.  

ඊශඟට, operational profit or loss න ඵළලුහභ,  
අවුරුීදට දඩොරර් මිලිඹන 7.5 ඳහඩු ප ිනදඵනහ.   දම් 
අනු ඵළලුහභ අවුරුදු 4 ප ඹන දොට අරහබඹ නිහත්, මිර අඩු 
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මභ නිහත් දම් මිලිඹන 70 අඳට ම්පර්ණදඹන් නළින නහ. 
දභො පද යන්දන් කිඹහ දළන් තීයණඹ ප න්න අඳට සිදු 
දනහ.  

 

ගරු නලි්ද බණ්ඩළර ලයමාතශ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු අග්රහභහතයතුභනි, අදප් ම්ර ථහ ප ිනදඵනහ, "බුදු 
හිළිභ ගිරපු ඹහට අ රහත් ේජ පද?" කිඹරහ. ශ්රීරන්න් 
නඹහර්රයින්ස භහදම් දෝටි 46,100 ප ගිරපු අඹට දම් නළව් 

දද දඳොඩි දදඹ ප දන්න ඇින. නමුත් දභඹ යටට දරොකු 
වහනිඹ ප. භභ ටුතන විධිඹට දම් නළව් දද මිරදී ළතිදම්දී  
රුහිඹේ දෝටි 320 විතය අරහබඹ ප ය ිනදඵනහ.  රු 

අග්රහභහතයතුභනි, හභහනයදඹන් නළව්ර ිනදඵනහ, IMO 
number න ප. International Maritime Organization නදන් 
number න ප දදනහ. නළ ප නිසඳහදන ටයුතු ආයම්බ යීදී, 

නද  නිසඳහදන ටයුතු ආයම්බ යන ර්ඹ තභයි දම් number 
නද ප මුරට නන්දන්. "Ceylon Breeze" කිඹන දනෞහදව් IMO 
number නද ප මුරට ිනදඵන්දන් 97 කිඹරහයි. ඒ හද භ, 
"Ceylon Princess" දනෞහදව්ත් IMO number නද ප මුරට 

ිනදඵන්දන් 97 කිඹරහයි. ඒ නිහ 1997 ර්දේ නිසඳහදනඹ යපු 
ඳයණ නළව් දද ප repair යරහ දවොය ගිවිසුභකින් රංහට 
දුන්නහද, නදවභ නළත්නම් දභතළන දනත් භවහ දණඹ ප 

රිඹහත්භ වුණහද කිඹහ ඳළවළදිලි  ළඹ ප ඇින දනහ. රු 
අග්රහභහතයතුභනි, දම් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ ඹම්කිසි ටයුත්ත ප 
යන්න ඵරහදඳොදයොත්තු නහද කිඹහ දළනන්න ළභළිනයි.  

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇත්ත ලදඹන්භ නළව් දද ප ිනදඵන න පුදුභඹ ප. 

හභහනයදඹන් නළව් දද ප ිනදඵන්න ඕනෆත් නළවළ.  ඒ ිනදඵන 
නළව් දද අලුත් ඒහද? ඳයණ ඒහ කිඹන න භට කිඹන්න ඵළවළ. 
නදවත්  රුම් ිනදඵනහ නම් අහි ඒහ දඳොලීසිඹට දදන්නම්, ඒ 

ළන ම්පර්ණදඹන් විබහ ය ඵරන්න කිඹරහ.    

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු නලි්ද බණ්ඩළර ලයමාතශ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භද  දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ  
දභඹයි. රු අභළිනතුභනි, භභ දම් හයණඹ ඔඵතුභහදන් දළන 
න්න ළභළිනයි. දම් හ විලහර දණඹ ප සිදු වුණහ කිඹරහ 

ළඹ ප ිනදඵන නිහ ඔඵතුභහ දඳොලීසිඹට ඒ ම්ඵන්ධ 
ඳරී පණ කිරීභට බහය දදන්න ටයුතු යන්න උඳදදස දීභ ළන 
තුටු දනහ. විදල දඹන්භ දම් නළව් දඹොදහ දන ිනදඵන්දන් 

ේ අඟුරු දදනන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ කිව්හ. වළඵළයි අඳට රළබී 
ිනදඵන දතොයතුරු අනු ේ අඟුරු දටොන් නට දන මිරට 
ඩහ අඩු මිරට ද ඹ රඵහ ළතිභට දනෞහ ර්භහන්තඹ තුශ 

නළව් දවොඹහ න්න පුළුන්. දම් නිම් න හ පකු කින් 
අයදන අදන ප හ පකුට දහනහ හද  ළඩ ප. ඒ නිහ ේ 
අඟුරු ප්රහවනඹ ඳදනම් යදන දම් නළව් බහවිත යනහ නම් 
ඒ අඳට සුදුසු නළවළ. අඳට දම් නළව්ලින් රහබ රඵන්න අලය 

දනහ. දම් ේ අඟුරු ප්රහවනදඹන් ඒ ය න්න ඵළරි 

දනහ. ඒ නිහ දම් නළව් දනත් ටයුත්තට දඹොදහ න්න 
ඵරහදඳොදයොත්තු දනහද? 

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දම් නළව්ලින් ේ අඟුරු දන දොස 
රහබඹ ප රඵහ න්න ඵළවළ. භහ වඹ ප ේ අඟුරු දන 

ඹන්දන්ත් නළවළ. දම් නළව් අය ත්දත් දරෝදේ නළව් 
අිනරි පතඹ ප ිනදඵන හරඹයි. තත් අවුරුදු ඳවට, දවඹට 
නළව් අිනරි පතඹ ප ිනදඵනහ. අදප් නළව් ංසථහට දභදවභ නළව් 
කුලිඹට දදන්න වළකිඹහ ප නළවළ. නමුත් අඳට ඒ දදන්න සිදු 

දරහ ිනදඵනහ. දළන් අඳට තීයණඹ යන්න දයි, අරහබඹ දිවහ 
ඵරරහ දම් නළව් ිනඹහ න්නහද නළත්නම් දම් නළව්  විකුණනහද 
කිඹරහ. අදන රු භන්ත්රීතුභනි, භභ දම් හයණඹ කිඹන්න 

ළභළිනයි. දම් දකු ම් හ පකුදන් ම් හ පකුට ගිදේත් නළවළ; 
ම් හ පකුදන් දකුම් හ පකුට ගිදේත් නළවළ. ජනතහද  
හ පකුදන් අයදන දන න පදදනකුද  හ පකුට ගිටුන් 

ිනදඵන්දන්. 
       
 

ගරු නලි්ද බණ්ඩළර ලයමාතශ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භද  අහන අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. රු අභළිනතුභනි, ඒ 
ණඹත්, දම් ණඹත් වළය යහජඳ පරු යටට ඵය ප දච්ච තත් 
ණඹ ිනදබ්ද කිඹරහ භභ ඔඵතුභහදන් අවන්න ළභළිනයි. 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, වළභ තළනභ ඒ ණඹ ිනදඵනහ. දළනටභ අහි 
වින යරහ ිනදඵන ණඹ දඩොරර් ට්රිලිඹන 1.3 ප ිනබුණහ. න 
න යටලින් අයදන ිනදඵන විදීල ණඹ දඹොදරහ ිනදඵන 
ඒහ දිවහ ඵළලු හභ, ඒහදේ මිර දිවහ ඵළලුහභ භභ දම් ණඹ ළන 

අලුදතන් කිඹරහ ළඩ ප නළවළ. දම් ඔ පදෝභ ඳව් අඳට දන්න 
සිදු දරහයි ිනදඵන්දන්. දම් ඳව් ටි දරහත් යට ඉදිරිඹට 
ගිටුන් රැකිඹහ දදන්නත් දළන් රිඹහ ය දන ිනදඵනහ. අහි ආඳහු 

දම් ංර්ධන යහඳහයඹ අත් වරින්දන් නළවළ. දම් ප්රලසනදඹන් 
දොඩ නන්න ඳ ප ණනහ ප නතු දරහ ජහින ආණ්ඩු  ප 
ඇින ය දනයි ිනදඵන්දන්. දම් ිනබුම් ණඹ ප්රභහණඹ ඒ විධිඹට 

ගිඹහ නම් අදප් යදට් ආර්ථිඹ ඩහ ළදටනහ.  

2015 ඡන්දඹට ගිදඹත් දම් ණඹ ඵය න ප දභොනහද 
යන්දන් කිඹන න දළනත්දත් නළින නිහයි. 2015 අහි 

සථහයබහඹ ප ඇින ය දන, 2016 න විට දම් ණඹ දන්න 
විවිධ රිඹහ භහර් ළතිභට ිනදඵනහ. අඳට යජදේ ආදහඹම් ළඩි 
යන්න සිදුම ිනදඵනහ. වම්ඵන්දතොට යහඹ, භත්තර ුවන් 
දතොටු දඳොශ ඵදු දීරහ ඒ මුදර ආඳසු රඵහ න්න සිදු දනහ. ඒ 

න පභ ළඩටවන් කිටුඳඹ ප අහි රිඹහත්භ ය දන ඹනහ. 
අදප් හය බහ ිනදඵන නිහ, අහි ත යුතු හිඹය කුභ පද 
කිඹරහ ඒ හය බහරට  දළනුම් දදන්නම්. භහ ටුතන්දන්, 

යහජඳ ප ණඹට ඹට වුම් දම් යදට් ආර්ථිඹ දබ්යහ න්නහ ක්රභඹ 
කුභ පද කිඹහ, ඊශඟ භහ දද තුශදී අඳට දම් බහ න ප 
හච්ඡහ යන්න වළකි දයි.  දම් යදට් ජනතහට අනහතඹ ප 

දදන්න; තරුණඹන්ට අනහතඹ ප දදන්න අඳට වුභනහයි. ත 
අවුරුදු විස ප ණඹ දන්න,   තත් නඹ ඉදිරිඹට ඇදදන ණඹ 
ළතිදම් කිසිභ ප්රදඹෝජනඹ ප නළවළ. අහි තීයණඹ ප අයදනයි 

ඉදිරිඹට ඹන්නට ඕනෆ . 
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ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අභළිනතුභහදන් අන අහන ප්රලසනඹ, රු 
නම්.නච්.නම්. ේභහන් භළිනතුභහ. 

බහ ආයම්බ ය දළනට විනහඩි ිනව ප ඳභණ තම 

ිනදඵනහ. 

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මාතළ්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

Mr. Deputy Speaker, the Question I pose to the Hon. 

Prime Minister is: Sri Lanka acceded to the First Optional 

Protocol of the International Covenant on Civil and 

Political Rights - ICCPR  - in October, 1997 and became 
a State Party to the Protocol. In the same year the 

President of Sri Lanka made a declaration to the effect 

that the Government of Sri Lanka recognizes the 
competence of the Human Rights Committee to receive 

and consider communications from Sri Lankan citizens. 

However, at present it appears that the Government of 

Sri Lanka is neither responding to the communications 
brought to its attention by the Human Rights Committee 

nor taking any action in response to views expressed by it.  

In my view, assurances of good governance must 

include at a minimum responding to communications that 
are brought to the attention of Sri Lanka by the Human 

Rights Committee in terms of the Optional Protocol and 

also taking necessary action which the Government of  Sri 

Lanka deems appropriate upon a consideration of views 
expressed by the Human Rights Committee. 

Thank you. 

 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Mr. Deputy Speaker, Sri Lanka has been a Party to the 

First Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR - since 1997. The 

Government led by His Excellency President Maithripala 

Sirisena took immediate measures, following the 

Presidential Election in January 2015, to give effect to all 
the pledges that we had given to the people of Sri Lanka 

during the Presidential Election. Good governance, rule of 

law and human rights, transparency and accountability 

remain the cornerstones of the National Unity 
Government’s policy and vision.  In our view, this is, first 

and foremost, the duty that the Government owes to our 

people. 

In keeping with this policy and vision, the 
Government advised the Office of the High 

Commissioner for Human Rights in January 2016, of 

continued participation in the communications procedure 

of the UN Human Rights Committee. 

It is our firm belief that engaging with all human 

rights mechanisms including the UN Human Rights 
Committee established under the ICCPR constitutes the 

correct approach. 

In view of the Government, the basis for Sri Lanka’s 
participation in the communications procedure of the UN 

Human Rights Committee continues to remain and 

accordingly, the Government has the political will and 

the ability to consider the opinions of the UN Human 
Rights Committee and convey its observations and/or 

responses to the Committee, in terms of our policy of 

openness and constructive cooperation with UN Human 

Rights mechanisms. 

The Government intends to devise a timeline and an 

appropriate approach for responding to the pending 

communications from the Human Rights Committee 
since we do not see any bar to doing so as a voluntary 

State party to that Treaty. 

At the executive and administrative level, the 
Government is solely responsible for implementing plans 

and programmes that it has pledged to take forward in the 

advancement of welfare of the people of Sri Lanka.  In 

the policy vision of the Government, the conception of 
"welfare" includes the protection and promotion of the 

rights and freedoms of all Sri Lankans and it is our view, 

therefore, that implementing the obligations assumed by 

Sri Lanka in the human rights and other arenas 
strengthens the rights and freedoms of the people, thereby 

creating a conducive atmosphere for pursuit of economic 

development and prosperity. The Executive, both the 

President and Cabinet is answerable to Parliament. The 
Cabinet is also collectively responsible to Parliament.  

Unlike the USA, there is no strict separation of the 

Executive and Parliament in our Constitution. This is a 
hybrid Constitution which retains Parliamentary power of 

control over the Executive under Article 4 of the 

Constitution.  

I hold the firm view that responding to 

communications from the Human Rights Committee also 

flows from the fundamentals of our international 

engagement; that is projecting Sri Lanka as a responsible 
nation in the international arena and pursuing action 

towards achieving the said goal is accordingly in order.  

The Government, therefore, reconfirms the continued 
validity and applicability of the Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights for 

Sri Lanka and is firmly committed to implement its 

provisions. 

With regard to the Singarasa case, the Supreme Court 

had agreed that the Government of Sri Lanka had set out 

the correct legal position when it stated in its response to 
the HRC as follows: "The Constitution of Sri Lanka and 
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the prevailing legal regime do not provide for release or 

retrial of a convicted person after his conviction is 

confirmed by the highest appellate court, the Supreme 

Court of Sri Lanka. Therefore, the State does not have the 
legal authority to execute the decision of the Human 

Rights Committee to release the convict or grant a retrial. 

The Government of Sri Lanka cannot be expected to act 

in any manner which is contrary to the Constitution of Sri 
Lanka." 

If that was indeed the correct legal position, the 

application to the Supreme Court could have been 

dismissed on that ground alone. Instead, the Court went 
on to consider the constitutionality of the accession to the 

Optional Protocol.  

The Court stated that the non-self-executory nature of 

the ICCPR rights in Sri Lanka and the unavailability of 
the pleaded relief under existing law of Sri Lanka 

sufficiently disposed of the case for the pioneer. 

However, the Chief Justice, with the other judges 

concurring, proceeded to make pronouncements denying 
the constitutional competence of the President of the 

Republic to accede to the Optional Protocol of the 

ICCPR. These pronouncements are obiter dicta - being 

unnecessary for the Determination of the Singarasa’s 
application - and do not serve as binding authority on the 

relevant questions.  

 Then with regard to the ICCPR, the Parliament of Sri 

Lanka acceded to the ICCPR in 1980 under the 
Government of President J.R. Jayewardene. I was a 

Member of that Cabinet. The negotiation began when I 

was the Deputy Minister of Foreign Affairs.  

It is correct to state that Sri Lanka has been a party to 
the First Optional Protocol to the International Covenant 

on Civil and Political Rights since 1997. This was entered 

into by the President and agreed by me as the Leader of 

the Opposition. There was Parliamentary unanimity that 
the First Optional Protocol should be entered into.  

At the very outset, however, I wish to point out that it 

is a fallacy to assume that this Protocol vests the United 

Nations Human Rights Committee with any kind of 
judicial power. All that the Committee can do is to inquire 

into any complaint it has received and express its views 

thereon. It is left to the host country to decide on the 

course of action thereafter.  

In Sri Lanka, it is a decision that has to be taken by the 

Cabinet of Ministers - a Cabinet which is ultimately 

responsible to Parliament in terms of the Article 42 of the 

Constitution. Parliament in turn, it should be remembered, 
is the ultimate repository of the legislative power of the 

people by Article 4(a) and the judicial power of the 

people in terms of Article 4(c) of the Constitution.  

Such action by the Cabinet, in which the President is 

the Head, can in no way be seen as a usurpation of 
Parliament’s powers as some have sought to make out, 

since as mentioned above, Parliament controls the 

Executive.  

The pronouncement of the Supreme Court in what has 

popularly come to be known as the "Singarasa case" that  

accession to the Optional Protocol of the ICCPR needs a 

two-thirds majority of Parliament and also approval at a 
Referendum is nothing but a perverted interpretation of 

the Constitution.  

In my view, it is nothing but an attempt by the 
judiciary to usurp the powers of both Legislature and the 

Executive.  

The obiter dicta of the Supreme Court violates 
Articles 3, 4 and 27(2)(a) of the Constitution.  

Article 3 states, I quote: 

“In the Republic of Sri Lanka sovereignty is in the People and is 

inalienable.  Sovereignty includes the powers of government, 

fundamental rights...” 

Fundamental Rights come under Article 3. It can be 

taken away only through a Constitutional Amendment 

and a Referendum.  

Article 4(c) states, I quote: 

“the judicial power of the People shall be exercised by 

Parliament....”   

Then, Article 4(d) states, I quote: 

“the fundamental rights which are by the Constitution declared and 

recognized shall be respected, secured and advanced by all the 

organs of government and shall not be abridged, restricted or 

denied, save in  the manner and to the extent hereinafter 

provided;...”  

Then, Article 27 (2) (a) states, I quote:  

“the full realization of the fundamental rights and freedoms of all 

persons;” 

So, Article 3 read together with Article 4 (d) and 

Article 27 (2) (a) can only be varied or restricted by a 
Constitutional amendment referred to and then approved 

by people at a Referendum. It cannot be done through a 

judicial decision. The Court does not even have to 

exercise the judicial power of the people. The Parliament 
has it and the Court does it on its behalf.  

Therefore, the Supreme Court does not have the 

power to violate the basic tenets of the Constitution; 
which the Supreme Court has been unfortunately doing in 

the last decade. It is very unfortunate that it was trying to 

override the powers of Parliament and to lock up 

Members of Parliament and so on. That was an 
unfortunate period of Sri Lanka’s political history.  
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The judicial power of the people is not exercised by 

the Supreme Court, but by Parliament through the Courts 
and directly by Parliament, and a decision of this nature 

can only become law if passed in Parliament by a two-

thirds majority of the total membership of the House and 

moved  by a Referendum. The court that has followed the 
obiter dicta has violated the Constitution. It is a judicial 

coup against Parliament and the sovereignty of the 

people.  

Instead of confining itself to the matters before it, the 

Court has meandered into a totally irrelevant area and 

made pronouncements on the Constitutional competence 
of the President to accede to the Optional Protocol. This, I 

believe, is something that should be left to the Hon. 

Speaker of Parliament in this instance. I would ask the 

Hon. Speaker, after necessary consultation, to give his 
Ruling on this matter raised by the Hon. Member and the 

Statement made by me.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, would you like to ask Supplementary 

Questions?  

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මාතළ්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

I would like to thank the Hon. Prime Minister for the 
very detailed Answer. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You can ask three Supplementary Questions. 

 
ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Let the Hon. Member finish his Questions.  He is on 
his feet.  

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මාතළ්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

I must first thank the Hon. Prime Minister for the 

detailed Answer and also for correctly setting out the 

Constitutional provisions covering this subject matter.  

Sir, I have one Supplementary Question to raise. In 

relation to the Answer given by the Hon. Prime Minister, 

I want to ask whether the Government considers taking 
action in response to the views expressed  by the Human 

Rights Committee and  in respect of communications 

made by the Human Rights Committee before and after 

the Singarasa case, which was reported in Sri Lanka Law 
Reports.  

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Certainly, we shall do so.  

 
ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී ියටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 
 

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

As the Hon. Prime Minister has today given a view or 

an opinion and requested the Chair to make a Ruling on a 
very important judgment in relation to the Constitution of 

Sri Lanka which had been delivered by the Supreme 

Court, we would like to have a Debate on what the Hon. 

Prime Minister replied to the House. I hope that the Hon. 
Prime Minister agrees to this because this is a very 

serious issue on which-  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You can take it up at the Party Leaders’ Meeting. 
 

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I hope that the Hon. Prime Minister agrees with it. I 

can take it up at the Party Leaders’ Meeting. But, I hope 
that the Hon. Prime Minister agrees to  have a Debate on 

what he has stated in the House before the Hon. Speaker 

gives a Ruling.  
 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Deputy Speaker, I have laid down the procedure. 
The Speaker should give the Ruling after necessary 

consultation and that necessary consultation can be the 

expression of views by the Members of the House and the 

Speaker can, then, give the Ruling. It need not be a 
Debate. It is a Session where we have Sittings separately 

on this issue. I am all for it. Finally, I am happy that the 

Hon. Member agreed with me that the jurisdiction for this 

rests with the Parliament and not with the Supreme Court. 
So, all I am trying to do is to take away the Supreme 

Court acting as a dictator and to bring it into Parliament. 
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Mine is a very fundamental issue. How can Article 3, 

Article 4 (d) and Article 27 (2) (a) be run off by an obiter 

dicta of the Supreme Court? We are all being made 

prisoners and our rights are taken away. I think it will be 

very  interesting to have that Debate because we have to 

reverse this trend. We know what happened; we know 

how the Members were taken away from this House. -

[Interruption.] Yes, the Hon. Anura Bandaranaike, as the 

Speaker, has given a Ruling. So once it was given as a 

Ruling, you cannot have the Supreme Court trying to get 

around the Hon. Anura Bandaranaike’s Ruling in other 

ways. It may be that they are in breach of privilege of the 

House. If the Speaker rules that the House is supreme, 

then we will have to decide as to what should be done for 

those who are in breach of privilege.  

Look at the number of jobs that were lost because of 

this. If we had had this by now, we would have had far 

more jobs in the country. Look at Bangladesh and Sri 

Lanka. In 2005, we were exporting to the value of US 

Dollars 3 billion and they were exporting to the value of 

US Dollars 5 billion. Today, they are exporting to the 

value of US Dollars 25 billion. Where are we? We should 

have had at least exports worth US Dollars 15 billion.  
අහිට ගිටුන් ණඹ න්න ඕනෆ නළවළ, ණඹරට ඹට දන්නට ඕනෆ 
නළවළ. දම්හ ශහට ළඩ ප නළවළ. දම් නිහ රංහදව් දොඳභණ 
රැකිඹහ නළින වුණහද, විදීල විනිභඹ නළින වුණහද? දම් ශ ද  ී

ජහින අඳයහධඹ ප. භභ ටුතන්දන් අහි දම් බහදව් ද ප දවෝ 
දන් යදන දම් ළන ථහ යන්නට ඕනෆ කිඹරහයි. [ඵහධහ 
කිරීභ ප  වුද දශ ? [ඵහධහ කිරීභ ප  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අහි දම් ම්ඵන්ධ රු ථහනහඹතුභහද  අදව අයදන- 
[ඵහධහ කිරීභ ප  

 

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අහි ඳ ප නහඹ රැසමදම්දී
- [බාධා කිරීමක්] ගරු මග්රාමාත්යතුමමා ්රකාායයක් කාළා 

ඳහර්ලිදම්න්තුදව්දී- [Interruption.] This is  very important.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Dinesh Gunawardena, you raised a point of 

Order and made an appeal. The Hon. Prime Minister said 

that he has no problem with that. Now, the matter is 

before the Hon. Speaker.  

 

ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We will decide the date and the time.  

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Prime Minister is proposing that we get the Hon. 

Speaker to give a Ruling and thereafter to have a Debate. 

What we are requesting from you is not that. Now, you 

come to Parliament and make a new opinion on a 

judgment delivered 20 years ago. That is a procedure 

which has never been followed by any Prime Minister. So 

I am only asking you to give us a Debate before the Hon. 

Speaker gives a Ruling.    
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු දිදන්ස ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභහ දම් විහදඹ ප ය 

න්නට අලය නළවළ. 
 
ගරු රනිල් වික්රමාතියාශ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Deputy Speaker, the procedure is, the Hon. 

Speaker will listen to the opinion of the House before he 

gives the Ruling and that opinion of the House can be in a 

public Sitting of the House on a date agreed. If you want, 

you can have half-a-day; a full day; one hour or two days. 

I never said to have a Ruling and go for a Debate. The 

actual word for this is not Debate.  You get the opinion of 

the House where Members express their views and then 

the Hon. Speaker gives the Ruling. It is not a question of 

vote. That is all that I have asked for and I have not said 

this after 20 years, -දම් වළභ දහභ කිව් දදඹ ප.- and that 

was confirmed at the last Presidential Election. The 

powers of Parliament cannot be taken away by the 

Supreme Court as and when they like it. That is all I am 

saying. There are some judges in the lower court who still 

think that that is happening.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ න රුණ ප විතයයි 

භතු යන්දන්. රු අභළිනතුභහ කිව්හ,  න කී නඩුදව්- 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ රුණ හිළිඵ අහි ආදේ ථහ කිරීභ සුදුසු නළවළ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ, ඒ රුණ හිළිඵ දනොදයි. රු අභළිනතුභහ කිව්දව් 

නකී නඩුදව් obiter dictum න ප වළටිඹටයි කිව්දව් කිඹරහ. ඒ 

obiter dictum  න පද, ratio decidendi න පද කිඹන න 

අභළිනතුභහද  අර්ථ ථනඹ අනු අඳට බහය න්නට ඵළවළ. ඒ 

ඒ විධිඹට දම් ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් දනොශ යුතුයි. 
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්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ලනජීවී වාර්ෂණ මදඳළර්තමේ්දතුල  අය ක 
ලනළ්දතර ඉඩේ : සීමාතළ කුු කිරීමාත 

ணசலரசறகள் தரதுகரப்தைத் றலக்கபத்றன் 

ணரந்க் கரறகள் : ல்லன றர்ம் 
FOREST LANDS UNDER DEPARTMENT OF WILDLIFE 

CONSERVATION: DEMARCATION 

     156/’15 

1.  ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ිනයය  ංර්ධන  වහ  නජීම  අභහතයතුභහදන්  ඇස 

ප්රලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුට අඹත් 
නහන්තය ඉඩම් ප්රභහණඹ දොඳභණද; 

 (ii)  නභ නහන්තයඹන්ටු නම් දර්ද; 

 (iii) න ප න ප නහන්තයඹන්ටු විලහරත්ඹ දන් දන් 
ලදඹන් අ පය දොඳභණද;   

 ඹන්න නතුභහ බහත යන්දනටුද?  

(ආ) (i) උ පත නහන්තයඹන්ටු සීභහ භහයිම් රකුම් ය 
ිනදබ්ද; 

 (ii) නද  නම්, නභ සීභහ නිර්ණඹ කිරීභ සිදු යනු රළබ 
දිනඹ දර්ද; 

 (iii) දනො නද  නම්, සීභහ නිර්ණඹ කිරීභට හිඹය 
න්දන්ද; 

 (iv) නද  නම්, නභ දිනඹ දර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඇ) (i) ඉවත අ(ii)ටු වන් නහන්තය තුශ දම් නවිට 
නිහ, ංචහය දවෝටේ දවෝ දනත් ඉදි කිරීම් 
ය ිනදබ්ද; 

 (ii) නද  නම්, නභ ඉදිකිරීම් දව තුදන් නහන්තයඹට 
සිදු න ඵරඳෆභ හිළිඵ අධයඹනඹ ප සිදු ය 
ිනදබ්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඈ)    දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 

 
லுரர அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறகள் 

அலச்சலக் தகட்ட றணர: 

(அ) (i )  ணசலரசறகள் தரதுகரப்தைத் 

றலக்கபத்துக்குச் தசரந்ரண ணரந்க் 

கரறகபறன் தப்தபவு வ்பவு; 

 (ii )  இவ்ணரந்ங்கபறன் ததர்கள் ரல; 

 (iii )  எவ்தரய ணரந்த்றணதும் தப்தபவு 

க்கர்கபறல் தவ்தநரக வ்பவு; 

 ன்தல அர் சலதறல் சர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ) (i )  குநறப்தறட்ட ணரந்ங்கபறன் ல்லனகள் 

அலடரபறடப்தட்டுள்பணர; 

 (ii )  ஆதணறல், இவ்தல்லன றர்ம் 

தற்தகரள்பப்தட்ட றகற ரது; 

 (iii )  இன்தநல், ல்லனகலப றர்றப்தற்கு  

டடிக்லக தற்தகரள்ரர; 

 (iv )  ஆதணறல், அத்றகற ரது; 

 ன்தல அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  ததன அ (i i ) இல் குநறப்தறடப்தட்ட 

ணரந்ங்கபறதள்  ற்ததரது வீடுகள், 

சுற்யனர தயரட்டல்கள் அல்னது தய 

றர்ரறப்தைகள் உள்பணர; 

 (ii )  ஆதணறல், தற்தடி றர்ரறப்தைகள் 

கரரக ணரந்த்துக்கு ற்தடும் 

ரக்கங்கள் தற்நற ஆய்தரன்ய 

தசய்ப்தட்டுள்பர; 

 ன்தல அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a)  Will he table- 

 (i)  the extent of forest lands that comes under 

the Department of  Wildlife Conservation; 

 (ii)  the names of aforesaid forests; and 

 (iii)  separately, the extent of each forest, in 
acres? 

(b)  Will he inform  this  House - 

 (i)  whether boundaries of aforesaid forests 

have been demarcated; 

 (ii)  if so, the date on which aforesaid 
demarcation was done;  

 (iii)  if not, whether measures will be taken to 

demarcate the aforesaid forests; and  

 (iv)  if so, the  aforesaid  date? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether there are houses, tourist hotels or 
other constructions,  within the forests  that 

were  mentioned in aforesaid (a) (ii) above; 

and 

 (ii)  if so, whether a study has been  conducted, 
on the environmental impact caused by 

aforesaid constructions?  

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය 

දභද යි. 

(අ) (i) නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු තු භමි 
ප්රභහණඹ ජහින උදයහන, සබහ ය පෂිත, දළඩි 
සබහ ය පෂිත, අබඹ භමි ව අලි භංඩ දර 
ර්ීසයණඹ ය ඇත. ඒ අනු නජීම 
ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු තු මුළු භමි 
ප්රභහණඹ දව පටඹහය 1,093,327.4කි. (අ පය - 
2,701,638.66) 

  මුළු භමි ප්රභහණදඹන් සිඹඹට 14 ප නජීම 
ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුට ිනදඵනහ.  

  (ii) ව (iii)   ඔව්. ඇමුම්භ 01 භන්න් දළ පදව්.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

 නඹ දීර්ක හර්තහ ප. නඹ දම් අසථහදව් කිඹන්න 
දව්රහ ප නළවළ. ඒ නිහ භභ නඹ වවළගත* යමි. 

(ආ)      (i)  නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු භන්න් 
ප්රහලඹට ඳත් ය ඇින ඇතළම් ය පෂිතර භහයිම් 
රකුම් ය ඇින අතය, භහයිම් රකුම් ය 
දනොභළින අදනකුත් ය පෂිතර භහයිම් රකුම් 
යමින් ඳිනන අතය භවය ය පෂිතර භහයිම් 
රකුම් කිරීභට නිඹමිතඹ.  

 (ii)  ඇමුම්භ 02 භන්න් දළ පදව්.- වවළගත* යමි. 

 (iii)  ඔව්. 

 (iv)  ඩිනමින් සිදු කිරීභට හිඹය නු රළදබ්. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඳසු ගිඹ හරදේ 
ටුතු පහරී විධිඹටත්, දීලඳහරනිත් නජීම ප්රදීලර ඳහ 
ඳදිංචි කිරීම් ය ිනදඵනහ. නජීම ම්ඵන්ධ තිිනඹ, ඒ ඳනත 

දඵොදවොභ ඵරත්. ඒ තුශ ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ඳහර්ලිදම්න්තුට 
ඉදිරිඳත් යන්න ඹන ළට් නත් දනස යන්නයි ඹන්දන්.  
දළන් අහි මී පණ යදන ඹනහ.  සීගිරිඹ හද  ප්රදීලර ඹම් 

ඹම් තළන්ර මී පණ යරහ හධහයණ දර ඉත් කිරීම් 
ටයුතු යන න අහි අඹ යනහ. දිහ දේම්තුභන්රහත් 
නතු දරහ ඒ ටයුතු යනහ.  

ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත ශහ, අලිභංඩේ අරින්න 
කිඹරහ. වම්ඵන්දතොට අදප් නිරධහරිඹකු වදිසි අනතුයකින් මිඹ 
දොස ිනදඵනහ. ආදහවනඹ ිනදඵන්දන් අද.   නජීම රහඳඹට 

දනොදයි, ඒ නිරධහරිඹහ ගිදේ.  ඇඹිලිහිටිදේ  ඉරහ වම්ඵන්දතොට 
ඳළත්තට නන භවළලි රහඳදේ  තුන් විලහර දර  කහතනඹ 
යනහ,  දීරහ.  කහතනඹ යරහ තංේර ඳළත්දත්, තයභ 

ඳළත්දත් දවෝටේරට දන ඹනහ.  දභළනි තත්ත්ඹ ප තුශ 
ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත ශහ, අලි භංඩේ ඔ පදෝභ 
අරින්න කිඹරහ. මුදේ ඇභිනතුභහ මුදලුත් දීරහ ිනදඵනහ, න්දි 
දමභ වහ. ඉඩම් දොභහරිස ජනයහේතුභහ න ප හච්ඡහ 

යරහ ඒ ටයුතු ය දන ඹනහ. ඒ දීර්ක හලීන ළඩ 
හිළිදශ ප. දභොද, දම් ම්ඵන්ධදඹන් ප්රලසන නනහ. ඒ නිහ 
ඩිනමින් හිඹය න්නහ ඵ වන් යනහ.  

(ඇ) (i) නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් 
ප්රහලඹට ඳත් ය ඇින ජහින ය පෂිත තුශ හිටුටි 
(දළඩි සබහ ය පෂිත, ජහින උදයහන, සබහ 
ය පෂිත, අලිභංඩ) ඉඩම් යජදේ ඉඩම් න අතය 
ඒහ තුශ නිහ, ංචහය ර්භහන්තඹට අදහශ 
දවෝටේ දවෝ දනත් ඉදි කිරීම් වහ අය 
දනොභළත. 

  නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් 
ප්රහලඹට ඳත් ය ඇින අබඹ භමි තුශ යජදේ 
ඉඩම් දභන්භ දඳෞී ලි ඉඩම් ද ඳළිනඹ වළ. ඒ 
අනු යජඹ තු ඉඩම්ර ංර්ධන හර්ඹඹන් සිදු 
කිරීභට අය රඵහ දනොදදන අතය, අබඹ භමිඹ 
තුශ ඇින දඳෞී ලි ඉඩම් වහ ඹම් ංර්ධන 
රිඹහන් සිදු කිරීභ වහ විධිභත් ඳහරිරි 
ඇයීභ ප සිදු ය නටු නිර්දීල අනු අය රඵහ 
දීභ රහ ඵරනු රඵයි. නභ දඳෞී ලි ඉඩම් තුශ 
නිහ වහ දනත් ඉදිකිරීම් ඳතී. 

 (ii)      නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් 
ප්රහලඹට ඳත් ය ඇින ජහින ය පෂිත තුශ 
දනත් ඳහර්ලසඹන් වහ කිසිදු ආහයදේ 
ඉදිකිරීම් සිදු කිරීභට අය රඵහ දනොද .ී නජීම 
ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් ප්රහලඹට 
ඳත් ය ඇින අබඹ භමි තුශ ඇින දඳෞී ලි 

ඉඩම්ර ඹම් ංර්ධන හර්ඹඹ ප සිදු යන්දන් 
නම් ඒ වහ ඳහරිරි ඵරඳෆම් ඇයීභ ප සිදු 
යනු රඵයි. 

(ඈ)   අදහශ දනොදව්. 

  
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ හරඹ ළනත් 
රමින් භද  ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. රු 
ඇභිනතුභහ රඵහදුන් හිළිතුය ළන භභ ෆහීභට ඳත්දනහ. 
නමුත් දම් ථහ යන දභොදවොත න විටත් ඉතහභ නහටුදහඹ 
සිීධිඹ ප සිදු දනහ. දම් ඔඵතුභහටත් ඍජු අදහශයි. 
ළබිලිත්ත පජහ භමිඹ ට්ටහයභ ඳන්රට දවෝ නටු නහඹ 
වහමුදුරුන්ට බහයදීරහ ිනදඵනහද? දභොද, නහඹ වහමුදුරුදෝ 
හිං දඳට්ටිඹ වි යනහ; සිවුරු ටි අයදන ඹනහ; ඳඬුරු ටි 
අයදන ඹනහ. දොන්ක්රීට් දහරහ වළභ තළනභ හිං දඳට්ටි වි 
යරහ ිනදඵනහ. ළබිලිත්ත පජහ භමිඹ ට්ටහයභ විවහයසථහනඹ 
තු දීඳශ ප කිඹරහ ටුතහදනයි ටයුතු යන්දන්. ඒ නජීවි 
ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු තු ඉඩභ ප. දභොන ඳදනභ භතද, ඒ 
ටයුත්ත යන්දන් කිඹරහයි භභ අවන්දන්. ඒ හද භ නඹ නතය 
යන්න ඔඵතුභහ න්නහ රිඹහ භහර්ඹ දභො පද? 

 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ළබිලිත්ත පජහ භමිඹ 

කිඹන්දන් දඳෞීලි හටත් අයිින භමිඹ ප දනොදයි. ඒ 
Block II දොටද  ිනදඵන නජීවි ංය පණ 
දදඳහර්තදම්න්තුට අඹත් භමිඹ ප. ඳන්ේරට දවෝ කිසිභ 
දදනකුට ඒ භමිදේ අයිිනඹ ප නළවළ. රු බුීධි ඳිනයණ 
භන්ත්රීතුභහට භද  සතුිනඹ පුද යනහ. Block II දොටද  
කුඹු පන් ඔදඹන් නදොඩ භමිඹ අඹත් දන්දන් න ංය පණ 
දදඳහර්තදම්න්තුටයි. Block II දොටද   දඟන් දභදොඩ 
දොට නජීවි ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුටයි අඹත් න්දන්. 
ඒ අඳට අඹත් ප්රදීලඹ ප. නටු කිසිභ   දදඹ ප යන්න හටත් 
අනුභළිනඹ දීරත් නළවළ, ඒ වහ හටත් අයිිනඹකුත් නළවළ. 

භට දම් ආයංචිඹ රළබුණහ. ඊදේ භභත් ටුටිදේ තයභ. භභ 
ඳහන්දය 4ට තයභට ගිටුේරහ අදහශ නිරධහරින් ඒ සථහනඹට 

ඹළව්හ. අද උදී ථහ යරහ ඵරන දොටත් ඒ නිරධහරින් 
ඇවිේරහ ටුටිදේ නළවළ. ඒ වහ අලය ටයුතු යන්න භභ ඒ 
නිරධහරින්ට ඵරඹ දුන්නහ. ඒ වහමුදුරුදෝ භද  නභ විකුණරහලු 

ඒ ටයුතු යනහ කිඹන්දන්. භභ කිසිභ දරහ,- [ඵහධහ 
කිරීභ ප  හුඟ ප වහමුදුරුදෝ භට ආදදයයි. ඒ අඹ භට දවොට 
රනහ. පජහන් යනහ, අලි ළන ටයුතු යනහ. භභ 
ඹපු නිරධහරින් තභ ආඳසු ඇවිේරහ නළවළ. නභ භමිදේ ිනදඵන 

නළනි දී ඉත් යන්න කිඹරහ භභ ඒ අඹට කිව්හ. න න 
සහමින්වන්ද රහට දවෝ කිසිභ දදනකුට ඒ ටයුතු කිරීභට 
ඉඩ දනොදීභට නජීවි ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුට ඵරඹ 

ිනදඵනහ. තයභ දදවිඹන්ද  අඩවිඹ විධිඹට ඒ සථහනදඹන් ඒ 
සිඹලු දී ඉත් යන්න භද  නිරධහරින් වමුදහත් න ප දළන් 
රිඹහත්භ දනහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු හමිීම ජඹවික්රභ දඳදර්යහ භවතහ  



2016 ජලි 07 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බුීධි ඳිනයණ භන්ත්රීතුභහ, දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
අවන්න. 

 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අභහතයතුභහද ත්, ඒ හද භ හමිීම විජිත් විජඹමුණි දොයිහ 
අභහතයතුභහදත් අනුදළනුභ ව නිර්දීලඹට ඹටත්යි දම් 
ටයුත්ත යන්දන් කිඹහයි ඒ සහමින්වන්ද  වන් 

යන්දන්. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහදන් දළන න්න ළභළිනයි, මීට 
දඳය හචි දවෝ ලිඛිත සහමීන්වන්ද ට නළනි අයඹ ප 
ඔඵතුභහ දීරහ ිනදඵනහද කිඹරහ.  

 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හටත් අයිිනඹ ප නළවළ. ලිඛිත දීරහත් නළවළ; හචිත් 

නළවළ.  

න අසථහ දභදවභ දදඹ ප වුණහ. ඹහර ය පෂිතදේ 
ද ඹ ශ නිරධහරිදඹ ප ඉත් ශහ. ඔහු කුභන ය පෂිතදේ 
ඉන්දළීදී ටුටපු ජනහධිඳිනතුභහද  ට්ටිඹද  උඳදදස ඳරිදි 
ළබිලිත්ත දීහරදේ ිනබුම් තයභ දදවිඹන්ද , ණ 
දදවිඹන්ද , ඩය දදවිඹන්ද  හින්තය සිඹේරභ දඳොදවොය 
ඵෆ ර දහරහ ඔහුද  office නද ප ිනඹරහ ිනදඵනහ. නතදොට 
අහි ටුටිදේ විඳ පදේයි. හිසසු නිරධහරිදඹ ප තභයි ඒ දශ . 
ටුටපු ජනහධිඳිනතුභහද  ේ ඳවන ප ඳභණ ප නතළන ිනබුණහ 
කිඹරහ කිව්හ. භභ නදහ දම් රු බහ ළදබ් ඉරහ  හමිීම විජිත් 
විජඹමුණි දොයිහ ඇභිනතුභහදන් ඇහුහ, "ඔඵතුභහ ඒ 
නිරධහරිඹහ රහ ඔඹ ළඩඹ දදයව්දව් දභොද?" කිඹරහ. නතුභහ 
කිව්හ,  "නළවළ, නළවළ, නිරධහරින් යන්දන්, දීලඳහරදඹෝ 
දනොදයි"  කිඹරහ. භභ කිව්හ, "භභ දදන්දන් තුන් භහඹයි,  
ආණ්ඩුට, නහඹඹන්ට දන දී ඵරන්න" කිඹරහ. ඒ හද භ 
ඳහරභ ඩරහ ගිඹහ. ටුටපු ජනහධිඳිනතුභහට නන්න ඵළරි භළදි වුණහ. 
නතුභහට නන්න chopper න ප න්න වුණහ. විලහර ලහඳඹ ප වුණහ. 
නදොඩ දභදොඩ ඹන්න cables දහරහ ිනබුණහ. ඒ cables ළඩිරහ 
ිනබුණහ. ඊදේ දඳදර්දහ Commander of the Army  ගිටුේරහ ඒ 
ඔ පදෝභ රරහ ආඳහු දනිච්චහ. නළනි තත්ත්ඹ ප වුණ 
නිහ භභ කිඹනහ,- 
 

ගරු අනුර ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිරධහරිඹහට දභොද වුදණ්? 
 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔහු ඹහරට ඇවිේරහ,- [ඵහධහ කිරීභ ප  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි, ඔඹ විධිඹට ප්රලසන 
අවන්න ගිදඹොත් අඳට අද වළන්දෆ න තුරුභ දම් විධිඹටභ තභයි 
ඹන්න දන්දන්. රු හමිීම ජඹවික්රභ දඳදර්යහ අභහතයතුභනි, 
ඔඵතුභහද  හිළිතුරු රඵහ දීදම් හරඹ දළන් අන් නහ. [ඵහධහ 
කිරීම්  

 

ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දදවිදඹෝ දෝඳ ය න්න නඳහ.  

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 ඔව්. දදවිදඹෝ දෝඳ ය න්න නඳහ.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවොයි. ළබිලිත්ත ළන ප්රලසනඹ අඳට ඳළවළදිලියි.  නදවභනම් 
අඳට ඊශඟ ප්රලසනඹට ඹන්න දනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි, බුීධි 
ඳිනයණ භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ 

ඇහුදව් නළවළ දන්. භට තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ඕනෆ.  
 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවනහලු. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් ප්රලසන වතයට ඳභණ නඳහය හිළිතුරු රඵහ දුන්නහ දන්.  
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්න ඕනෆ.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බුීධි ඳිනයණ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහද  තුන්න අතුරු 
ප්රලසනඹ ඉ පභනට අවන්න.  
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භයි ප න දදන්න.  
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මාතශළමාතළර්ග අමාතළතයතුමාතළ වශ ඳළර්ලිමේ්දතුමේ 

වවළනළයකතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரலனகள் அலச்சயம் தரரளுன்நச் சலத 

தொல்யம் 

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

 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වරි, වරි. තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ.  
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභිනතුභනි, භහද  දභභ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹට 
ඔඵතුභහ නියවුේ ව ඳළවළදිලි හිළිතුය ප රඵහ දදන්න. නජීම 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තු තමුන්ද  ය පෂිත භමිර නිඹමිත 
ඳරිදි ආය පෂිත මුයදඳොශේ ඇින දනොකිරීභ ළටලු ප දරහ 
ිනදඵනහ. භහතය දිසත්රි පදේ, කියර ළදේ ය පෂිතදේ  කුම් 
දොඩ  දසින් ද, ිනඳතහ ළඩි දනහ. ඔඵතුභහට කිසිභ 
ළටලු ප නළින නිරධහරින් 6දදදන ප දඹොදරහ දම් කියර 
ළදේ ය පෂිතඹට ආය පහ රඵහ දදන්න පුළුන්. දම් කුම් ගිඹ 
ිනඹට ලින් ිනඹට ඩහ ගිඹ ිනදේ ළඩියි;  ගිඹ ිනඹට ඩහ 
දම් ිනදේ ළඩියි; දම් ිනඹට ඩහ රඵන ිනදේ ළඩි දනහ. 
භහතය නයදේ ඉත් යන සිඹලු අඳ ද්රය දනළත් දහන්දන් 
කියර ළදේටයි. දභළනි තත්ත්ඹ ප ිනදඵනහ.  

අදන ප ඳළත්දතන් ඔඵතුභහද  නජීම ංය පණ 
දදඳහර්තදම්න්තුට අයිින ළරෆ දව්දඹන් අඩු දනහ. ළදේ 
තුන් නයඹට නනහ, නළත්නම් භට නනහ. ඉිනන් භහන 
ංර්ධනඹ නළත්නම් ආර්ථි ංර්ධනඹත් වුභනහයි.  වළඵළයි, 
ිනයහය ංර්ධනඹ ප යහයි ඹහ යුතු ිනදඵන්දන්. රු 
ඇභිනතුභනි, ළදේ දසින් ද අඩු දනහ. භභ න ංය පණ 
දදඳහර්තදම්න්තුට අයිින දොට ළන දනොදයි කිඹන්දන්. 
ඔඵතුභහට අයිින දොට ළනයි භභ කිඹන්දන්. නජීම 
ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුට අයිින ළරඹ අඩු දන්න ඔඵතුභහ 
ඉඩ දදන්දන් ඇයි? 

 

ගරු ගළමිණී ලයවික්රමාත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්ත්රීතුභහ, නජීම ංය පණ දදඳහර්තදම්න්තුට 

අවුරුදු 15කින්, 20කින් නිරධහරින් ඵහදන නළවළ. ර් කිදරෝ 
මීටර් 1600 ණන ප ින දඵනහ. අලි ළටේරට ම්බි වන්න  
රුහිඹේ මිලිඹන 10,000 ප ඹනහ. දළනට රුහිඹේ මිලිඹන 3,500 ප 

ගිටුන් ිනදඵනහ. ත වන්න ිනදඵනහ. න නිරධහරිදඹකුට 
කිදරෝමීටර් 500 ප විතය ඵරන්න ිනදඵනහ. භවළලි රහඳදේ 
අදප් නිරධහරිදඹ ප දේදතිඹ දර කහතනඹ වුණහ. භභ නදව  

ගිටුේරහ ඳහන්දය 5ට දොශමට ආදව්. භභ නිරධහරින් 1,500 
ණන ප ඉේරහ ිනදඵනහ. නභ ඉේලීභ ළබිනට් භණ්ඩරඹට 
ගිටුන් ිනදඵනහ. ඒ අනුභත දන්න ඕනෆ. මිටුදව් බහඳින 

රු විජඹදහ යහජඳ ප භළිනතුභහයි. නතුභහ ටුටිදේ නළවළ. ඒ 
අනුභත දන්දන් නළතු භට යන්න ඵළවළ. නමුත්, ජනතහටත් 
අයිිනඹ ප ිනදඵනහ; දීලඳහරනඥඹන්ටත් අයිිනඹ ප ිනදඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහත් ඒ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්න. ඳහවිච්චි යරහ, ඳරියඹ 
ආය පහ ය න්න වහඹ දන්න. කීභ නිරධහරි හිටභ දහන්න 
නඳහ. දීලඳහරනඥඹන් වහ ජනතහත් ඒ කීභ බහයදන රිඹහ 
යන්න. භභ ඳරියඹ ආය පහ යපු මිනිදව ප; ඹම ඳශහත් 

බහට ප්රඥප්ිනඹ ප දනහපු දදන ප.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවොයි, හිළිතුය ඳළවළදිලියි. 

 
රළලය විහලවිදයළල  ියසු්ද බලළ ගෆම මාත : විවහතර 

அச தல்கலனக்ககங்கபறல் ரர் தசர்ப்தை: 

றதம் 
RECRUITMENT OF STUDENTS TO STATE 

UNIVERSITIES:DETAILS 
420/’16 

2. ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

උස  අධයහඳන  වහ  භවහභහර් අභහතයතුභහදන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) විලසවිදයහර ප්රිනඳහදන දොමින් බහ විසින් 
විලසවිදයහර ප්රදව්ලඹ වහ නිකුත් යන රද අත් 
දඳොදත් වන් ආහයඹට, ශ්රී රංහදව් යහජය 
විලසවිදයහරර න ප න ප ඳහාභහරහ වහ 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 ව 2015 ර්රදී 
ඵහ ළතිභට නිඹමිත වූ සිසුන් ංයහ දන් 
දන් ලදඹන් දර්ද; 

 (ii) නභ ර්රදී ඉවත ඳහාභහරහ වහ තය 
ලදඹන්භ ඵහත් සිසුන් ංයහ දන් දන් 
ලදඹන්  දර්ද; 

 (iii) න ප න ප ඳහාභහරහ වහ නිඹමිත ප්රභහණඹට ඩහ 
අඩුදන් ඵහදන ඇත්නම්, ඒ වහ දව තු 
 දර්ද; 

 (iv) න ප න ප ඳහාභහරහ වහ නිඹමිත ප්රභහණඹට ඩහ 
ළඩිදඹන් ඵහදන ඇත්නම්, ඒ වහ දව තු 
දර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ආ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனகள் அலச்சலக் 

தகட்ட றணர: 

(அ) (i) தல்கலனக்கக ரணறங்கள் ஆலக்குள 

தல்கலனக்கக அதற தரடர்தரக 

தபறறட்டுள்ப லகதட்டில் 

குநறப்தறட்டுள்பன் தறகரம், இனங்லகறன் 

அச தல்கலனக்ககங்கபறன் எவ்தரய 

தரடதநறக்கும், 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

ற்யம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் 

தசர்த்துக்தகரள்ப உத்தசறத்றயந் ரர் 

ண்றக்லக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தலயும்; 

 (ii) தற்தடி ஆண்டுகபறல் குநறப்தறட்ட 

தரடதநறகளுக்கு உண்லரகத தசர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்ட ரர் ண்றக்லக 

ணறத்ணறரக ரதன்தலயும்; 

 (iii) எவ்தரய தரடதநறக்கும் உத்தச 

ண்றக்லகக்கு குலநரக தசர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்டியப்தறன், அற்கரண கரங்கள் 

ரலதன்தலயும்; 

 (iv) எவ்தரய தரடதநறக்கும் உத்தச 

ண்றக்லகக்கு அறகரக தசர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்டியப்தறன், அற்கரண கரங்கள் 

ரலதன்தலயும்; 

அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)  the number of students that had been 

specified to be enrolled for each course of 
study at State universities in Sri Lanka in 

the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 

2015 separately, according to the 

Handbook issued by the University Grants 
Commission pertaining to the university 

admission; 
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 (ii)  the actual number of students that were 

enrolled for such courses of study in the 
years concerned;  

 (iii)  if the number of students enrolled had been 

lower than the number specified for each 

course, the reason for it; and 

 (iv)  if number of students enrolled had been 

higher than the number specified for each 

course, the reason for it? 

(b)  If not, why?  
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය 
දභද යි.  

(අ) (i) ඇමුම්දභටු තීරු අං 03, 05, 07, 09, 11 වහ 13 
ඹටදත් ද පහ ඇත. 

 (ii) 2010 සිට 2014 ද පහ ර්රට අදහශ තය 
ලදඹන්භ ඵහ ත් සිසුන් ංයහ ඇමුම්දභටු 
තීරු අං 04, 06, 08, 10 වහ 12 ඹටදත් ද පහ 

ඇත. ඇමුම්භ වවළගත* යමි. 

 

ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභිනතුභහ, න ර්ඹත් කිඹන්න පුළුන්ද? 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දරොකු table න ප ිනදඵන්දන්.  

2010 ර්ඹ ත්දතොත් ජදය විදයහ අධයඹන ඳහාභහරහට 

නිඹමිත ශිය ංයහ 1,165යි. ලිඹහ ඳදිංචි ශිය ංයහ 

1,165යි.  

දබෞින විදයහ අධයන ඳහාභහරහට නිඹමිත ශිය ංයහ 
1,735යි. ලිඹහ ඳදිංචි ශිය ංයහ 1,593යි. දම්, 2010 ර්දේ. 

 (ii)  2010 සිට 2014 ද පහ ර්රට අදහශ තය 
ලදඹන්භ ඵහ ත් සිසුන් ංයහ ඇමුම්දභටු 
තීරු අං 04, 06, 08, 10 වහ 12 ඹටදත් ද පහ 
ඇත. 

  2015 ර්ඹ වහ ඵහ ළතිභට නිඹමිත සිසුන් 
ංයහ ඇමුම්දභටු තීරු අං 13 ඹටදත් ද පහ 
ඇින අතය, දභදත ප සිසුන් ඵහ දන දනොභළින 
ඵළවින් ලිඹහ ඳදිංචි සිසුන් ංයහ වන් ශ 
දනොවළ. 

 (iii)  විදල දඹන්භ විදයහ විඹ  පද ඹට අදහශ න 
භවය ඳහාභහරහ වහ දතෝයහ නු රඵන සිසුන් 
නිඹමිත දර ඳහාභහරහට ලිඹහ ඳදිංචි දනොමභත්, 
පුයප්ඳහඩු හියමභ වහ අසථහ කිටුඳඹදී සිසුන් 
දතෝයහ නු රළබුද, නභ සිසුන් ද නිඹමිත හර 
හනු තුශ ලිඹහ ඳදිංචිඹ රඵහ දනොළතිභත් 
භවය ඳහාභහරහ වහ සිසුන් අඩුදන් ඵහ 
ළතිභට දව තු ම ඇත. 

 (iv)  දර සාහධියණඹ භන්න් රඵහ දුන්, SC.FR. 
No.418/2012 දයන නඩුදව් තීන්දු භත 
2011/2012 අධයඹන ර්ඹ වහ අිනදර් සිසුන් 
ංයහ ප ඵහ ළතිභ. 

  2012 ර්දේ විඹ නිර්දීල දද ප ඹටදත් 
සිසුන් ඵහ ළතිභ. 

  2013 ර්දේ දී සිවුන තහටත් අදඳො (උස 
දඳශ) විබහඹ වහ දඳති සිටීභට සිසුන්ට 
අසථහ රඵහ දීභ. 

(ආ)  ඳළන දනොනඟී. 
 

*වවළමේවය මාතත තබන ද ඇු ුමාත: 
   சதரதேடத்றல் லக்கப்தட்ட இலப்தை : 

   Annex tabled: 

203 204 



ඳහර්ලිදම්න්තු 205 206 
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ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භට අතුරු ප්රලසන කිටුඳඹ ප අවන්න ඵළරි දයි. දභොද, 
ඇමුම්භ ිනදඵන නිහ. දොදවොභ වුණත් ඔඹ දේනඹ 

ඵළලුදොත් දඳදනනහ, විදල දඹන් ජී විදයහ ව දබෞින විදයහ 
විඹ ධහයහන්ට ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹකින් අඩුදන් ඵහ දන 
ිනදඵනහඹ කිඹන න. අදප් යදට් යට උඳදින දරුන්දන් 

සිඹඹට වඹයි විලසවිදයහරඹට ඹන්න යම් රඵන්දන්. උස දඳශ 
විබහඹ භත් මභ වහ හය තුන ප රඵහ දදන්දන් අදප් යදට් 
සිටින ද පතභ, විශිසටතභ, වළකිඹහන් ටුත ශිය ශියහන් 
විලසවිදයහරරට ඵහ න්නයි.  

නමුත්, ඳශමු තහදව් උස දඳශ විබහඹ භත් දරහ 
විලසවිදයහරඹට සුදුසුම් රඵහ දන, ඊ ශඟ තහදව් උස දඳශ 
විබහඹට ලිඹරහ ඳශමු තහට ඩහ ළඩි සුදුසුම් රඵහ ත්දතොත් 
ඒ අඹට දදළනි තහදව් විබහඹ භත් වූ ඉවශ ප්රිනපර භත 
විලසවිදයහරඹට නන්න ිනදඵන අසථහ අටුමි නහ. ඒ ඳශමුන 
තහදව්දී ඔවුන් රුහිඹේ 50 ප දීරහ ඉේලුම් ය ිනදඵන නිහ. රු 
ඇභිනතුභනි, ඒ ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඒදන් ද පඹන්ට 
විලසවිදයහරඹට නන්න ිනදඵන ඉඩඩ ඇටුදයනහ විතය ප 
දනොදයි, ඒ ඳහාභහරහර පුයප්ඳහඩු ණනහකුත් ඇිනනහ. 
ඔඵතුභහ ඔඹ ංයහ දේන ඔ පදෝභ කිව්හ නම්, ඒ තත්ත්ඹ 
ඵරහන්න ිනබුණහ. ඇත්තටභ ත්දතොත් ඒ ජහින අඳයහධඹ ප. 
දභන්න දම් ක්රභදව්දඹ නිහ ඒ දරුන්ට අටුමි න අසථහ රඵහ 
දදන්න අභහතයහංලඹ ටයුතු යන්දන් නළත්දත් ඇයි?  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ටුතන විධිඹට දම් ප්රලසනඹ ළන අහි හච්ඡහ ට 

ණනහ ප ඳළළත්වුහ. රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ප්රිනපර 
ආහභ ශියඹන් ලිඹහ ඳදිංචි දන්න  ඕනෆ. අහි ටුතමු උස දඳශ 
විදයහ විඹ ධහයහදන් ඳශමු තහට ශියදඹ ප උස දඳශ 

විබහඹට ඉන්නහ කිඹරහ. ඊට ඳසද  ප්රිනපර ආහභ ලිඹහ 
ඳදිංචි දනොම සිටීභට ඒ අඹට අසථහ ප ිනදඵනහ. නද  ලිඹහ 
ඳදිංචි දනොම ඉරහ, ඒ අඹට දදන තහට විබහඹට දඳති 

සිටින්න පුළුන්. නමුත් ලිඹහ ඳදිංචි වුදණොත් දදදනි තහදව් 

ප්රිනපර අනු විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්මභට ඵළවළ. That is the 
reason. Once the A/L results are announced, a student of the 
Science stream is given the option of registering and entering 
the Science Faculty. But, if he registers on the strength of the 

results of the second time, he can enter the Medical Faculty. 
ඒයි දන්දන්. රු නස.බී. දිහනහඹ ඇභිනතුභහ අධයහඳන 
ඇභිනයඹහ ලදඹන් සිටි හරදේත් දම් ක්රභඹ තභයි ිනබුදණ්. 
  

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ශියඹන් න්න ඕනෆ තීන්දු ප. 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ තීන්දු ඒ ශියඹහ න්න ඕනෆ. ශියදඹකුට ටුතුදණොත් 
"දදළනි තහට විබහඹට දඳති සිට ජදය විදයහරඹට 

ඇතුළුමභට භට පුළුන්" කිඹහ, නද  නම් ඒ ශියඹහ ලිඹහ ඳදිංචි 
දනොම සිටිඹ යුතුයි. [ඵහධහ කිරීභ ප  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දදදනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීයඹහ භඟ අහි දම් හයණඹ 
ළන ට ණනහ ප හච්ඡහ දරුහ. අහි දම් ක්රභදව්දඹ 
දනස කිරීභට උත්හවඹ ප ත්තහ. දම් ක්රභදව්දදේ දන ප 

ඇින යන්න ඕනෆ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ නම් සිඹලු ඳ ප 
ඒයහශි දරහ අහි ඒ ළන හච්ඡහ යන්න සදහනම්.  

 

ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දම් ප්රලසනඹ, ළබිලිත්ත ළන දවෝ දදවිඹන් ළන දවෝ 
ප්රලසනඹ ප දනොදයි. ශියඹන්ද  හනහ, අහනහ භත 
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[මමාතමාත ඇු ුමාත පුවහතකළම  ද තබළ ඇත.] 
[இந் இலப்தை தல் றலனத்றலும் லக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.]  



ඳහර්ලිදම්න්තු 

දනොදයි, ඒ ශියඹන් විලසවිදයහරඹට ඹන න තීන්දු යන්න 
ඕනෆ. විලසවිදයහරරට ශියඹන් ඵහ න්නහ කිඹන්දන් නඹ 
ජහින අලයතහ ප.  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහද  අදව දවොභ දරුහ විලසවිදයහරඹට 
නන්දන් නළවළ කිඹන නයි. 

 

ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දවොභ දරුහට දවොභ ඳහර හද  දවොභ විලසවිදයහරඹත් 
දදන්න ඕනෆ; දවොභ ඳහාභහරහ දදන්න ඕනෆ. නමුත් දළන් දරහ 
ිනදඵන්දන්,- 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තුන්දනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු (වලදය) නලි්දද ලයිනවහව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නළවළ, නළවළ. තභ ප්රලසනඹ අවනහ. අභහතයහංල දේ ප්රභහදඹ ප 

නිහ, ඒ කිඹන්දන් ප්රිනපර නිකුත් කිරීදම් ප්රභහදඹ, 
recorrectionර ිනදඵන ප්රභහදඹ නිහ දන් ශියඹන්ට දම් 
අහධහයණඹ සිීධ දන්දන්. ඒ නිහ ශියඹන්ද  luck න භත 

නඹ තීයණඹ යන්දන් නළතු, chance න භත තීයණඹ 
යන්දන් නළතු දම් වහ ක්රභදව්දඹ ප වදන්න කිඹරහයි අහි 
කිඹන්දන්. 

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Luck න දනොදයි, ශියදඹ ප විදයහ විඹ ධහයහදන් උස 
දඳශ විබහඹට දඳති සිටිඹහභ ඊට ඳසු ඒ ශභඹහට ප්රිනපර නනහ. 
නතදොට ඒ ශභඹහ තීයණඹ ප න්න ඕනෆ භභ දම්ට ඹනහද-

[ඵහධහ කිරීභ ප  දඳොඩ්ඩ ප ඉන්න. දඳොඩ්ඩ ප ඉන්න.  

නදවභ නළත්නම් දදන තහට විබහඹට දඳති ඉරහ මීට 
ඩහ දවො ප්රිනපර අයදන ජදය විදයහරඹට ඹනහද කිඹරහ. 

ඒ ශියඹහද  තීයණඹ. අඳට ඒ තීයණඹට භළදිවත් දන්න ඵළවළ 
දන්.  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බිභේ යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්න. 
     

ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහද   මලි ඳළවළදිලි කිරීභ නිළයදියි.  
රු නලින්ද ජඹිනස භන්ත්රීතුභහ අවපු ප්රලසනඹට අදහශයි භභ දම් 

ප්රලසනඹ අවන්දන්. ශියදඹ ප ඳශමුළනි තහට විබහඹ ලිව්හභ, 
ඔහුද  ප්රිනපර රඵහ දදන්දන්ත්, ඊට ඳසද  ඩඉම් රකුම් - cut-
off points - රඵහ දදන්දන්ත් භහ ණන ප ගිටුේරහ. භවය විට 

අවුරුීද ප විතය ගිටුේරහ තභයි රඵහ දදන්දන්. ඒ cut-off point 

න නනතුරු කිසිභ ශියදඹකුට වළකිඹහ ප නළවළ, රු උස 
අධයහඳන ඇභිනතුභනි,    

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලිඹහ ඳදිංචි දන්න? 
     

ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

නළවළ, ලිඹහ ඳදිංචි දන්න පුළුන්. ඒත් තභන් වදහයන 
ඳහාභහරහ දභො පද කිඹරහ වඳුනහ න්න ඵළවළ. දම්යි ිනදඵන 
ප්රලසනඹ. භහ තුන ප ඇතුශත ශභයින්ද  ප්රිනපර ව cut-off 

points දදනහ නම්, අහි දම් ප්රලසනඹ භතු යන්දන් නළවළ. 
ශභදඹකුට ලිඹහ ඳදිංචි  දනොම, දදළනි තහදව් විබහඹ ලිඹනහද 
කිඹරහ තීන්දු යන්න දන්දන් ඔහු විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් 
මභට සුදුසුම් රළබුහ නම් විතයයි. දළන් දරහ ිනදඵන්දන් 

දම්යි. ශභයින් දම් රුම් ම්ඵන්ධදඹන් අන්ධයි. ශභයින්ට 
ව ඔඵතුභහ ඇතුළු අහි හටත් ඵළවළ, අදප් cut-off-point න 
අනු ලිඹහඳදිංචි දන්න. ඒ නිහ ශභයි ලිඹහ ඳදිංචි දනහ. 

දභොද, ඔවුන්ට දනත් අසථහ ප නළින නිහ. දභතළනයි 
ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන්. ඒ ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ප්රිනඳත්ිනඹත් 
න ප ිනදඵන ප්රලසනඹ ප දනොදයි. උස අධයහඳන ටුටපු අභහතය 

රු නස.බී. දිහනහඹ ඇභිනතුභහ දම් හයණඹ දන්නහ.  

දභන්න දම්යි භද  තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ. යර භභ  
කිඹන්නම්.  ඹම්කිසි ශියදඹ ප ඳශමුළනි තහට විබහඹ ලිඹරහ 
විලසවිදයහරඹ ප වහ ලිඹහ ඳදිංචි වුණත්, දදළනි තහදව්ත් 
විබහඹට ලිඹරහ ඒ ප්රිනපර නන තුරුත් ඒ ලිඹහ ඳදිංචි වූ ඳහාභහරහ 
ඳටන් අ යදන නළත්නම්,  දදළනි තහදව් ප්රිනපර භත ඉවශ 
ඳහාභහරහට ඇතුශත්මභට ඒ ශියඹහට අසථහ රඵහදීදභන් 
කිසිදු ශියදඹකුද  අයිිනහසිම් නළින දන්දන් නළවළ. අදන, 
දම් ක්රභදව්දඹ විලසවිදයහර ප්රිනඳහදන දොමින් බහ ඳනදත් 
දයුවරහසිඹ ප භත ඳදනම් දරහ වදන දදඹ ප. අඩුභ ණදන් දම් 
ක්රභදව්දඹ ඳහර්ලිදම්න්තුදව් ඳනත ිනදඵන න්ිනඹ පත් 
දනොදයි, රු ඇභිනතුභනි. දම් හිළිඵ භහ නළත කිඹන්නම්. 
ඳශමුළනි තහදව් ප්රිනපර භත ශියදඹ ප ලිඹහ ඳදිංචි වුණහට 
ඳසද , ඒ ශියඹහ දදළනි තහදව් විබහඹ ලිඹරහ ප්රිනපර 
නනතුරුත් first shy නද ප course න ඳටන් අයදන නළත්නම්, 
ඒ දදළනි තහදව් ප්රිනපර භත ඒ ශියඹහට දවෝ ශියහට ඉවශ 
ඳහාභහරහට ඇතුශත් දන්න ඉඩ දදන්න. ඒ වයවහ කිසිභ 
භහන ටුමිම් උේරංකනඹ මභ ප දවෝ  අදනකුත් ශභයින්ට 
අහධහයණඹ ප දවෝ දන්දන් නළවළ.  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහි ඒ ළන හච්ඡහ යන්න සදහනම්.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දඵොදවොභ දවොයි, රු ඇභිනතුභනි.  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are agreeable to discuss. So, we will discuss. රු 
බිභේ යත්නහඹ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යපු ඒ තර්දේ 
වයඹ ප ිනදඵනහ.  
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ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ඇභිනතුභනි, භහත් න ප හච්ඡහ යනහට ඩහ 
ළදත් න්දන් ඔඵතුභහ දම් සථහයඹ හිළිදන උස අධයහඳන 
රු ඇභිනයඹහ ලදඹන් දම් ප්රලසනඹට භළදිවත් දන නයි. භට 

දම් ළන ත රුම් කිඹන්න පුළුන්. නමුත් දම් ක්රභදව්දඹ 
ඔඵතුභහද  සථහයඹ ඵට ඳත් යන්න.  

 
ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, දරහ ිනදඵන්දන් දම්යි. 

විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් දන අසථහරදී අහි අත් දඳොත ප 
වදරහ, ඒ ප්රසිීධ ශහ.  

ඊට ඳසද  දර සාහධියණදේ නඩු ණනහ ප විබහ වුණහ. 

දර සාහධියණදේ විබහ වුම් නඩු සිඹේරභ ආයණඹ න 
විධිඹට තභයි දම් අත්දඳොත වදරහ ිනදඵන්දන්. දම්ද ප ඹම් 
දන ප දශොත් - 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දයුවරහසි ළන දන් නතුභහ කිව්දව්.  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දම්ද ප න දනස කිරීභ ප දශොත් විලහර පර විඳහ 
ප්රභහණඹ ප රළදඵනහ. දර සාහධියණඹට ආදඹත් නඩු 
ණනහ ප නන්න පුළුන්. ඒයි භභ කිඹන්දන්.  

     
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒට ඔඵතුභහ ඵඹ දන්න නඳහ. 

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නඩුරට ඵඹ දන්දන් නළවළ. 

     
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නි දඹෝජය ථහනහඹතුභනි,-   

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට ප්රලසනඹ ළදත්. නමුත් හරඹ හිළිඵ 
ප්රලසනඹකුත් ිනදඵනහ. ඒ නිහ අහන ලදඹන් අසථහ ප 
දදන්නම්. 

 
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, දඵොදවොභ සතුිනයි. රු 

ඇභිනතුභනි, - 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන්දන්, ශියදඹ ප ලිඹහ ඳදිංචි වුණහට ඳසු, ඊශඟ 
තහදව් අ.දඳො.. උස දඳශ විබහඹට දඳති ඉරහ, ඒ ප්රිනපර 
ආහට ඳසු ඒ අනු ඳහාභහරහට ඇතුශත් දන්න අසථහ 

රඵහ දදන්න කිඹරහ දන්.  
   

ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

නළවළ. වළභ විටභ ඒ අසථහ දදන්න ඵළවළ. ඒදන් අදන ප 
ශභයින්ද  අසථහ නළින දනහ. අහි කිඹන්දන් දම්යි. 
ඳශමුන තහදව් විබහඹ ලිඹරහ, ඒ ප්රිනපර භත ඹම් ශියදඹ ප 
ඳහාභහරහට ලිඹහ ඳදිංචි දරහ සිටිඹදීභ දදළනි තහදව්දීත් 
විබහඹ ලිඹනහ කිඹමු. නමුත් ලින් ලිඹහ ඳදිංචි වුම් ඳහාභහරහ 
ඳටන් දන නළත්නම්, අන්න නළනි අසථහරදී ඳභණ ප second 
shy නද ප ප්රිනපර භත දවෝ third shy නද ප ප්රිනපර භත දනත් 
ඳහාභහරහට ලිඹහඳදිංචි දන්න අසථහ දදන්න. නතදොට ඒ 
ශභඹහ ඒ second shy නද ප ප්රිනපර භත, විදයහපීාදඹන් Medical 
Faculty නට ගිඹහභ පුයප්ඳහඩු ප ඇින දනහ දන්. රු 
ඇභිනතුභනි, ඒ පුයප්ඳහඩු computer system නදන්  
දඳන්නහ. ඒ ඵ නස.බී. දිහනහඹ ඇභිනතුභහ දන්නහ. ඒ 
පුයප්ඳහඩු පුයන න ඳරිඳහරනභඹ ප්රලසනඹ ප විතයභයි. UGC 
නද ප ඉන්න නිරධහරින්ද  භහනසිත්ඹ දභො පද කිඹන්න භභ 
දන්දන් නළවළ. ඒ නිහයි අහි ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටින්දන්, 
ඔඵතුභහද  සථහයඹ ඵට  දම් ක්රභඹ ඳත් ය න්න කිඹරහ.  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහි ඒ ළන  අධහනඹ දඹොමු යන්නම්.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ ම්ඵන්ධදඹන් විදල , 
ඉ පභන් තීයණඹ ප න්න කිඹන නයි නතුභහ කිඹන්දන්. ඒ 

ඉතහ ළදත්.   

 
මලයහප පුරලෆිය දීමාතනළල: අඩුකිරීමාත 

தோத் தறலஜகளுக்கரண தகரடுப்தணவு: 

குலநக்கப்தட்டல 
SENIOR CITIZENS' ALLOWANCE : REDUCTION 

460/’16 

4.  ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භහජ විඵරළන්මම් වහ සුඵහධන අභහතයතුභහදන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) භටුන්ද චින්තන ඉදිරි දළ පභ ඹටදත් ජහින පුනර්ජීන 
ළඩටවන අනු, ළඩිටුටි තළනළත්තන් වහ න ජහින 
බහ ව ජහින ළඩිටුටි භවදේම් හර්ඹහරඹ, ඹ 
අවුරුදු 70ට ළඩි දජයසා පුයළසිඹන් වහ රඵහදුන් 
රුහිඹේ 2000 භහසි දීභනහ, න යජඹ ඵරඹට 
ඳත්මදභන් ඳසුත් 2015 ර්ඹ පුයහ අණ්ඩ රිඹහත්භ 
යනු රළබුදව්ද ඹන්න නතුභහ දභභ බහට 
දන්න්දනටුද? 

(ආ) 2015 ර්දේදී, 

 (i) නභ දීභනහ රඵහදුන් දජයසා පුයළසිඹන් 
ංයහ; 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

 (ii) නභ දීභනහ රඵහදීභ වහ ළඹ වූ මුදර; 

  න ප න ප දිසත්රි පඹ අනු දන් දන් ලදඹන් දර්ද 
ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඇ) 2016 ර්ඹ ආයම්බමභත් භඟ උ පත රුහිඹේ 2000 
භහසි දීභනහ,  රුහිඹේ  1900 ද පහ අඩුය ඇින ඵ 
හිළින්දන්ද ඹන්න තදුයටත් නතුභහ දභභ බහට 
දන්න්දනටුද? 

(ඈ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 
 

சதோக லுவூட்டல் ற்யம் னன்தைரற அலச்சலக் தகட்ட 

றணர: 

(அ) யறந் சறந்லண றர்கரன தரக்கு, தசற 

லதபளச்சற  தலனத்றட்டத்றன் கலழ், 

தொறதரர்களுக்கரண தசற சலத ற்யம் தசற 

தொறதரர் தசனகம், 70 லத் ரண்டி தோத் 

தறலஜகளுக்கு ங்கற யதர 2000/- ரரந் 

தகரடுப்தணல, தைற அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்ன் 

தறன்ணயம் 2015ஆம் ஆண்டு தரவும் தரடர்ச்சறரக 

லடதொலநப்தடுத்றயுள்பர ன்தல அர் 

இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) 2015ஆம் ஆண்டில், 

 ( i )  தற்குநறப்தறட்ட தகரடுப்தணவு ங்கப்தட்ட 

தோத் தறலஜகபறன் ண்றக்லக; 

 ( i i )  தற்குநறப்தறட்ட தகரடுப்தணல 

ங்குற்கரக தசனறக்கப்தட்ட 

தத்தரலக; 

 எவ்தரய  ரட்டரலறறல் தவ்தநரக ரது 

ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) 2016ஆம் ஆண்டு ஆம்தரகறலத் தரடர்ந்து, 

தற்குநறப்தறட்ட யதரய் 2000/- ரரந் தகரடுப்தணவு 

யதரய் 1900/- ஆகக் குலநக்கப்தட்டுள்பது ன்தல 

ற்யக்தகரள்ரர ன்தலயும் அர் இச்சலதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare: 

(a)  Will he inform this House whether the monthly 

allowance of Rs. 2,000/- granted to the senior 

citizens over 70 years of age by the National 

Council for Elders and National Secretariat for 
Elders under the National Re-awakening 

Programme of the Mahinda Chintana Vision for 

Future, was carried out continuously throughout 

the year 2015 even after the new Government 
came into power? 

(b)  Will he also inform this House in relation to the 
year  2015 in each district separately - 

 (i)  the number of senior citizens who were 
granted that allowance; and 

 (ii)  the amount spent for granting that 
allowance? 

(c)  Will he further inform this House whether he 

accepts the fact that the above-mentioned 
allowance of Rs. 2,000/- has been reduced to Rs. 

1,900/- since the beginning of 2016? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු එවහ.බී. ිසවළනළයක මාතශතළ (වමාතළල වවිබ ගෆ්දවීේ ශළ 
සුවවළධන අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - சதோக லுவூட்டல் ற்யம் 

னன்தைரற அலச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය 

දභද යි. 

(අ) ඔව්. 

 අදහශ දීභනහ 2015 ර්ඹ පුයහ අණ්ඩ දමභ සිදු ය 
ඇත. 

(ආ) 2015 ර්දේදී, 

 (i) නභ දීභනහ රඵහ දුන් දජයසා පුයළසිඹන් 
ංයහ 386,080 

 (ii) නභ දීභනහ රඵහ දීභ වහ ළඹ වූ මුදර 
රු.8,038,777,890.00 (බිලිඹන 8.04) 

 

 

(ඇ) ඔව්.  

 1.  386,080 ප ළඩිටුටි ආධහය න්නහ නමුත් 
131,000 ප දඳොදයොත්තු දේනදේ සුදුසුම් රඵහ 
සිටී. 

 2.  තත් ර ප ණනහ ප නිහ ආධහය, අ පෂි 
ආධහය, අත්හරු, දයෝදපුටු ආදිඹ ඉේරහ ඉේලීම් 
ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

 3. ළඩිටුටි නිහ 306 ප දියින පුයහ ඇින අතය, 
ඒහදේ තත්ත්ඹ ඉතහභ දලෝචතිඹඹ. 

 4. තත් ළඩිටුටි නිහ 100 ප ඳභණ අලුිනන් ඉදි 
කිරීභට ඉේලීම් ඳතී. 

  ළඩිටුටි නිහ ප්රභහණත් දර දනොභළිනභ 

දිසත්රි පඹ ප්රිනරහභීන් ංයහ ළඹ වූ මුදර 

දොශම   16,685    359,829,740.00 

ම්ඳව   29,153    634,396,000.00 

ළුතය   25,691    515,988,000.00 

භවනුය   24,977    538,278,450.00 

භහතදේ   10,844    228,365,000.00 

නුයනළිඹ   16,913    302,390,000.00 

හේර   22,967    406,114,000.00 

භහතය   19,551    385,493,000.00 

වම්ඵන්දතොට   11,247    197,757,000.00 

ඹහඳනඹ   18,279    425,990,000.00 

භන්නහයභ     2,533      58,163,000.00 

වුනිඹහ     3,197      73,804,000.00 

මුරිනව්     2,933      65,018,000.00 

කිලිදනොච්චිඹ     3,467      79,663,000.00 

භඩරපු   11,429    267,576,000.00 

අම්ඳහය   14,192    280,784,500.00 
ත්රිකුණහභරඹ     5,496    125,076,000.00 

කුරුණෆර   36,856    795,450,000.00 

පුත්තරභ   15,332    336,813,000.00 

අනුයහධපුයඹ   17,633    374,228,000.00 

දඳොදශොන්නරු     4,953      85,744,000.00 

ඵදුේර   23,015    509,106,000.00 

දභොණයහර   10,235    196,848,000.00 

යත්නපුයඹ   23,544    476,741,200.00 

ෆේර   14,958    319,279,000.00 

නතු 386,080 8,038,777,890.00 
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[රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භවතහ  
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නිහ ළඩිටුටිඹන් විලහර හිරි ප දඳොදයොත්තු 
දේනර  සිටී. නභ ංයහ 30,000 ඉ පභහ 
ඇත. දම් තත්ත්ඹ නිහ ආධහය අලය, ආධහය 
දනොරඵන අඹද  අලයතහ ඹම් තයභට ඉටු 
කිරීභටත්, ඊට අභතය ඳවත ඉේලීම් ඉටු කිරීභටත් 
දජයසා පුයළසි දීභනහදන් භහසි රුහිඹේ 
100 මුදර ප දන් දොටදන ළඩිටුටිඹන් 
දනුදන් භහජ ආය පණ අයමුදර ප හිටුටුමභට 
ටයුතු සිදු ය ඇත. 

 1. අයණ වූ ළඩිටුටිඹන් දනුදන් ළඩිටුටි නිහ 
ඉදි කිරීභ ව ඒහ ඳත්හ දන ඹෆභ. 

 2. ළඩිටුටි දිහ භධයසථහන වහ ආධහය රඵහ දීභ. 

 3. ග්රහමීඹ ළඩිටුටි මිටු විඵරළන්මභ වහ ආධහය 
රඵහ දීභ. 

 4. අයණ වූ ළඩිටුටිඹන් දනුදන් අලය වදිසි 
ලරයර්භ වහ මුදේ ආධහය රඵහ දීභ. 

 5. හිළිහ තත්ත්, කුඩු දයෝ තත්ත් ළනි සු 
කිරීභට අඳවසු දයෝීස ළඩිටුටිඹන් දනුදන් 
අලය ප්රිනහය වහ මුදේ ආධහය රඵහ දීභ.  

 6. දෞය ආය පණ ළඩ හිළිදශ ප රිඹහත්භ 
කිරීභ. 

 7. ළඩිටුටිඹන් දනුදන් සඹං රැකිඹහ ආධහය රඵහ 
දීභ ව ඒ තුළින් ඔවුන් නිසඳහදනඹ යන දෆ 
අදශවි  කිරීභට අලය ඳවසුම් ඳඹහ දීභ. 

 8. ළඩිටුටිඹන් දනුදන් චහරිහ ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 9. ජහින ංර්ධනදේ දොටසරුන් කිරීභට 
ළඩිටුටිඹන් වහ දභභ අයමුදර භගින් ළරසුම් 
ස ය ටයුතු කිරීභ. 

 10. ඇතළම් ළඩිටුටි නිහර ඉතහ අඩු දීභනහ ඹටදත් 
ද ඹ යන ද ඹන්ද  ළටලු රහ ඵරහ 
 අලයභ අඹට කිසිඹම් අභතය දීභනහ ප රඵහ 
දීභට ටයුතු කිරීභ. 

 11. දනොමිදේ ඳත්හ දන ඹන ළඩිටුටි නිහර 
තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ අලය හිඹය ළතිභ. 

(ඈ) අදහශ දනොදව්. 

 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභිනතුභනි, භද  ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි.  

ඔඵතුභහ ළඩිටුටිඹන්ට දභළනි දඵොදවෝ ත්හර්ඹඹන් කිරීභ 
වහ දජයසා පුයළසි දීභනහදන් භහසි රුහිඹේ 100 ප අඩු 

ය දන, නඹ පරදහයි දර දඹොදනහ නම් ඒ හිළිඵ 
ප්රලසනඹ ප නළවළ; ඒ දවොයි.  දම් රැස ය ත් රුහිඹේ 100න් 
යන රද ඒ ත්හර්ඹඹන් හිළිඵ හර්තහ ප  දනත් 

අසථහදී දම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ භහ 
ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටින්න ළභළිනයි.  

ඒ හද භ, දජයසා පුයළසිඹන්ට අද තත් ප්රධහන ප්රලසනඹ ප 

ඇින දරහ ිනදඵනහ. රු ඇභිනතුභනි, අඹ ළඹ දඹෝජනහලින් 
නිර්දීශිත, දජයසා පුයළසිඹන්ද  තළන්ඳතු වහ න සිඹඹට 
ඳවදශොදව් දඳොලිඹ දමදම් චක්රදේඹ දම් නදත ප මරය 

භහම්රට නිකුත් දරහ නළවළ. ඒ වහ අඹ ළදඹන් රුහිඹේ 
මිලිඹන 1,500 ප දන්ය ිනදඵනහ. භහජ විඵරළන්මම් වහ 
සුඵහධන අභහතයයඹහ ලදඹන් ඔඵතුභහ, වඬ ප නඟන්න ඵළරි 
දම් දජයසා පුයළසිඹන් ම්ඵන්ධදඹන් මුදේ අභහතයහංලදේ 

අධහනඹ දඹොමු යහ, දභභ ටයුත්ත යන්න භළදිවත් දන්න  
කිඹරහ ඉේරහ සිටින්න ළභළිනයි. 

ගරු එවහ.බී. ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, භභ දන්න විධිඹට ළඩිටුටිඹන්ද  ගිම්ම්ර 
තළන්ඳත් මුදරට සිඹඹට 15 දඳොලිඹ නතු දනහ. 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරය භහම්ර - finance companiesර -තළන්ඳතුරට 
දම් සිඹඹට 15 දඳොලිඹ නතු දන්දන් නළවළ. 

 
ගරු එවහ.බී. ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අහි දන්න විධිඹට ළඩිටුටිඹන්ද  ගිම්ම්රට රංහ ඵළංකු, 

භවජන ඵළංකු ළනි ඵළංකුර සිඹඹට 15 දඳොලිඹ ප නතු 
දනහ. නදවභ නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ නම් භභ ඒ 
ළන දවොඹහ ඵරන්නම්. 

රු භන්ත්රීතුභනි, භභ දම් හයණඹත් කිඹන්න ළභළිනයි. 
ඇත්තටභ දම් අඹ ඵළංකුට, නදවභ නළත්නම් තළඳළේ 
න්දතෝරුට, AGA Office නට දම් ළඩිටුටි දීභනහ න්න 

ඹන්දන්  three-wheeler න ප, නළත්නම් ෆන් න ප ථහ ය 
දනයි. වළඵළයි, අහි දළන් ක්රභදව්දඹ ප වදහදන ඹනහ, දම් 
අඹද  දදයටභ ඒ මුදර ගිටුේරහ දදන්න. නතදොට දම් අඹට 

රහඵයි. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භද  දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

දභඹයි. භහජ විඵර ළන්මදම් අභහතයතුභහ ලදඹන් භභ 
ඔඵතුභහට දම් හයණඹ කිඹන්න ළභළිනයි. දම් නදොට යජදේ 
සිඹලුභ අංලර දරොකු ප්රලසනඹ ප ඇින දරහ ිනදඵනහ, "යහජය 

නිරධහරි තන්ඹ ළඩ යන්දන් නළවළ" කිඹරහ. ඔවුන්ට ඵඹ ප 
ිනදඵනහ,  ළඩ කිරීභ තුළින් තභන්ට FCID නට ඹන්න දයිද 
කිඹරහ. ඒ ඵඹ දළන් උග්ර තත්ත්ඹට ඳත්දරහ ිනදඵනහ. 

අද දින "දියින" පුත් ඳදත් දභද  වන් දනහ: 

"ඇත්ත කී නිහ භහ දඩසහ භහරු ශහ.  දඩේරද  කිඹයි" 

දම් යජදේ ඳිනන ඹව ඳහරන විදයෝධී ප්රිනඳත්ිනඹ ළන 
විදව්චනඹ ශහඹ කිඹරහ ජනහධිඳින දේම්තුභහ, යහජය ඳරිඳහරන 
වහ ශභනහයණ අභහතයහංලදේ දේම්යඹහ වහභ භහරු 

යනහ. යහජය නිරධහරින් ඔ පදොභ අද බිඹඳත් දරහ සිටිනහ. 
දභොද, හරහ වුය හිළිඵ ප්රලසනදේදී මුදේ දනොරළදඵන්දන්, 
ංතුය ප්රලසනදේදී මුදේ දනොරළදඵන්දන් යහජය නිරධහරින්ද , - 

 
ගරු එවහ.බී. ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

තමුන්නහන්ද  භකුණහද  ථහ ප්රදඹෝජනඹට නිමින් 

තභයි ඒ ප්රලසනඹ ඇහුදව්. දම් හයණඹ හිළිඵ භට උත්තයඹ ප 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දදන්න අභහරුයි. නමුත් ළඩිටුටි දීභනහ වහ ආඵහධිත දීභනහ 
ඔවුන්ද  දේරටභ දන ගිටුන් දදන්න අලය ටයුතු 
යමින් සිටිනහ. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will proceed without the lunch break.  

 

ගරු මාත්දත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගරු සුනිල් ශඳු්දමන කින මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
භහ ඔඵතුභහද  අධහනඹ දම් හයණඹ දදයටු දඹොමු ය 

නහ. රංහ ඵළංකුදව් ව භවජන ඵළංකුදව් ඳහ දජයසා 

පුයළසිඹන්ට ඒ අසථහ ිනදඵනහඹ කිඹරහ දභතුභහ කිව්හ. රු 
මුදේ ඇභිනතුභහත් දම් අසථහදව් දම් රු බහදව් ඉන්නහ. 
ඇත්තටභ දජයසා පුයළසිඹන්ට තභන්ද  තළන්ඳතු වහ  

සිඹඹට 15 දඳොලිඹ ප රඵහ න්න රංහ ඵළංකු වහ භවජන 
ඵළංකු තභ අසථහ දීරහ නළවළ.  ඒ අඹ කිඹන්දන් චක්රදේ 
ඇවිේරහ නළවළ කිඹරහයි. 2016 අවුරුීදී අඹ ළදඹන් ඳසු තභ 
දම් ටයුත්ත රිඹහත්භ දන්දන් නළවළ. ඒ නිහ මුදේ 

ඇභිනතුභහද  අධහනඹ ඒ හයණඹ දදයටු  භහ දඹොමු 
යනහ. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ඒ ළන ඳළවළදිලි ය න්න දනත් අසථහ ප 
රඵහ න්න දනහ. 

 
ගරු එවහ.බී. ිසවළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

භභ දම් හයණඹ ළන දොඹහ ඵරන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ (ු දල් අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அலச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ඔඵතුභහ භට ථහ යන්න 

අය රඵහ දදනහ නම්,   නතුභහට උත්තයඹ ප රඵහ දදන්න භට 
පුළුන්. ඔඹ ප්රලසනඹ ිනබුදණ් ජුනි භහඹට දඳයයි. ඊට ඳසු අහි 
නභ දජයසා පුයළසිඹන්ද  තළන්ඳතු වහ සිඹඹට 15 
දඳොලිඹ ප රඵහ දදන්න ටයුතු ය ිනබුණහ. Finance companies 

තුළින් guarantee න ප දීරහ දම් ටයුත්ත යන්න වළදුහභ නටු 
ඹම් අදහනම් තත්ත්ඹ ප ිනදඵන ඵ අඳට දඳනුණහ. ඒ නිහ අහි 
ඒ ටයුත්ත යන්න ළභළින වුදණ් නළවළ. දළන් ඒ දජයසා 

පුයළසිඹන් සිඹලු දදනහභ තභන්ද  ර ප 10 ප ද පහ තළන්ඳතු 
වහ සිඹඹට 15  දඳොලිඹ ප රඵහ න්නහ. නදවභ සිදු න්දන් 

නළත්නම්, නඹ සිදු දනොන්දන් දොදව ද කිඹන න ළන අඳ 

දළනුත් යන්න. නතදොට අහි ඒ ම්ඵන්ධදඹන් රිඹහ 
යන්නම්. [ඵහධහ කිරීභ ප  සිඹලුභ ඵළංකුලින් දනොදයි.  Bank 
of Ceylon   ව People's Bankලින්  දනහ. 

 
ශ්රී ාකළ රලම  විමද් ණය ්රමාතළණය:  විවහතර 

இனங்லக அசரங்கத்றன் தபறரட்டுக் கடன்கள் : 

றதம் 
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5.  ගරු උදය ්රවළ ක ගේමාත්දිළ මාතශතළ 
      (ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

      මුදේ අභහතයතුභහදන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 
 

(අ) (i) 2015.01.01 දිනට ව 2015.12.31 දිනට ශ්රී රංහ 
යජදේ විදීල ණඹ ප්රභහණඹ ඇදභරිහනු 
දඩොරර්ලින් දන් දන් ලදඹන් දොඳභණද; 

 (ii) 2015.01.01 දිනට ව 2015.12.31 දිනට 
ඇදභරිහනු දඩොරයඹ ව ශ්රී රංහ රුහිඹර අතය 
විනිභඹ අනුඳහතඹ දන් දන් ලදඹන් දර්ද; 

 (iii) 2015 ය තුශ දී ඇදභරිහනු දඩොරයඹට 
හදප් ප, රුහිඹදේ අඹ හිරිහීභ දව තුදන්, 
2015.12.31 දිනට ඳළින ශ්රී රංහදව් විදීල ණඹ 
ප්රභහණඹ රුහිඹේ දොඳභණකින් ඉවශ දොස 
ිනදබ්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ආ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 

 

றற அலச்சலக் தகட்ட றணர: 
 

(அ) (i) 2015.01.01ஆம் றகறறல் உள்பரய ற்யம் 

2015.12.31ஆம் றகறறல் உள்பரய இனங்லக 

அசரங்கத்றன் தபறரட்டுக் கடன்கபறன் 

அபவு அதரறக்க தடரனர்கபறல் ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தலயும்; 

 (ii) 2015.01.01ஆம் றகறறல் உள்பரய ற்யம் 

2015.12.31ஆம் றகறறல் உள்பரய 

அதரறக்க தடரனயக்கும் இனங்லக யதரறற்கும் 

இலடற னரண தசனரற வீம் ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தலயும்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண்டில் அதரறக்க தடரனயக்கு 

எப்தேட்டபறல், யதரறன் ததயற வீழ்ச்சற 

லடந்லறன் கரரக, 2015.12.31ஆம் 

றகறன்ய கரப்தட்ட இனங்லகறன் தபற 

ரட்டுக் கடணறன் அபவு வ்பவு யதரய்கபரல் 

அறகரறத்துள்பதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   separately  the foreign debt of the Sri 

Lankan Government as at 01.01.2015 and 

31.12.2015 in US Dollars; 
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 (ii) separately the exchange rate between the 

US Dollar and Sri Lankan Rupee as at 
01.01.2015 and 31.12.2015; and 

 (iii)   the rupee value of the increase in Sri 
Lanka’s foreign debt as at 31.12.2015 as a 

result of the depreciation of the rupee 

against the US Dollar during the year 2015? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට හිළිතුරු 

දභද යි. 

(අ) (i)  

 

 

 

  

 (ii)  

 

 

 

 

 
 
 
 

*  ඵය තළබ හභහනය විනිභඹ අනුඳහතඹ අනු 

             (iii)    2015 ය තුශදී ඇදභරිහනු දඩොරයඹ ඇතුළු 

ප්රධහන විදීය ඹ මුදේරට හදප් ප, රුහිඹදේ 

අඹ අප්රභහණඹ දව තුදන්  2015.12.31 දිනට 

ඳළින ශ්රී රංහදව් විදීල ණඹ ප්රභහණඹ රුහිඹේ 

බිලිඹන 228.7කින් ඉවශ දොස ඇත. 

 දම් ඇින දරහ ිනදඵන්දන්  මීට දඳය 

ආණ්ඩුදන් රුහිඹේ දනුට Dollar loans 

අයදන ිනදඵන නිහ.  

       (ආ)     ඳළන  දනොනඟී. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු උදය ්රවළ ක ගේමාත්දිළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භද  ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ දභඹයි. රු මුදේ අභහතයතුභහ වන් ශහ,  රුහිඹර 

හිරිහීභ නිහ ඳභණ ප 2015 ය තුශ අදප් ණඹ ඵය රුහිඹේ 

බිලිඹන 228.7කින් ළඩිදරහ කිඹරහ.  මුදේ අභහතයතුභනි, 

රුහිඹර හිරිහීභ ශ පමින් රුහිඹදේ සථහයීතහ ඇින ය ළතිභ 

වහ ඔඵතුභහ නු රඵමින් ිනදඵන ළඩ හිළිදශ කුභ පද? 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහි ඒ ම්ඵන්ධදඹන් නු රඵන හිඹය දද ප ිනදඵනහ. 

න ප තභයි මීට දඳය ඳළළින ආණ්ඩු අය දන ිනදඵන අධි 

ණඹ ප්රභහණඹ - දටි හලීන ණඹ ව දීර්ක හලීන ණඹ -  අඩු 
දඳොලිඹට ත් ණඹ දරට ඳරිර්තනඹ ය දන ඹනහ. 
ඔඵතුභන්රහ සිඹලු දදනහභ දොච්චය ලබ්ද ශත්, අඳට රළබු ම්  

ආදහඹභ භදි වුණහ, ණඹ ව දඳොලිඹ දන්න.  අඳට රළබුදණ් 
නළනි ආර්ථිඹ ප ටුත යට ප.  අහි දළන් ඒ තත්ත්ඹ  නිළයදි 
ය දන ඹනහ.  

දදළනි හිඹය  තභයි අහි පුළුන් තයම් දඩොරර් ප්රභහණඹ ප 
දම් යටට දදනන්න ටයුතු යනහ කිඹන න. දභොද, 
යුදයෝඳදේ, භළද දඳයදි යටර, ජඳහනදේ   negative return 

න ප ිනදඵනහ. ඒ කිඹන්දන් ඉිනරි කිරීම් ඇින යන්න නම් 
ඵළංකුරට දන්න ිනදඵනහ. අහි රංහ මරය 
ද පන්ද්රසථහනඹ ප යනහ.  

තුන්ළනි න විධිඹට අහි  CIFC - Colombo International 

Financial Centre - න ප ඇින යනහ.  දරෝදේ 
ජනවනදඹන් තුදනන් න ප ඉන්දිඹහ, ඵං රහදීලඹ, 
ඳකිසතහනඹ ළනි යටරයි සිටින්දන්. ඒ යටර අඹ ගිටුේරහ 

ආදඹෝජනඹන් යන්දන් ඩුඵහයි ව සිංප්පර්රයි. ඒ නිහ අහි 
දම් යට මුරය ද පන්ද්රසථහනඹ ප ඵට ඳත් ය ළතිභට ටයුතු 
ය දන ඹනහ. ඒ තුළින් නභ ආදඹෝජඹන් දම් යටට ඇවිේරහ 

ඹම් විධිඹ speculate යන්න ළභළත්ත ප ද පනහ.  

වතයළනි හයණඹ, අහි   temporary resident  permits .රඵහ 
දදන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  ජඳහනදේ  ඹ අවුරුදු 65ට 

ළඩි අඹ සීතර හරඹට රංහට ඇවිේරහ ජීත් දන්න 
ළභළත්ත ප ද පහ ිනදඵනහ. මහ දදන්න පුළුන්ද කිඹරහ 
ඒදොේරන් අවරහ ිනදඵනහ. අහි කිඹහ ිනදඵනහ,  US Dollars 

මිලිඹනඹට ළඩි ප්රභහණඹ ප දවෝ ර ප තුනට ළඩි 
ප්රභහණඹ ප දදනනහ නම්,  ඒ ළන දොඹරහ ඵරරහ ටයුතු 
යන්න පුළුන් කිඹරහ.  නළනි හිඹයඹන් තභයි අහි අනුභනඹ 
යන්දන්. ඒ නිහ භභ ටුතන විධිඹට දම් රුම් තුන වතය තුළින් 

අඳට සුවිදල  දන ප ඇින යන්න පුළුන්.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු උදය ්රවළ ක ගේමාත්දිළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අදප් විදීල ණඹත් න ප විදීල ංචිතර හිරිහීභ ප ළන 
හර්තහ දනහ, රු අභහතයතුභනි. යටට දළන ළතිභ වහ 
ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද දම් න විට අදප් විදීල විනිභඹ 
ංචිත භහ කීඹ ආනඹන ආයණඹ කිරීභට ප්රභහණත්ද කිඹරහ.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

දළනට අඳට භහ වතයට ආයණඹ කිරීභට වළකිඹහ 
ිනදඵනහ. දම්ද ප බඹහන තත්ත්ඹ ිනදඵන්දන් භහ දදයි. 
ඊට ඩහ හුඟහ ප ළඩිදඹන් ිනදඵනහ. අඳට දඳදනනහ "Brexit" 

න වුණහට ඳසද ; දරෝදේ අර්බුදඹ ප ඇින වුණහට ඳසද  
රංහට හසිඹ ප ිනදඵන ඵ.  දම් සුභහන දද තුශ US Dollars 
මිලිඹන 250 ප විතය ළඩි දරහ ිනදඵනහ. ඒ කිඹන්දන් දළනට 

විදීල විනිභඹ ංචිතඹ සිඹඹට 6.1යි. [ඵහධහ කිරීභ ප  
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දිනඹ විදීල ණඹ (ඇ.දඩො.  
මිලිඹන) 

2015.01.01 23,748 

2015.12.31 24,601 

දිනඹ විනිභඹ අනුඳහතඹ 
(රු)* 

2015.01.01 දිනට 131.09 

2015.12.31 දිනට 144.06 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, your mike is not on.   රු මුදේ 

ඇභිනතුභහද  mike න දදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු උදඹ ම්භන්හිර භන්ත්රීතුභහට ප්රථභ අදප් රු හසුදී 

නහනහඹ පහය භන්ත්රීතුභහ දවො අදව ප ඉදිරිඳත් ය ිනදඵනහ. 

ඳළනභහ ගිම්ම්, සවිට්ර්රන්තදේ ිනබුම් ගිම්ම් අහි දෝදිසි 

යනහද කිඹරහ නතුභහ ඇහුහ. ඳළනභහ ප්රලසනඹ ආහට ඳසද  අහි 

අනිහර්ඹදඹන්භ දම් 165ටභ නන්න ඵළලුහ. ඒද ප  ිනදඵන 

භවය නම් යහජ ඒහ.  භවය ඒහ ළන  කිඹහ ිනදඵනහ, "ඔව් 

files  දද ප, තුන ප, වතය ප ිනදඵනහ"  කිඹරහ. ඒහ අහි 

ඉදිරිඹට දන ඹනහ. සවිට්ර්රන්තඹට ලිව්හභ ඒදොේදරෝ 

අඳට කිව්හ, දම් ම්ඵන්ධදඹන් කිසිභ disclose  න ප යන්න 

ඵළවළයි කිඹරහ. රු භන්ත්රීතුභහ දවො ප්රලසනඹ ප  ඉදිරිඳත් ශහ,  

හිට යටර ිනදඵන ඵළංකු ගිම්ම් ළන  විසතය ඉදිරිඳත් යන්න 

කිඹරහ ආණ්ඩු ප ලදඹන් ඉේලීභ ප යන්න ඵළරි ඇයි කිඹරහ. 

ඒ ම්ඵන්ධදඹන් භභ ජනහධිඳිනතුභහ ව අභළිනතුභහ න පත් 

ථහ යරහ, නටු ිනදඵන හසි අහසි ළනත් ේඳනහ ය ඵරහ 

ටයුතු යනහ.  අහි අදප් අංබහඹ ඒ තුළින් දඳන්න්නම්. 

ඒ දවො අදව ප. වළඵළයි, භත ිනඹහ න්න,  අද 

ඉන්දුතිසිඹහ, තහයිරන්තඹ, භළදේසිඹහ ඹන යටේ 

ඕනෆමින්භ දරෝදේ දඩොරර් ඳසද  දු දන ඹන ඵ.  කිසිභ 

උත්තයඹ ප අවන්දන් නළින දළන් ඉන්දුතිසිඹහදව් අවුරුදු 15ට  

amnesty  න ප දීරහ ිනදඵනහ.  අදප් හද  යට ඒ හද  

දීේ  අනුභනඹ යන න වරි අභහරුයි.  

Amnesty නදන් අඳට නන්දන් නය නහභඹ ප. මින් ඳසු 

දහත් අහි ඒ චනඹ ඳහවිච්චි යන්දන් නළවළ. ඊට දඳය 2004 

දී දවො දදඹ ප යරහ දරොකු අනම්බු ප ඇින වුණහ. වළඵළයි අහි 

ඒට ඹම් විධිඹකින් tax න ප impose යරහ, ඒ තත්ත්ඹ නළින 

යන්න අහි උනන්දු වුණහ. ඒ තභයි අහි යන්දන්.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 6 -504/'16- (2), රු හසුදී නහනහඹ පහය 

භවතහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු (ණචළර්ය) විලයදළව රළලඳ්ෂ මාතශතළ (අධිකරණ ශළ  
බුද්ධළවන අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அலச்சயம் தைத்சரசண அலச்சயம்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 

රු නිදඹොජය ථහනහඹතුභනි, භහ නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය දීභ 
වහ ින 6 හරඹ ප ඉේරහ සිටිනහ. දඳොලිස 

දදඳහර්තදම්න්තුදන් ව තිිනඳින දදඳහර්තදම්න්තුදන් ඒ 
හිළිඵ දතොයතුරු රඵහ ළතිභට ිනදඵනහ.  

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
( ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ඇභිනතුභනි, ින 6කින් හිළිතුය ඉදිරිඳත් යන්න 
පුළුන්ද? 

 
ගරු (ණචළර්ය) විලයදළව රළලඳ්ෂ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

I will definitely give an answer within six weeks. 

 
්රහනය මාතතු ිසනකදී ඉිසරිඳ ක කිරීමාත  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down 

 
ම ක වශ රබර් මි ඳශත ලෆටීමාත : විවහතර 

தறலன ற்யம் இநப்தர் றலனகபறல் வீழ்ச்சற : 

றதம்  

DECLINE IN PRICE OF TEA AND RUBBER: DETAILS 

513/’16 

7.  ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
       (ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

      (The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහදන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 
 

(අ) (i) ඳසු ගිඹ අවුරුදු 15 තුශ ද පනට රළබුම් අඩුභ මිරට 
දත් ව යඵර් මිර ණන් ඳවත ළටී ඇින ඵත්; 

 (ii) භසත දත් අඳනඹනලින් සිඹඹට 80 ප 

පුයහරනු රඵන්දන් කුඩහ දත් තු ටුමිඹන් විසින් 
ඵ ව ඳසු ගිඹ භහ 6 තුශ දත් අඳනඹනඹ තුළින් 
රළබ ඉඳයීම් සිඹඹට 21කින් ඳවත ළටී ඇින ඵත්;  

 (iii) නිසඳහදන රිඹහලිඹ තුශ අත්වින න රද අරහබ 
දව තුදන් භවය කුඩහ දත් තුටුමිඹන් දත් 

නිසඳහදනඹ අතවළයදභහ ඇින ඵත්;  

 නතුභහ හිළින්දනටුද? 

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ භළිනයණ යහඳහයඹ තුශදී දඳොදයොන්දු වූ 

ආහයඹට අමු දළු කිදරෝග්රෆම් න ප වහ රු.90/
-ක් සහ ෂීට්  බර් කිෙ ෝග්රෑම් එ කකාක් සහා රු  
350/- ප දමභට;  

 (ii) දභභ ර්භහන්ත ආය පහ යළතිභ වහ කුඩහ 
දත් තු  ටුමිඹන්ට ඔවුන්  ද  ඉඩම් ඇඳඹට 

තඵහදන දව පටඹහයඹට රුහිඹේ මිලිඹනඹ 
වනදහයී දිුව හලීන ණඹ මුදර ප නහමි 
දඳොලිඹ ප භත අවුරුදු 10න් ආඳසු අඹය න්නහ 

ඳදනමින් රඵහදීභට අලය හිඹය ළතිභට යජඹ 
ටයුතු යන්දන්ද;  

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 

 
ததயந்தரட்டக் லகத்தரறல் அலச்சலக் தகட்ட 

றணர: 

( அ) (i )  கடந் 15 யடங்கபரக தறலன, இநப்தர் 

ஆகறற்நறன் றலனகள் றகக் குலநந் 

அபறற்கு வீழ்ச்சற கண்டுள்பண ன்தலயும்; 

221 222 
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 ( i i )  தரத் தறலன ற்யறறல் 80% இற்கு 

தறலன சறயதற்ய றன உரறலரபர்கதப 

ததரயப்தரகத் றகழ்கறன்நணர் ன்தலயும், 

கடந் 06 ரங்கபறல் தறலன ற்யற 

யரய் 21% வீழ்ச்சற கண்டுள்பது ன்த 

லயும்; 

 ( i ii )  இந் டடிக்லகறல் ற்தட்ட ட்டத்றன் 

கரரக  தறலன சறயதற்ய றன உரறல 

ரபர்கள் சறனர் தறலன உற்தத்றலக் 

லகறட்டுள்பணர் ன்தலயும்; 

 அர் ற்யக்தகரள்ரர? 

( ஆ) (i )  அண்ல தர்ல் தறசரத்றன்ததரது 

ரக்குயற அபறத்ன் தறகரம் எய கறதனர 

தறலனக் தகரளந்றற்கு யதரய் 90/- உம் எய 

கறதனர சலற் இநப்தயக்கு யதரய் 350/- உம் 

அசரங்கம் தசலுத்துர ன்தலயும்; 

 ( i i )  இந்க் லகத்தரறல்கலபப் தரதுகரக்கும் 

தரக்குடன் தறலன சறயதற்ய றன உரறல 

ரபர்கபது கரறகலபப் தறலயுயறரக 

லத்துக்தகரண்டு, சரர ட்டி வீத்றல் 10 

யடக் கரனப் தகுறறதள் கறக்கக் கூடிரய, 

எய தயக்டர் கரறக்கு எய றல்லின் 

யதரல லண்டகரன சலுலக அடிப்தலடறனரண 

கடணரக ங்குற்கு அசறரண 

டடிக்லககலப அசரங்கம் தற்தகரள்ளுர 

ன்தலயும் 

 அர் இச் சலதறல் தரறறப்தரர? 

( இ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he accept that - 

 (i)  tea and rubber prices have come down to 

the lowest during the last 15 years; 

 (ii)   tea smallholders are responsible for 80 per 

cent of the total tea exports and the tea 
export earnings have come down by 21per 

cent during the last 06 months; and 

 (iii) some tea smallholders have abandoned the 

tea production due to losses incurred in the 

production process; 

(b)  Will he inform this House whether the 

Government - 

 (i)  pays Rs. 90 per kilogramme of Green Leaf 

and Rs. 350 per kilogramme of Sheet 
Rubber as promised by them during their 

recent election campaign; and 

 (ii)  takes necessary steps to offer a long-term 

concessionary loan of Rs. 1 million per 

hectare for tea smallholders on a nominal 

interest rate to be deducted in 10 years with 
the view of saving the industries by keeping 

their land as collateral; 

(c)  If not, why? 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ (ලෆවිලි කර්මාතළ්දත 
නිමයෝලය අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் தததர - ததயந்தரட்டக் 

லகத்தரறல் தறற அலச்சர்) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 
of Plantation Industries) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත 

අභහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය දදනහ. 
 

(අ) (i) ඳසු ගිඹ අවුරුදු 15 තුශ ද පනට රළබුම් අඩුභ මිරට 
දත් ව යඵර් මිර ණන් ඳවත ළටී දනොභළත. 

1. ම ක ්ෂමේත්රය 

 2012 දර් සිට දොශම දත් දන්දීසිදේ දත් 
කිදරෝ හභහනය මිර (රු.)   

 ඉවත ුවදව් ඇතුශත් දත්තරට අනු, 2013 වහ 2014 
ර්රට හදප් ප 2015 ර්දේ මිර ඳවත ළටීභ ප 
සිදු ම ඇත. 2016 භළයි භහඹ රන වි දත් කිදරෝ 
හභහනය  අඹ රුහිඹේ 447 ප ද පහ ර්ධනඹ ම ඇත. 

2. රබර් ්ෂමේත්රය 

 2009 දර් සිට දොශම යඵර් දන්දීසිදේ යඵර් 
කිදරෝ මිර (රු.)   

 2011 ර්දේ සිට යඵර් කිදරෝ ප වහ න මිදරටු 
අඩුමභ ප ඉවත ුවදව් ඇතුශත් දත්ත රහ ඵළලීදම්දී 
දඳති ඹයි. 

 (ii)  ශ්රී රංහදව් භඹසත දත් නිසඳහදනදඹන් සිඹඹට 
73 දහඹත්ඹ ප 2015 ර්දේදී කුඩහ දත් තු 
ටුමිඹන් විසින් රඵහ දී ඇත. ඒ අනු, 2015 ර්දේ 

භසත දත් නිසඳහදනඹ කිදරෝග්රෆම් මිලිඹන 
328.7 ප න අතය, කුඩහ දත් තු අංලදේ 
නිසඳහදනඹ කිදරෝග්රෆම් මිලිඹන 240කි. 

  2015 දදළම්ඵර් සිට 2016 භළයි ද පහ න භහ 
6 හරඹ තුශ දත් අඳනඹන ආදහඹභ රුහිඹේ 

මිලිඹන 88,130.00 ප (අසඅටදවස නසිඹ ිනව ප) 
න අතය ඊට දඳය භහ 6 හරඹ න 2015 ජුනි 
සිට දනොළම්ඵර් ද පහ න හරඹ තුශ දත් 

අඳනඹන ආදහඹභ රුහිඹේ මිලිඹන 93,285.30කි. 
(අනූතුන්දවස දදසිඹ අසඳවයි දලභ තුනකි.)  ඒ 
අනු සිඹඹට 5.53 ප්රිනලතඹකින් ඳසු ගිඹ භහ 
06 තුශ අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ම ඇත. 

 (iii)  අරහබ දව තුදන් කිසිදු කුඩහ දත් තු ටුමිඹකු දත් 
නිසඳහදනඹ අතවළය දභහ ඇින ඵ හර්තහ ම 
දනොභළත. 

  2015 ර්දේ අමු දත් දළු කිදරෝ නිසඳහදන 
විඹදභ රුහිඹේ 55.08 ප න අතය 2016 ර්දේ 

223 224 

ර්ඹ 2012 2013 2014 2015 2016 
භළයි 

දොශම දත් 
දන්දීසිදේ 
දත් කිදරෝ 
හභහනය මිර 
(රු.) 

                                                      
391.64 

                       
444.42 

                               
461.86 

                             
402.14 

                            
447.81 

ර්ඹ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
අදප්ර ේ 

දොශම යඵර් 
දන්දීසිදේ 
යඵර් කිදරෝ 
මිර (රු.) (RSS 
3) 

               
194.76 

   
390.63 

   
492.45 

  
395.13 

  
 360.70 

   
268.50 

   
235.18 

   
230.50 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඳසු ගිඹ භහ 05 අමු දළු කිදරෝ ප වහ රළබී 
ඇින මිදරටු හභහනය ටිනහභ රුහිඹේ 60.25කි. 
ඒ අනු අමු දත් දළු කිදරෝ ප වහ රුහිඹේ 
5.17 රහබඹ ප කුඩහ දත් තු ටුමිඹන් දත රළබී 
ඇත. 

(ආ) (i) යජදේ දින සිඹඹ ළඩටවන ඹටදත් අමු දත් දළු 
කිදරෝග්රෆම් න ප වහ ව යඵර් කිදරෝග්රෆම් 
න ප වහ වින මිර ප දමභ සිදු යන රදී. 
ඒ අනු නභ වනහධහය ක්රභඹ 2015 අදප්ර ේ 01 සිට 
ළප්තළම්ඵර් 30 ද පහ රිඹහත්භ ය ඇත. ඒ 
ඹටදත් කුඩහ දත් තු ටුමිඹන් වහ රුහිඹේ 
බිලිඹන 6.64 පද, කුඩහ යඵර් තු ටුමිඹන් වහ 
රුහිඹේ බිලිඹන 2.05 පද යජඹ භන්න් වනහධහය 
ලදඹන් ප්රදහනඹ ය ඇත.  

 (ii) දඹෝජිත ඳරිදි ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ ප රිඹහත්භ 
දනොන අතය කුඩහ දත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ 
භන්න් රංහ ඵළංකු භඟ විදල  ණඹ දඹෝනහ 
ක්රභඹ ප දළනටභත් රිඹහත්භ යනු රඵයි. ඒ 
ඹටදත් අ පයඹ භමි ප්රභහණඹ ප වහ රුහිඹේ 
500,000 (ර ප ඳව) උඳරිභඹට ඹටත් දත් 
න වහ නළත හට ව දත් ඳළශ තහන් 
හිටුටුමභටද, රුහිඹේ 300,000 (ර ප තුන) 
උඳරිභඹට ඹටත් ආදහඹම් උත්ඳහදන ටයුතු 
වහද ණඹ රඵහ දීභ සිදු යනු රඵයි. 

(ඇ) අදහශ දනොදව්. 
 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භද  ඳශමුන අතුරු 
ප්රලසනඹ දභඹයි. භහතය දිසත්රි පදේ ඳභණ ප දත් ර්භහන්තලහරහ 

16 ප හ දභහ ඇින ඵ ඔඵතුභහ හිළින්නහද? 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ දින භහතය දිසත්රි ප 
ම්ඵන්ධීයණ මිටු ඳළළත්වූහ. ඒ අසථහදව්දී දම් 
ම්ඵන්ධදඹන් ප්රලසනඹ ප ඳළන නළඟුදණ් නළවළ. දිසත්රි ප 
දේම්තුමිඹ ඒ ම්ඵන්ධදඹන් කිසිභ හර්තහ ප අඳට ඉදිරිඳත් 

ය නළවළ. 
 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අදප් රු ඹන්ත රුණහිනර භළිනතුභහ දන්නහ, දළනට 

දත් ර්භහන්තලහරහ දොඳභණ ප්රභහණඹ ප ළටුරහ ිනදඵනහද 
කිඹරහ. භහ තමුන්නහන්ද දන් අවන්දන් ඒ ප්රලසනඹයි.  
තමුන්නහන්ද  ඒ ප්රදීලඹ ළන දන්දන්ත් නළවළ, තමුන්නහන්ද  

හ ළන දන්දන්ත් නළවළ.  
 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

අඳ තු ිනදඵන හර්තහ භතයි අඳට හිළිතුරු දදන්න සිීධ 

දරහ ිනදඵන්දන්. ඒ ම්ඵන්ධදඹන් අඳට හර්තහ දරහ නළවළ. 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවොයි. හිළිතුය ඳළවළදිලියි. දදන අතුරු ප්රලසනඹ. 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භ ද  දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
දභඹයි.  

රු නිදඹෝජය ඇභිනතුභනි, දම් ආණ්ඩු ඵරඹට නන දොට 

දත් කිදරෝග්රෆම් නට රුහිඹේ 90කුත්, යඵර් කිදරෝග්රෆම් 
නට රුහිඹේ 350කුත් දදන්න දඳොදයොන්දු වුම් ඵ ඔඵතුභහ 
හිළින්නහද?   

 
ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

දීලඳහරනභඹ ලදඹන් නදවභ දඳොදයොන්දු ප දදන්න ඇින. 
නමුත්, ඒ ම්ඵන්ධදඹන් දමභ ප යනහ කිඹන න රු 

භන්ත්රීතුභනි, දරොකු ළටලු ප. අද ඇත්තටභ රංහදව් දත්ලින් 
ඳහරිදබෝගි  නිසඳහදන  70 ප යන්න පුළුන්භ ිනදඵනහ. 
වළඵළයි, රංහදව්  යන්දන්  නිසඳහදනඹ 30 ප ඳභණයි.  

 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ අඹ ළදඹන් දුන් දඳොදයොන්දු ප. 

 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඒ අසථහදව් අඹ ළඹ දඳොදයොන්දු ප ලදඹන් නඹ කිඹන්න 

ඇින. 2015දී දහ ිනදඵනහ. ඊට ඳසු දහ නළවළ කිඹහ 
හිළින්නහ.  

 
ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භ ද  තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි.  

රු නිදඹෝජය ඇභිනතුභනි. ඒ අඹ ළඹ දඳොදයොන්දු ඉසට 

යන්න තමුන්නහන්ද රහ දහත් ළරසුභ ප වදන්දන් නළීද?  
 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දළනට කුඩහ දත් වහ යඵර් තු පුනර්ජීන 

යහඳෘිනඹ රිඹහත්භ යනහ. න පත් ජහතීන්ද  ංවිධහනදේ 
ෘෂිර්භ ංර්ධනඹ වහ න ළඩ හිළිදශ - IFAD දඹෝජනහ 
ක්රභඹ - ඹටදත් මිලිඹන 25 ප  අඳට රළබී ිනදඵනහ.  මිලිඹන 

64.67 ප දළනට,-  

 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ දඹෝජනහ ක්රභඹ ඳසු ගිඹ අවුරුදු දවඹ තුශභ රිඹහත්භ වුම් 
න ප.  

 

ගරු ්ෂහමාත්ද ලව්දත මඳමර්රළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் தததர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඒ තභයි. ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ම්පර්ණ අනුභළිනඹ රළබිරහ,  
ගිවිසුම් අත්න් ය ිනදඵනහ. කුඩහ දත් වහ යඵර් තු ටුමිඹන් 

වහ අඳ නඹ රිඹහත්භ යනහ.  

225 226 

[රු ර පසභන් න්ත දඳදර්යහ භවතහ  
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ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 8-560/'16-(1), රු නස. ශ්රීතයන් භවතහ. 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතර්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Hon. Deputy Speaker, I ask Question No. 8. 
 

ගරු ලව්දත අලුවිශළමර් මාතශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ 

දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට  හිළිතුරු දීභ වහ ින දද ප ේ 
ඉේරහ සිටිනහ.  

 

්රහනය මාතතු ිසනකදී ඉිසරිඳ ක කිරීමාත  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

"මාතවුළනළ ම ්ෂවහ යිල්වහ" කල්ිළටිය : ල්දිස 

“தபனரணர தக்ஸ்லல்ஸ்” கற்தறட்டி: ட்டஈடு 

"MAULANA TEXTILES”  KALPITIYA: COMPENSATION   
            576/’16 

9.   ගරු මව යිඩ් අලී වළහීර් මාතවුළනළ  මාතශතළ 
    (ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

      (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

ඵන්ධනහහය ප්රිනංසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචි 

කිරීභ වහ ටුන්දු ආමි ටයුතු අභහතයතුභහදන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(1): 

(අ) (i) පුත්තරභ, ේහිටිඹ, සින්නකුඩියිරුප්පු, 
ආනහර් ඳහය ලිහිනදේ ඳදිංචි නම්.නච්.නම්. හලි 
භවතහට අඹත් ේහිටිඹ, ඵහර් මදිදේ හිටුටි, 
"භවුරහනහ දට පසටයිේස" දශ ආඹතනඹ 
2002.02.21 දින දහභරියින් හිරි ප විසින් 
ගිනිතඵහ විනහලඹට ඳත් යන රද ඵත්; 

 (ii)  යහඳහයඹ අටුමි ම අයණබහඹට ඳත් සිටින 
හලි භවතහ විසින් තළනළත්තන්, දීඳශ වහ 
ර්භහන්ත පුරුත්ථහඳනඹ කිරීදම් අධිහරිඹ දත 
න්දි අදප් පහදන් අං REP/PV/APP/2002 
ඹටදත් අඹදුම්ඳඹ ප දඹොමු යනු රළබුද ඔහුට 
දම් ද පහත් න්දි ප්රදහනඹ කිරීභ ප සිදුම දනොභළින 
ඵත්; 

 නතුභහ දන්දනටුද? 

(ආ) ය ණනහ හරඹ තුශ දනොදඹකුත් දව තු හයණහ 
ඉදිරිඳත් යමින්, නභ අඹදුම්ඳත් ම්ඵන්ධදඹන් 
ේභළරීදම් ප්රණතහ ප ිනදඵන දවයින්, දම් 
ම්ඵන්ධදඹන් දොඹහ ඵරහ හලි භවතහට ටුමි න්දි මුදර 
දනොඳභහ රඵහ දීභට හිඹය න්දන්ද ඹන්න නතුභහ දභභ 
බහට දන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 
 

சறலநச்சரலனகள் யசலலப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிதற்நம் ற்யம் இந்து ச அலுல்கள் அலச்சலக் 

தகட்ட றணர: 

 (அ) (i) தைத்பம், கற்தறட்டி, சறன்ணக்குடிறயப்தை, 

ஆணரசர் வீற தம் தொகரறறல் சறக்கறன்ந 

றய. ம்.ச்.ம். சரலிக்கு உரறத்ரண கற்தறட்டி, 

தமரர் வீறறல் அலந்துள்ப, “தபனரணர 

தக்ஸ்லல்ஸ்” றரதர றயணம் 2002.02.21 

ஆம் றகற குண்டர்கபறணரல் லறட்டுக் தகரளத்ற 

அறக்கப்தட்டது ன்தலயும்; 

 (ii) றரதரத்ல இந்து அரரண றலனக்கு 

ஆபரகறயுள்ப றய. சரலிறணரல் ஆட்கள், 

ஆணங்கள் ற்யம் லகத்தரறல்கலப 

தைணலக்கும் அறகரசலதக்கு, ட்டஈட்லட 

றர்தரர்த்து R E P / P V / A P P / 2 0 0 2ஆம் 

இனக்கத்றன் கலழ் றண்ப்தப்தடிதரன்ய 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட ததரறலும், இயக்கு 

இதுல ட்டஈடு ங்கப்தடறல்லன 

ன்தலயும்; 

அர் அநறரர? 

 (அ) தன யட கரனரக தல்தய கரங்கலபச் 

சர்ப்தறத்து, தற்தடி றண்ப்தம் தரடர்தரக 

கரனத்லக் கடத்தும் ததரக்கு கரப்தடுன் 

கரரக, இது தரடர்தரக ஆரய்ந்து றய. 

சரலிக்கு உரறத்ரண ட்டஈட்டுத் தரலகல 

ரறக்கரது ததற்யக் தகரடுக்க அர் டடிக்லக 

தற் தகரள்ரர ன்தல அர் இச்சலதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs:  

(a) Is he aware - 

 (i)   that the commercial establishment 

“Maulana Textiles” located in Bazaar 

Street, Kalpitiya, owned by M.H.M. Sali of 
Anawasar Street, Sinnakudiyiruppu, 

Kalpitiya, Puttlam was destroyed on 

21.02.2002 by a mob of thugs by setting 

fire; and 

 (ii)  that even though an application, bearing 

No. REP/PV/App/2002 was forwarded by 
Mr. Sali who has been rendered helpless 

having lost the business, to the 

Rehabilitation of Persons, Property and 

Industries Authority, expecting 
compensation, no compensation has been 

granted to him until now? 

(b) Will he inform this House whether measures will 

be taken to provide his compensation without 

delay looking into this matter, since there is a 

tendency to pass time on aforesaid application for 
years, giving various excuses? 

(c)    If not, why? 
 

ගරු ඩී.එේ. වහලළමිනළද්ද මාතශතළ (බ්දධනළගළර 
්රිනවාවහකරණ  පුනරු කථළඳන  නෆලත ඳිසාික කිරීමාත ශළ 

හි්දදු  ණගමික ක ුමතු අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறலநச்சரலனகள் 

யசலலப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிதற்நம் ற்யம் 

இந்து   அலுல்கள் அலச்சர்) 

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

Hon. Deputy Speaker, I answer Question No. 9. 

(a) (i) I am aware. 
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 (ii)  Concerned to compensation on political 

violence, Cabinet approval has been granted 

only to compensate election violence 

occurred at the elections held from year 

1977 to 2001. 

  Therefore, no authority has been entrusted 

to compensate for election violence 

occurred at the elections held after year 
2001. 

(b) The above answer for a (ii) is applicable. Further, 
due to special reasons, a President Committee was 

appointed through President’s Office in order to 

investigate incidents occurred during the time 

period of General Election 2001, 2004 and 
Presidential Election 2005. Accordingly, Mr. 

M.H.M. Sali was informed about and 

communicated to forward his compensation 

request of his destroyed property to the President’s 
Office. 

(c) Does not arise. 

 
ඌල ඳෂළ ක වවළමේ මාත්දත්රීලරු්දමව විමද් වාචළර : 

රලම   වියදේ 
ஊர ரகர சலத உயப்தறணர்கபறன் 

தபறரட்டுச் சுற்யனர :அச தசனவு 
FOREIGN TOURS OF MEMBERS OF UVA PROVINCIAL 

COUNCIL: PUBLIC EXPENDITURE 
580/’16 

10.   ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
      (ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

          (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

    ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහදන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2016 දර් ඌ ඳශහත් බහදව් භන්ත්රීරු 
යජදේ විඹදමින් විදීල ංචහයඹ ප වහ වබහගි 
ම ිනදබ්ද; 

 (ii) නද  නම්, ඒ වහ ජනහධිඳිනයඹහ අනුභිනඹ 
රඵහදී ිනදබ්ද; 

 (iii) ඒ වහ ළඹය ඇින මුළු මුදර  දොඳභණද; 

 (iv) දභභ චහරිහදව් අයමුණ දර්ද; 

 (v) ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට අභතය, දනත් 
පුීරයින් ඳශහත් බහදව් විඹදමින් දභභ විදීල 
ංචහයඹ වහ වබහගි ම ිනදබ්ද; 

 (vi) නද  නම්, නභ පුීරයින්ද  නම් වහ තනතුරු 
දර්ද;  

 (vii) ඳිනන තිින රීින අනු යජදේ විඹදමින් නභ 
පුීරයින්ට වබහගි විඹ වළකිද; 

 (viii) යජදේ ද දඹන් නිහඩු රඵහදන 
ම්ඵන්ධීයණ දේම් දර ටයුතු යන 
පුීරදඹකුට යජදේ විඹදමින් විදීල භන් 
වහ වබහගි විඹ වළකිද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද?  

(ආ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 

ரகரசலதகள், உள்ளூரட்சற அலச்சலக் தகட்ட 

றணர: 
 

(அ) (i )  2016ஆம் ஆண்டில் ஊர ரகர சலத 

உயப்தறணர்கள் அச தசனறல் தபறரட்டுச் 

சுற்யனரதரன்நறல் தங்கு தகரண்டரர்கபர 

ன்தலயும்; 

 ( i i )  ஆதணறல், அற்கு சணரறதற அங்கலகரம் 

ங்கறறயந்ரர ன்தலயும்; 

 ( i ii )  அற்தகண தசனறடப்தட்ட தரத் தத் 

தரலக வ்பதன்தலயும்; 

 ( iv )  தற்தடி சுற்யனரறன் தரக்கம் ரதன் 

தலயும்; 

 ( v )  ரகர சலத உயப்தறணர்களுக்கு தனறகரக, 

தய ஆட்கள் ரகர சலதறன் தசனறல் 

தற்தடி சுற்யனரறல் தங்கு தகரண்டரர்கபர 

ன்தலயும்; 

 ( v i )  ஆதணறல், தற்தடி ஆட்கபறன் ததர்கள் 

ற்யம் தறகள் ரல ன்தலயும்; 

 ( v ii ) கரப்தடுகறன்ந சட்ட றட்டங்களுக்கல 

அச தசனறல் தற்தடி ஆட்களுக்கு தங்குதற்ந 

தொடியுர ன்தலயும்; 

 ( v iii ) அச தசலறலியந்து லீவு ததற்யக்தகரண்டு 

இலப்தைச் தசனரபரக தறரற்யம் 

ஆதபரயயக்கு அச தசனறல் தபறரட்டு 

தங்கபறல் தங்குததந தொடியுர ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  
 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether Members of the Uva Provincial 

Council took part in a foreign tour in the 

year 2016 using public funds;  

 (ii)  if so, whether the approval of the President 

has been granted for the aforesaid tour; 

 (iii)  the total amount of money that was spent 

on that tour;  

 (iv)  the objective of that tour; 

 (v)  whether any person other than the 

Members of the Provincial Council took 

part in that tour spending the funds of the 
Provincial Council;  

 (vi)  if so, of the names and designations of such 
persons; 

 (vii)  whether such persons are permitted to take 
part in a foreign tour using public funds in 

terms of the laws and rules currently in 

effect; and 
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 (viii)  whether a public servant who has obtained 

leave from public service and is acting as a 
Coordinating Secretary is permitted to take 

part in a foreign tour spending public funds?  

(b)     If not, why? 

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ (ඳෂළ ක වවළ ශළ ඳෂළ ක ඳළන 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர - ரகர சலதகள் ற்யம் 

உள்ளூரட்சற அலச்சர்) 

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

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය 

දභද යි. 

(අ)  (i)   ඔව්. 
  2016 ර්දේ ඌ ඳශහත් බහදව් රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ණ්ඩහඹභ ප තහයිරන්තදේ වහ 
ඉන්දුතිසිඹහදව් විදීල ංචහයඹ ප වහ වබහගි 
ම ඇත. 2015 ර්දේදී ඳළළත්මභට නිඹමිත ිනබ 
දභභ විදීල අධයඹන ළඩටවන වහ අලය 
ඳහාභහරහ හසතු නභ ළඩටවන ංවිධහනඹ 
යන රද තහයිරන්තදේ ආසිඹහනු තහ පණ 
ආඹතනඹට දහ ඇත්දත්  2014 ර්දේදී න 
අතය, 2015 ර්දේ දී දභභ විදීල පුහුම් 
ළඩටවන ඳළළත්මභට දනොවළකි ඇත්දත් 
ජනහධිඳින දේම් විසින් ඳශහත් බහ රු 
භන්ත්රීරුන්ද  විදීල ංචහය අත්ටුටවූ ඵළවිනි. 
නදවත් දභභ විදීල අධයඹන ළඩටවන වහ 
ඒ න විටත් ඳහාභහරහ හසතු දහ ිනබ ඵළවින් 
ජනහධිඳින දේම් දත ඒ හිළිඵ රුම් ද පන 
රදු අදහශ විදීල අධයඹන චහරිහ රිඹහත්භ 
කිරීභට අනුභළිනඹ රළබී ඇත.  

  නකී අනුභළිනඹ ප්රහය දභභ විදීල අධයඹන 
චහරිහ අදිඹය දදකින් රිඹහත්භ යන රද 
අතය, නටු ඳශමු ණ්ඩහඹභ 2015 ර්දේදීත් 
දදන ණ්ඩහඹභ 2016 ජනහරි භහදේදීත් 
විදීලත ම ඇත.  

 (ii)  ඔව්.  

      ඉවත ංචහයඹ වහ ජනහධිඳින දේම්ද  අං 
සීනසඒ/1/8/1/1 වහ 2015.12.14 දිනළින ලිහිදඹන් 
අනුභළිනඹ රඵහදී ඇත. ඇමුම්භ 01 - වවළගත* 
යමි. 

 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභිනතුභනි, නභ ලිහිදේ දිනඹ දහද?  

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්ත්රීතුභනි, භභ නභ ලිහිඹ බහත ශහ. නටු දිනඹ 
2015.12.14.  

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ හිළිතුරු දීරහ අන් 
වුණහට ඳසු නතුභහට පුළුන්  අතුරු ප්රලසන අවන්න.  

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.  
 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභිනතුභනි, රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභහ ඉ පභන් 
ශ නිහ භභ භද  ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ දළන් අවන්නම්. 

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසන අවන්න. භභ හිළිතුදර් ඉිනරි දොට 
බහත යන්නම්. ඔඵතුභහ භව ඇභිනතුභහට විලහර ආදයඹ ප 
ිනදඵනහ දන්. වළභ දහභ ඌ භව ඇභිනතුභහ ළන දන් ප්රලසන 

අවන්දන්.  
 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
( ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ දන්, දන ප වුදණ්. 

 
ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, හිළිතුදර් ඉිනරි දොට භහ 

වවළගත** යනහ.  
 

**වවළමේවය මාතත තබන ද ිළිතතුමරහි ඉිනරි මක  ව: 
**சதரதேடத்றல் லக்கப்தட்ட றலடறன் ஞ்சற தகுற: 

**Rest of the Answer tabled: 

 

 (iii)   දම් වහ ඳහාභහරහ හසතු දර න ප අදඹකුට ඇදභරින් 
දඩොරර් 1,828 ප ළඹ ම ඇත. ඒ අනු 2016 ර්දේ 
විදීලත වූ 21දදදනකුදන් භන්විත ණ්ඩහඹභ වහ 
ඳහාභහරහ හසතු දර ඇදභරින් දඩොරර් 38,388 ප ළඹ 
ය ඇත. අනිකුත් සිඹලු විඹදම් වහ රුහිඹේ 
13,346,724.42 මුදර ප ළඹ දොට ඇත.  

 (iv)   යහජය අංලදේ ඹව ඳහරනඹ වහ නහඹත්ඹ උදදහ ධහරිතහ 
ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 (v)   ඔව්. 

 (vi)   ඉවත (i)ටු වන් ය ඇින ඳරිදි 2015 ර්දේ විදීල 
අධයඹන ළඩටවන් අනු විදීලත මභට නිඹමිත සිටි 
දදන ණ්ඩහඹභ 2016 ර්දේදී විදීලත ඇින අතය ඒ 
අතුරින් ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ට අභතය වබහගි වූ 
ඳශහත් බහදව් නිරධහරින් ඳවත ඳරිදි දව්. 

 

•  ඩබ්ලිව්.නම්.නම්.ජී. අදබ්සිංව ඵණ්ඩහ භවතහ  නට 
නිදඹෝජය ප්රධහන දේම් (හිරිස වහ පුහුම්) 

•   නස.ඩබ්ලිව්. රඹයත්න භවතහ  -  වහය අධය ප 
(ළරසුම්), ඳශහත් භහර් අභහතයහංලඹ 

•   න්ත යංජිත් ඵණ්ඩහය භවතහm -  සහකාා  
අධය ප (ළරසුම්), ඳශහත් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

•   අජිත් දිහනහඹ භවතහ  -  ඳශහත් ර්භහන්ත 
අධය ප 

•   ඩී.නම්. භයද ය භවතහ -  වහය අධය ප 
(ළරසුම්), ඳශහත් භහර් අභහතයහංලඹ 

•   ජී.ඒ. ආනන්දසිරි භවතහ -  නිසි ඵරධහරි, මුේ 
ශභහවිඹ ංර්ධන අධිහරිඹ 

•   ජී.යි.ආර්. පුසඳකුභහය භවතහ -  ශභනහරු, ඌ 
ප්රජහ ුවන් විදුලිඹ 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

•   සුභිනඳහර ලිඹනහයච්චි භවතහ -  ඌ ඳශහත් රු 
ප්රධහන අභහතයතුභහද  ම්ඵන්ධීයණ දේම් 

•   අජිත් උපුේ යණමය භවතහ -  ඌ ඳශහත් රු 
ප්රධහන අභහතයතුභහද  උඳදීල 

 

 (vii)    දභභ විදීල ංචහයඹ වහ ඌ ඳශහත් ප්රධහන දේම් 
ඇභත ජනහධිඳින දේකුම්ද  අං සීනසඒ/1/8/1/1 වහ 
2015.12.14 දිනළින ලිහිඹ භන්න් අනුභළිනඹ රළබී ඇින අතය 
ජනහධිඳින දේම්ද  අං සීනස/1/1/16 වහ 2012.06.11 
දිනළින ලිහිදඹන්ද ඊට අදහශ උඳදදස නිකුත් ය ඇත. 
ඇමුම්භ 02* ඵරන්න. 

 (viii)   යජදේ ද දඹන් නිහඩු රඵහදන ම්ඵන්ධීයණ 
දේම් දර ටයුතු යන පුීරදඹකු දභභ විදීල 
ංචහය වහ වබහගි ම දනොභළත. 

 

(ආ)  අදහශ දනොදව්.  
  
 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භද  ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ජනහධිඳින හර්ඹහරදඹන් 
2015 දදළම්ඵර් භහදේ 14ළනි දින නිකුත් ශ දම් විදීල 

ංචහයඹ වහ අය දී ිනදඵන ලිහිඹ ිනදඵනහඹ කිඹන 
හයණඹ දභතුභහ කිව්හ.    

ඒ චහරිහ ම්ඵන්ධ ජනහධිඳින දේම් හර්ඹහරඹ 2015 
දදළම්ඵර් භ 22න දින නිකුත් යපු ලිහිඹ භහ තු ිනදඵනහ. 

දම් රු බහදව් දළනළතිභ හිණි නඹ කිඹමභට භභ ඔඵතුභහද  
අය ඉේරහ සිටිනහ, රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ලියුභ කිඹන්න අලය නළවළ. ඔඵතුභහද  අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්න.  
 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දභභ ලිහිදේ වන් යන්දන්, ඒ විදීල ංචහයඹ වහ 
කිසිද ත් අය නළවළ කිඹන හයණඹයි. ඹන්න අයඹ ප දීරහ 

නළවළ. ජනහධිඳිනතුභහ විසින් ඒ විදීල භන අත් ටුටුන රද -

ඹන්න නඳහ කිඹහ වන්- ලිහිඹ භභ වවළගත* යනහ. 

නද  අත් ටුටුහ ිනබිඹදීත් නතුභහද  නිදඹෝඹ දනොතහ 

රුහිඹේ මිලිඹන 220 ප දන් යරහ- 

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ නඹ ප්රින පද ඳ යනහ.  
 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඊට අදහශ රුම් අඳ ඳසු වන් යන්නම්.  

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

අලය සිඹලු අනුභළිනන් රඵහ තභයි ගිටුන් ිනදඵන්දන්. 
රුහිඹේ මිලිඹන 200න් රුහිඹේ මිලිඹන 13 ප තභයි ඊට අදහශ 
විඹදභ න්දන්.  

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ දේනඹ බහත යන්න. ඒ 

අනු භභ ඊශඟ ප්රලසනඹ අවන්නම් ඊශඟ දද .   

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහද   දදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භද  දදන අතුරු ප්රලසනඹ දභද යි. රු නිදඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, විදීල ංචහය වහ බහ අයමුදලින් විඹදම් 

යරහ බහදව් භන්ත්රීරුන් ව නිරධහරින් ළටු ඹෆදම් 

වළකිඹහ ිනදඵනහ. නමුත්, භහ දම් නම් වන් යන තුන්දදනහ 

යහජය නිරධහරින් දනොදයි. ජී.නම්. ආනන්දසිරි භළිනතුභහ, විරහමි 

නිරධහරිදඹ ප. උපුේ යණමය භව ඇභිනයඹහද  උඳදීලඹකු 

දර ඳත් ය ිනදඵනහ. ඔහු උඳදීලයදඹ ප දනොදයි. ඔහු, 

භව ඇභිනයඹහ දොශම ප්රදීලඹට ආහභ, නතුභහද  සු 

විවයණඹ වහ ඔහුද  නි රඵහ දදන පුීරඹහයි.  

 
ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ ඔඵතුභහද  භතඹ.  
 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ජී.යි.ඒ. පුසඳකුභහය භළිනතුභහ කිඹන්දන්, ඳහර්ලිදම්න්තුදව් 

ටුටපු භන්ත්රීයදඹ ප. භද  ප්රලසනඹ දම්යි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ඔඵතුභහ දඳොඩ්ඩ ප ඇහුම් න් දදන්න, රු 
භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නිරධහරින් වළටිඹට ඳත් ය ඹහ ිනදඵන දම් කිඹපු තුන්දදනහ 
යහජය නිරධහරින් දනොදයි.  

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දීලන ඳත්න්න නඳහ.  

233 234 

[රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දඳොඩ්ඩ ප ඉන්න, රු ඇභිනතුභහ. ප්රලසනඹට නන්න ඕනෆ. දළන් 
රු භන්ත්රීරු ඇහුහ,- 

 
ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුභහ භව ඇභිනතුභහට පුදුභ ආදයඹ ප තභයි ිනදඵන්දන්.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අඳට අහධහයණඹ ප 
යන්න නඳහ. න භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අහි දළ පහ,-  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු භන්ත්රීයඹකු අන ප්රලසනඹට රු 
ඇභිනතුභහ හිළිතුරු දුන්නහභ ඒ හිළිතුය ප්රහය නතුභහට ප්රලසනඹ ප 
අන්න පුළුන්, රු භන්ත්රීතුභනි. නතළනින් නවහට ගිටුන් ප්රලසන 

යහප්ත යන්න ගිදඹොත් දම් ප්රලසන අහ අන් යන්න ද ප 
ඹහවි. ඔඵතුභහද  ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි, රු භන්ත්රීතුභහ. දළන් 
තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භහ ප්රලසනඹ අහ අන් නළවළ, රු නිදඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ දීලනඹ ප යනහ දන්.  

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භහ දීලනඹ ප දනොදයි යන්දන්. භභ දටිදඹන් අන් 
යනහ.  

 
ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ ප අවනහ දනොදයි, දීලනඹ ප යනහ.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දදන අතුරු ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි. ඇභිනතුභනි, ඒට 

උත්තයඹ ප දදන්න.  

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ඌ ඳශහදත් භව ඇභිනතුභහ ළන 

දරොකු ආදයඹ ප ිනදඵනහ හදයි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ෂයිර් මුසතහඳහ ඇභිනතුභනි, දදන අතුරු ප්රලසනඹට 

හිළිතුය දදන්න.  

 
ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

අදහශ සිඹලු අනුභළිනන් රඵහ තභයි දොස ිනදඵන්දන්. කිසිදු 

තිතයනුකර දනොන ආහයඹට ටයුතු ය නළවළ.  

 
ගරු ටී. රාජි ක ද මව යිවළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යංජිත් ද දොයිහ භන්ත්රීතුභනි, දභො පද ඔඵතුභහ නඟන 

point of Order න? [ඵහධහ කිරීම්   

 
ගරු ටී. රාජි ක ද මව යිවළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, - [ඵහධහ කිරීම්   

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු චමින්ද භන්ත්රීතුභහ දඳොඩ්ඩ ප නිලසලබ්ද 

න්න. රු යංජිත් ද දොයිහ භන්ත්රීතුභහද  point of Order න 

දභො පද? 

  
ගරු ටී. රාජි ක ද මව යිවළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භන්ත්රීයඹකුට අයිිනඹ ප 

ිනදඵනහ ඇභිනතුභහදන් ප්රලසනඹ ප අවන්න. ඇභිනතුභහ ඒ 

ප්රලසනඹට හිළිතුය දදන්න දඳයහතු තභන්ද  දඳෞීලි භින 

භතහන්තය දම් රු බහට දනළේරහ ඇභිනයඹහත්, දම් රු 

බහත් වෆේලුට ර ප යමින් අදප් හරඹ හ දභන්න දම් රු 

භන්ත්රීතුභහට ඉඩ දදන්න නඳහ කිඹහ රු නිදඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, භභ තමුන්නහන්ද දන් දෞයදඹන් ඉේරහ 

සිටිනහ.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රීතුභහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දභඹ ළදත් ප්රලසනඹ ප. ඔඵතුභන්රහ ඌට 
නන්දන් ඇයි? ඔඵතුභන්රහ ඊදේ-දඳදර්දහ ඌට ආදව් ඇයි? ඒ 
භව ඇභින නිහ තභයි ඔඵතුභන්රහ ඌදන් ඳටන්න්න 

වදන්දන්.  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු චමින්ද වි දේසිරි භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහද  තුන්න අතුරු 
ප්රලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නතුභහද  ප්රලසනඹටත් උත්තයඹ ප දදන්න ඕනෆ, රු 
නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.  

 

රු චමින්ද වි දේසිරි භවතහ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔඵතුභහදන් අවන භද  තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි, රු 

අභහතයතුභනි. ඒ භව ඇභිනයඹහ ඒ කිඹපු සිඹලු දීේ යරහ 
ිනදඵනහ, තත් භවහ භදෝඩි ළඩ යරහ ිනදඵනහ. අහි  
ඔඵතුභහද  අභහතයහංලඹට දම් ප්රලසන ලිඛිත ඹරහ ඉේරහ සිටිඹහ, 

දම්හ විහ දදන්න කිඹහ. වළඵළයි රු නිදඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි, දම් සිඹලු, දවොයම්, භළයම් නතුභහ 
හත්දත් දොදවොභද? ඒ, සීනිභ දීහරඹට ගිටුන් මිරිස 

අමයරහයි. නදවභ ගිටුන් දඳොේ වන්න අඳට ඵළවළ. නදවභ ගිටුන් 
මිරිස අමයන්න අඳට ඵළවළ.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහද  ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි.  

 
ගරු චමි්දද වි මේියරි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றதஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභිනතුභනි, ඒ නිහ අඳ ඔඵතුභහදන් අවන්දන්, ඒ 

සිඹලු ංචහ දණ ආදිඹ සිඹේර අඳ දොඹහ දුන්නහභ ඔඵතුභහ ඒහ 
ම්ඵන්ධදඹන් දොදවොභද ටයුතු යන්දන් කිඹරහයි.  

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Deputy Speaker, he cannot use this opportunity to 

slander the Chief Minister on irregularities which is not part 
of the Question. He has to withdraw that. He is asking a 
Supplementary Question and making a slanderous statement 

against the Chief Minister. So, Hon. Deputy Speaker, I 
respectfully request you to expunge that. The Hon. Member 
does not have the Privilege to slander a Chief Minister by 

asking  Supplementary Questions, because the Chief 

Minister does not have the right to reply. I answered all the 
Questions that has asked and he cannot say that the Chief 
Minister is involved in corruption.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හයණඹ ඳළවළදිලියි. ඔඵතුභහද  ප්රලසනඹත් ඳළවළදිලියි, රු 

භන්ත්රීතුභහ. අහි ඊශඟ ප්රලසනඹට ඹමු.  

ප්රලසන අං 11-594/'16-(1), රු රකී ජඹර්ධන භවතහ.  

 

ගරු කී ලයලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ගය්දත කරුණළිනක මාතශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිජ 

ටයුතු අභහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය දීභ 
වහ ින තුන හරඹ ප ඉේරහ සිටිනහ.  

 
්රහනය මාතතු ිසනකදී ඉිසරිඳ ක කිරීමාත  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 12-606/'16 - (1), රු ටී. යංජිත් ද දොයිහ 
භවතහ. 

 

ගරු ටී. රාජි ක ද මව යිවළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ගය්දත කරුණළිනක මාතශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහින 

ප්රිනඳත්ින වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ 

ප්රලසනඹට හිළිතුරු දීභ වහ ින දද හරඹ ප ඉේරහ සිටිනහ. 
 
්රහනය මාතතු ිසනකදී ඉිසරිඳ ක කිරීමාත  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 14-617/'16 - (1), රු ඉ. චහේස නිර්භරනහදන් 
භවතහ. 

 

ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මාතනළද්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Hon.Deputy Speaker, I ask that Question. 
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ගරු (ණචළර්ය) විලයදළව රළලඳ්ෂ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Deputy Speaker, I ask for four weeks' time to 

answer the Question, so that I can give him a 

comprehensive Answer. 
  
්රහනය මාතතු ිසනකදී ඉිසරිඳ ක කිරීමාත  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දදන ටඹ. 

 
නිලළව ණය ලෆඩව ශන: විවහතර 

வீடலப்தைக் கடன் றகழ்ச்சறத்றட்டம் : றதம் 
HOUSING LOAN SCHEME : DETAILS  

441/’16 

3. ගරු ඩී. වී. චළනක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහදන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) ජහින නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ භන්න් රුහිඹේ 
50,000/= ව රු. 100,000/= ඵළගින් න නිහ 
ණඹ ළඩටවන ප රිඹහත්භ යන්දන්ද; 

 (ii)  2015 ර්ඹ වහ නභ නිහ ණඹ රඵහදුන් 
ණඹරහභීන් ංයහ, න ප න ප ප්රහදීය ඹ දේම් 
දොට්ාහ භට්ටමින් දන් දන් ලදඹන් 
දර්ද; 

 (iii) අදහශ ණඹරහභීන්ද  නම් ව ලිහිනඹන් දර්ද; 

 (iv) ණඹ රඵහදීදම්දී රහ ඵරනු රඵන නිර්ණහඹ 
 දර්ද; 

 (v)  ණඹ රඵහදීභ වහ දීලඳහරන ඳ ප ලහහ 
මිිනඹ නිර්දීලඹ ඉේරහ සිටින ඵ දන්දන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ආ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 

 
வீடலப்தை ற்யம் றர்ரத்துலந அலச்சலக் தகட்ட 

றணர: 

( அ) (i )  தசற வீடலப்தை அதறறயத்ற 

அறகரசலதறன் தோனம் யதரய் 50,000/- ற்யம் 

யதரய் 100,000/- வீம் ங்கும் வீடலப்தைக் 

கடன் றகழ்ச்சறத்றட்டம் என்ய 

லடதொலநப்தடுத்ப்தடுகறன்நர ன்தலயும்; 

 ( i i )  2015ஆம் ஆண்டுக்கரக தற்தடி வீடலப்தைக் 

கடன் ங்கப்தட்ட கடன் ததயணர்கபறன் 

ண்றக்லக, எவ்தரய தறதச தசனரபர் 

தறரறவு ட்டத்றல் ணறத்ணறரக 

ரதன்தலயும்; 

 ( i ii )  சம்தந்ப்தட்ட கடன் ததயணர்கபறன் ததர்கள் 

ற்யம் தொகரறகள் ரலதன்தலயும்; 

 ( iv )  கடன் ங்கப்தடும்ததரது தரறசலனலணக்குட் 

தடுத்ப்தடும் அபவுதகரல்கள் ரல 

தன்தலயும்; 

 ( v )  கடன் ங்குற்கரக அசறல் கட்சறக் கறலபச் 

சங்கத்றன் சறதரரறசு தண்டப்தடுகறன்ந 

தன்தல அநறரர ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 
 

 
asked the  Minister of Housing and  Construction: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a Housing Loan Scheme of Rs. 
50,000 and Rs. 100,000 is implemented by 

the National Housing Development 

Authority; 

 (ii)  the number of recipients in each Divisional 

Secretary's Division who have received that 

housing loan in 2015; 

 (iii)  the names and addresses of those recipients; 

 (iv)  the criteria considered in the disbursement 

of the loan; and 

 (v)  whether he is aware of the fact that 

recommendation of a branch union of a 

political party is required to consider the 
loan? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු ඉ්දිසක බණ්ඩළරනළයක මාතශතළ (නිලළව ශළ ඉිසකිරීේ 

නිමයෝලය අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடலப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துலந தறற அலச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට හිළිතුය වවළගත* 

යනහ.  

 
* වවළමේවය මාතත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. නිහ අලුත්ළඩිඹහ ය ළතිභ වහ රුහිඹේ 50,000 
සිට රුහිඹේ 75,000 ද පහ න ණඹ මුදර ප ද න නි ප 
ඉදිය ළතිභ වහ රුහිඹේ 100,000 ණඹ මුදර පද සිඹඹට 
3.732 හර්ෂි දඳොලී අනුඳහතඹ ප ඹටදත් රඵහදී ඇත. 

 (ii) ඇමුම්දභටු ඇත. නභ ඇමුම්භ* ඉදිරිඳත් යනහ.  

 (iii) දියින පුයහ 2015 ර්ඹ වහ ණඹ රඵහදී ඇින නහභ 
දේනඹ දම් භඟ අමුණහ ඇත. 

 (iv) 2015 ණඹ ළඩටවදන් අත්ළර* දම් භඟ අමුණහ ඇින 
අතය අදහශ නිර්ණහඹ නටු අන්තර්ත දව්. 

 (v) අදහශ දනොදව්. 

(ආ)  අදහශ දනොදව්. 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගමල්මල - මතෝනිග මාතළර්ගය :  ්රිනවාවහකරණය 
කිරීමාත 

கதனதன - தரறகன வீற: யசலலத்ல் 
GALEWELA-THONIGALA ROAD: RECONSTRUCTION  

614/’16 

13.ගරු කී ලයලර්ධන මාතශතළ (ගරු ඉළ්ෂ රහුමාතළ්ද මාතශතළ 
මලනුල ) 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண - ரண்தைறகு இரக் யளரன் 

சரர்தரக) 

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman) 
උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහදන් ඇස ප්රලසනඹ 

- (1): 

(අ) (i) දොශම - අනුයහධපුය ප්රධහන භහර්දේ, 
දේදර නයදඹන් භට වළරී, රහළ ළව් 
ඵළම්භ වයවහ, ඉවශභ වන්දිඹ ඳසුය, දතෝනිර 
වන්දිදඹන් A-9 ප්රධහන ඳහයට ම්ඵන්ධ න 
භහර්ඹ අවුරුදු 50කින් ප්රිනංසයණඹ ය 
දනොභළින ඵත්; 

 (ii) දභභ භහර්ඹ ඔසද , දේදර සිට A-9 
භහර්ඹට ම්ඵන්ධ මදභන් ඹහඳනඹ ව 
වුනිඹහ ඹන නයරට ඳවසුදන් ශඟහ විඹ 
වළකි ඵත්,  

 (iii) නභන්න් ආර්ථි හසි දභන්භ, ප්රධහන භහර්දේ 
හවන තදඵදඹද අභ න ඵත්; 

 නතුභහ හිළින්දනටුද? 

(ආ) (i) භවළලි ප්රදීලදේ ජනතහට ඳවසුම් ළරදන 
කි.මී. 46 ප න දභභ භහර්ඹ ප්රිනංසයණඹ 
දනොකිරීභට දව තු දර්ද; 

 (ii) නභ භහර්ඹ ඩිනමින් ප්රිනංසයණඹ කිරීභ 
වහ හිඹය න්දන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඇ) (i) ඳසු ගිඹ යජදඹන් ප්රිනංසයණඹ ආයම්බ ය දම් 
නවිට ළඩ නතහ ඇින ළකියහ නයදේ සිට 
දන්ේදඳොර ද පහ වූ කි.මී. 07 භහර්දඹටු 
ළඩ ටයුතු නළත ආයම්බ යන්දන්ද; 

 (ii) නද  නම්, නභ දිනඹ දර්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනටුද? 

(ඈ) දනො නද  නම්, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனகள் அலச்சலக் 

தகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரளம்தை - அதரதைம் தறரண வீறறல், 

கதனதன கத்றலியந்து இடதுதைநம் றயம்தற, 

கனரத குபக்கட்டிதெடரக, இயனக 

சந்றலத் ரண்டி, தரறகன சந்றறல் A-9 

தறரண வீறயுடன் தரடர்தைதடும் வீற, 50 

யடங்கபரக யசலலக்கப்தடறல்லன 

ன்தலயும்; 

 (ii) இவ்வீறறதெடரக, கதனதனறலியந்து A-9 

வீறறதெடரக ரழ்ப்தரம், வுணறர ஆகற 

கங்கலப பறரகச் தசன்நலடனரம் 

ன்தலயும்; 

 (iii) இன்தோனம் ததரயபரர ன்லகள் 

கறலடப்ததுடன், தறரண வீறறல் ரகண 

தயக்கடியும் குலநலடயுதன்தலயும்; 

 அர் ற்யக்தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) கரலி தறதச க்களுக்கு சற ற்தடுத்தும் 

46 கற.ல. தகரண்ட இவ்வீற தைணலக்கப் 

தடரலக்கரண கரம் ரது; 

 (ii )  இவ்வீறல துரறரக தைணலக்க டடிக்லக 

தற்தகரள்ரர; 

 ன்தல அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  கடந் அசரங்கத்றணரல் தைணலப்தைப் 

தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டு ற்ததரது 

தலனகள் றயத்ப்தட்டுள்ப தகக்கறர 

கத்றலியந்து கதணல்ததரன லரண 07 

கற.ல. வீறறன் தறகலப லண்டும் 

ஆம்தறப்தரர; 

 (ii) ஆதணறல் அத்றகற ரது; 

 ன்தல அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)  the Galewela-Thonigala Road, which turns 
left from the Colombo-Anuradhapura main 

road at Galewela, runs via the embankment 

of the Kalaweva Tank, passes the 

Ihalagama Junction and links with the  A-9 
Road at Thonigala Junction, has not been 

reconstructed for fifty years; 

 (ii)  it is possible to reach cities of Jaffna and 

Vavuniya easily by travelling from 

Galewela through this road and entering A-

9 Road; and  

 (iii)  this will bring economic benefits while 

minimizing vehicular traffic congestion on 

the main route? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reasons for not reconstructing this 46-

km road, which facilitates people of  

Mahaweli area; and 

 (ii)  whether steps will be taken to reconstruct 

that road expeditiously? 

(c)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether reconstruction work pertaining to 

the 7-km stretch of road from the Kekirawa 
town to Ganewalpola, which was 

commenced by the previous regime and 

has been stopped now, will be resumed; 

and 

 (ii)  if so, on which date? 

(c)  If not, why?  
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ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the Answer. 
 

* වවළමේවය මාතත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) දභභ භහර්දේ කිදරෝමීටය 13 සිට කිදරෝමීට ය 33 ද පහ වූ 
දොට 2005 ර්දේදී ේ අතුයහ තහය දභහ 
ප්රිනංසයණඹ ය ඇින අතය, දළනට භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹ භන්න් දභභ භහර්දේ නඩත්තු ටයුතු සිදු 
යමින් ඳතී. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) ප්රිනංසයණඹ කිරීභට ටයුතු යනු ඇත. 

 (ii) ඔව්. 2017 සිට ඉදිරි ර්රදී දීය ඹ අයමුදේ භන්න් -
GOSL- භහර් පුළුේ කිරීදම් ව ළඩිදියුම් කිරීදම් -
Widening and Improvement- ළඩටවන් ඹටදත් අදිඹය 
ලදඹන් ප්රිනංසයණඹ කිරීභට ටයුතු දඹොදහ ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. දීය ඹ අයමුදේ භන්න් -GOSL-  භහර් ළඩිදියුම් 
කිරීදම් ළඩටවන ඹටදත් 2017 ය තුශදී 
ප්රිනංසයණඹ කිරීභට ටයුතු දඹොදහ ඇත. 

 (ii) දළනට දිනඹ ප ප්රහල ශ දනොවළකිඹ. 

(ඈ) අදහශ දනොදව්. 

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිදඹෝ 23(2) ඹටදත් ප්රලසන. රු දිදන්ස ුවණර්ධන 

භවතහ. 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමාත්ද ඇස ්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

I 

 

ලතු කේකරුල්ද ු හුණ මදන ්රහන 
தரட்டத்தரறனரபர்கள் றர்தரக்கும் 

தறச்சறலணகள் 
PROBLEMS FACED BY PLANTATION WORKERS  

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සථහය නිදඹෝ 23(2) 
ඹටදත් ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ අභහතයතුභහදන් 
හිළිතුරු ඵරහදඳොදයොත්තුදන් භහ දම් ප්රලසනඹ අවනහ. 

ශ්රී රංහදව් ළවිලි ර්භහන්තදේ ද ඹ යන ම්රු 
ජනතහ ර ප දදවභහය ප ඳභණ දව්. ශ්රී රංහ ආර්ථිදේ 
ප්රධහන ආදහඹම් භහර්ඹ ප න දත්, දඳොේ වහ යඵර් ර්භහන්තදේ 

දභභ ද ඹන් ඉටු යන දහඹත්ඹ අින ළදත් දව්. ඒ 
හද භ දභභ ද ඹන්ද  රභඹ,  ල පිනඹ වහ දහඹත්ඹට 
රඵහදදන ළටුප් ආදහඹභ හධහයණ දනොන ඵ හිළිත යුතු 

ඇත. නදවයින් ළටුප් ළඩි කිරීභට වහ ආදහඹම් ළඩිදොට දවො 
ජීන තත්ත්ඹ ප රඵහ දීභට නභ  පද දේ ෘත්තීඹ මිින වහ 
ළඩ යන ජනතහද  ඉේලීම් රඵහ දීභට යජඹ ඵළඳී සිටී. දභභ 

ළවිලි  පද දේ දඳෞීලි භහම්, යජඹට අඹත් තු ඳහරනඹ 

බහය දී ඇින භහම්, ජනභ, ඉඩම් ප්රිනංසයණ දොමිභ 

ආදිඹ වහ යහජය ආඹතන ද දව්. 

01. රු ඇභිනතුභනි, රු ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ 
ඇභිනතුභහ විසින් ඳහර්ලිදම්න්තුදව් ම්භත ය න්නහ රද 
-මුවමැතිය  බා ගත්- රුපියල් 2,500කා මවම වැටුප් වැඩිවීම 
දභභ ද  භවතුන්ට රළබී දනොභළින දවයින් නඹ රඵහ 
දදන්දන් දහද? 

02. ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ අභහතයහංලඹද 
හිළින්නහ තු භහම් ද  ෘත්තීඹ මිින වහ ළටුප් 
ළඩි කිරීභට හමුටු ගිවිසුම් භන්න් යන රද හච්ඡහ -
විදල දඹන් 2015 අදප්ර ේ භහදඹන් ඳසද  අවුරුදු 
නවභහය ප ත දරහ,  the Collective Agreements have 
come to an end.   -හර්ථ නිභ ය, ද  ළටුප් ළඩි 
කිරීභට රු ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ ඇභිනතුභහ 
වහ අභහතයහංලඹ ටයුතු කිරීභට වහ හිඹය න්නහද? 

03. නභ  පද දේ හභහනය ම්රුන්ද  ළටුඳ දභන් සිඹ 
ුවණඹ ප ළඩිදඹන්  භහම්ර නිරධහරින් ළටුප් රඵීදී 
තු ම්රුන් ඉේරන හධහයණ ළටුප් ළඩි කිරීභ රඵහ 
දනොදදන්දන් භන්ද? 

04. ම්රු තිිනඹ ඹටදත් ප්රහශිත අයිිනහසිම්රට 
අනුකර ද දේ දඹදදන හන්තහ ද විහන්ද  
දෞය වහ තිඳහය ප ඳවසුම් රඵහ දීභ රිඹහත්භ 
දනොදදයන ආඹතන ඇින දවයින් ඒ ම්ඵන්ධ රු 
ම්රු වහ ෘත්තීඹ මිින ඵතහ ඇභිනතුභහ භළදිවත් ම 
ටයුතු කිරීභට හිඹය න්නහද? 

05.  දභභ  පද ඹ වහ අදනකුත්  පද ඹට ද ඵරඳහන 
ම්රු විනිලසචඹ බහන්ටු විබහ න නඩු වහ 1950 
අං 43 දයන හර්මි ආයහවුේ ඳනදත් 46න න්ිනඹ 
රහ ඇින ප්රිනඳහදනඹන්ට අනු, ඳහර්ලසරුන්ද  
ඵරඹ ඳළරීදම් ලිහි භත දඳති සිටින නිදඹෝජිතඹන් වට 
නද  දඳති සිටීභට ම්රු විනිලසචඹ බහන්ටු රු 
බහඳින අිනදර් භදවසහත්තුභන්රහ/ තුමිඹන්රහ විසින් 
අය දනොදීදම් අර්බුදහරී තත්ත්ඹ ප භතුම ඇින ඵ 
නතුභහ හිළින්දන් ද? 

නඹ ප්රහය විඳීභට වහ හිඹය න්දන් ද? 

ඒ ප්රධහන හයණහ භභ ඉදිරිඳත් යන්දන්, මිලිඹනඹ ප ඳභණ 
න තු ම්රු ද ඹන් වහ ඔවුන්ද  ඳවුේ ජීත් දන්දන් 

දම් ළටුදඳන් නිහ. දම් ම්ඵන්ධ න උදහවයණඹයි භභ රු 
ඇභිනතුභහට දුන්දන්. හභහනය තු ම්රුද ප රඵහ න්නහ 
ළටුඳ දභන් සිඹ ුවණඹ ප, දම් දොම්ඳළනිර දරොකු භවත්රු 

ළටුප් ලදඹන් රඵනහ. ඉිනන්, ේලි නළවළ කිඹන්දන් 
දොදවොභද? න ඳළත්තකින් හමටු ගිවිසුභ ප ිනදඵනහ. 
අදන ප ඳළත්දතන්, රු ඇභිනතුභහ ඳහර්ලිදම්න්තුදව් තිිනඹ ප 

ම්භත ය දඳොදයොන්දු වුම් රුහිඹේ 2,500 දීභනහ. ඒ නිහ, 
දභභ ප්රලසනරට රු ඇභිනතුභහදන් හිළිතුරු ඵරහදඳොදයොත්තු 
දනහ. 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මාතශතළ (කේකරු ශළ 

ලෘ කතීය වමිින වබතළ අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.தஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்யம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அலச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, රු දිදන්ස ුවණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ සථහය නිදඹෝ 23(2) ඹටදත් ඇස ප්රලසනදඹන් 
රුම් තුන ප ඳළන නළඟුණහ.  ඒ රුම් තුනටභ දන දනභ 

හිළිතුරු රඵහ දදන්නට භභ ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

2016 අං 4 දයන අඹ ළඹ වන දීභනහ ඳනත ඹටදත් 

භහසි දිඹ යුතු රුහිඹේ 2,500 ළටුප් ළඩි මභ ළවිලි  පද දේ 

දඳෞීලි භහම් භවය ප තභත් රඵහ දී නළින ඵ ම්රු 

ඇභිනයඹහ ලදඹන් භහ දතද හර්තහ ම ඇත. 

දම් ම්ඵන්ධ රු අභළිනතුභහද  ප්රධහනත්දඹන් 
ඳළළත්දන ආර්ථි ටයුතු ශභනහයණ මිටු භන්න්ද 

හච්ඡහ ශ අතය, ප්රහදීය ඹ ළවිලි භහම් අතය ද කිටුඳවිට ප 

හච්ඡහ යන රදී. ඒ අනු තු  පද ඹට තභ නිසඳහදනඹන් 

වහ රළදඵන මිර ඳවශ ඹෆභ නිහ මුහුණ දීභට ඇින 

දුසයතහන් හිළිදන, ඵළංකු වයවහ ණඹ ප ලදඹන් මරය 

ඳවසුම් රහ, ඳශමු භහ දදදටු රළබිඹ යුතු රුහිඹේ 2,500 

ඵළගින් වූ ඳඩි ළඩිමම් ප්රභහණඹ වහභ රඵහ දීභට හිඹය දන 

ඇත. ඉන්ඳසු ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලදේද වබහගිත්ඹ 

ඇින, දදඳහර්ලසඹ අතය හමටු ගිවිසුභ ප අත්න් කිරීභට 

ඩිනමින් හිඹය ළතිභට ඵරහදඳොදයොත්තු දව්. 

තු භහම් වහ ද  ෘත්තීඹ මිින අතය හච්ඡහ 
හර්ථ නිභ ය නඟතහට ඳළමිීමදභන් ඳසු, හමටු 

ගිවිසුභ ප අත්න් කිරීභ සිදු ශ යුතු ඇත. දම් වහ ම්රු 

අභහතයහංලඹ වළකි ෆභ අයුයකින්භ දිරිළන්මදභන් ටයුතු යන 

ඵ කි යුතු ඇත. 

හන්තහ ද විහන්ද  දෞය වහ තිඳහය ප ඳවසුම් 

ම්ඵන්ධ ම්රු දදඳහර්තදම්න්තු නියන්තයදඹන් 

විභසිලිභත් සිටින අතය, ළඩබිභ ප දවෝ ර්භහන්තලහරහ ප 

ඳරී පහ යන ෆභ අසථහදීභ දම් අංල ම්ඵන්ධදඹන් ළඩි 

අධහනඹ ප දළ පමභ ප්රිනඳත්ිනඹ ප ය න්නහ දරට අඳ 

නිරධහරින්ට නියන්තයදඹන් උඳදදස දදනු රළදබ්. දම් හිළිඵ 

ඹම් ඳළමිණිේර ප ිනදබ් නම්, වහභ ම්රු දදඳහර්තදම්න්තුදව් 

නිරධහරින්ද  අධහනඹට ර ප යන්දන් නම් අඹ යමි. 

ම්රු විනිලසචඹ බහර ඳහර්ලසරුන්ට තභ 

නිදඹෝජිතදඹකු භන්න් රුම් ඉදිරිඳත් කිරීභට දනොවළකිමභ ළන 

ථහ යන විට, ම්රු විනිලසචඹ බහ රු බහඳිනරු, 

නළතදවොත් අිනදර් භදවසහත්රු විසින් ඳහර්ලසරුන්ද  

ඵරඹ ඳළරීදම් ලිහි භත, නභ නිදඹෝජිතඹන් වට නද  දඳති 

සිටීභට ම්රු විනිලසචඹ බහන්ටු භවය රු බහඳිනරු, 

නළතදවොත් අිනදර් භදවසහත්රු විසින් අය දනොදීදම් 

අර්බුදහරී තත්ත්ඹ ප භතුම ඇින ඵ, ම්රු ඇභිනයඹහ 

ලදඹන් භටද හර්තහ ම ඇත. ඳහර්ලසරුන්ද  ඵරඹ ඳළරීදම් 

ලිහි භත නිදඹෝජිතයින් වට දඳති සිටීභට භෆත ප න දත ප 

ප්රලසනඹ ප ඳළන නළඟී දනොිනබුණි. [ඵහධහ කිරීභ ප  Only for the 

last two years.  

දද  නමුත්, ඉතහභ භෆත සිට භවය විනිලසචඹ බහ 

බහඳිනරු, නළතදවොත් අිනදර් භදවසහත්රු ඒ වහ ඉඩ 

ඩ දනොදුන් අසථහ හිළිඵ හර්තහ දමින් ඳතී. 1950 අං 

43 දයන හර්මි ආයවුේ ඳනතට ංදලෝධනඹ ප ලදඹන් 1957 

අං 62 ඹටදත් ම්රු විනිලසචඹ බහ හිටුටුන රදී. දභභ අදහශ 

ප්රලසනඹට ම්ඵන්ධිත විධිවිධහනඹ න්දන්, ම්රු ආයවුේ 

ඳනදත් 46 (1)න උඳ න්ිනඹයි. නකී උඳ න්ිනඹට අනු, 

''ඹම් ඵරඹරත් නිරධහරිදඹකු දවෝ දබ්රුම්රුදකු දවෝ 

හර්මි අධියණඹ ප දවෝ ම්රු විනිලසචඹ අධිහරිඹ ප දවෝ 

ම්රු දොභහරිස ඉදිරිදේ දම් ඳනත ඹටදත් ඳළළත්දන තිින 

ෘතයඹ ඳහර්ලඹන් විසින් තභහද  නිදඹෝජනඹන් භන්න් රිඹහ 

ශ වළ. තද, නිදඹෝජිතයින් භන්න් රිඹහ යන දර නකී 

නිරධහරිඹහ දවෝ දබ්රුම්රු දවෝ අධියණඹ දවෝ විනිලසචඹ 

අධියණඹ දවෝ දොභහරිසයඹහ  දවෝ විසින් නිඹභ යනු 

රළබුදවොත්, ඒ ඳහර්ලඹ විසින් නද  ශ යුතුඹ.'' 

දභභ විධිවිධහන ඹටදත් භෆත ප න දත ප ඹම් කිසි 

ඳහර්ලඹ ප දනුදන්, නකී ඳහර්ලසරුන්ද  ඵරඹ ඳළර 

ලිහිඹ ප භත ෘත්තීඹ මිින නිදඹෝජිතදඹකු දවෝ නභ විඹ හිළිඵ 

දළනුභ ප ඇින දනත් දනකු දවෝ තිිනඥයඹකුට දඳති සිටීභට 

පුළුන් විඹ. ම්රු විනිලසචඹ බහර බහඳිනරුන්ද, අදහශ 

අදන ප නිරධහරින්ද නභ නිළරැදි තත්ත්ඹ හිළිදන ටයුතු ය 

දන ඹන රදී. 

නදවත්, ඵරඹ ඳළර තභ නිදඹෝජිතදඹකු භන්න් 
දඳත්ම්රුන්ට දවෝ ඳළමිණිලිරුන්ට දඳති සිටීභට භෆත 

සිට භවය ම්රු විනිලසචඹ බහ බහඳිනරු, නළතදවොත් 

අිනදර් භදවසහත්රු අය දනොදදන ඵට භහ දතද 

රුම් ඉදිරිඳත් දමින් ඳතී. 

1957දී ම්රු විනිලසචඹ බහ ංසථහඳනඹ කිරීදම්දී අදවස 
යන රීදී දභභ ම්රු විනිලසචඹ බහ විදල දඹන් 

ද දඹන් ඳව කිරීභට ර ප වූ අයණ ම්රුන්ට වන රඵහ 

දීදම් හභහනය මිනිහද  විනිලසචඹ බහ ප, නළත්නම් "common 

man's tribunal" දරයි. නනම් යර තිින ෘතය භණ්ඩරඹ ප 

දරයි. නදවත් දභභ විනිලසචඹ බහ ඳීධිනඹ චියහත ක්රභඹට 

ංකීර්ණ අධියණඹ ප ඵට ඳත් දව් නම් නඹ හභහනය මිනිහට 

ද ඹ ප සිදු දනොන ආඹතනඹ ප ඵ  භද  වළඟීභයි. රැකිඹහ 

අටුමි වූ ද ඹහට දනත් ආදහඹම් භහර්ඹ ප ඇත්දත් නළත. 

නද  අයණ තත්ත්ඹට ඳත් වූ ද ඹහට ඹම් ම්රු 

විනිලසචඹ බහ ප විසින් තිිනඥඹකු භහර්දඹන් ඳභණ ප ඉදිරිඳත් 

ළන්නළයි කිදවොත් නවිට නභ අඹට දළරීභට සිදුන අධි විඹදම්   

දයහත වළ පද ප දද ද? දභඹ විදල දඹන් අඩු දව්තනඹ ප 

රළබ රැකිඹහ අටුමි වූ ද ඹන්ට දයහ ත දනොවළකි 

දුසයතහකි. දභභ ම්රු උහවි ඇින කිරීදම් ප්රධහන 

ඳයභහර්ථඹ නුදේ හභහනය හම්ප්රදහයි අධියණ  ක්රභදඹන් 

ඈත් රැකිඹහ අටුමි ම දු පඛිත තත්ත්ඹට ඳත් ම තභ දරු ඳවුේ 

නඩත්තු කිරීභට දවෝ දේ කුලී දමභට අඳවසු ම, දරුන් 

ඳහේ ඹළමභට ඳහ  දනොවළකි න දරසින් අඳවසුතහට ඳත් ම 

සිටින, ද දඹන් ඳව ශ ම්රුන්ට යර  දරසින්, ඉතහභ 

අභ විඹදභකින් තභ දු පළනවිේරට වනඹ ප රඵහ ළතිභ 

වහ ඵ  අධහයණඹ ශ යුතු ඇත.  

ඳහර්ලසරුන්ද  ඵරඹ ඳළර ලිහිඹ භත නිදඹෝජිතඹන් 

දඳතිසිටීභ ප්රින පද ඳ කිරීභ හිළිඵ දළනට ඳත්නහ ප්රලසනඹ 

හිළිඵ භභ අධියණ ද හ දොමින් බහ දභන්භ අධියණ 

විඹ බහය රු ඇභිනතුභහ භඟ ද හච්ඡහ කිරීභට 

ඵරහදඳොදයොත්තු දමි. අලය වුදවොත් ඳර්ලසරුන්ද  ඵරඹ 

ඳළර ලිහිඹ ප භත නිදඹෝජිතඹන් භන්න් ඳහර්ලසරුන්ට දඳති 

සිටීභට  වළකින අයුරින් ඍජු විධිවිධහනඹ ප හර්මි ආයවුේ 

ඳනතට ංදලෝධනඹ ප දර වඳුන්හ දීභට අදප් පහ යන ඵ ද 

ප්රහල කිරීභට ළභළත්දතමි. 

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ළදත් ප්රලසනඹ ප. රු ඇභිනතුභහ දීර්ක හිළිතුය ප දුන්නහ. 

අඳට පුළුන් දම් හයණඹ, ආංශි අධී පණ හය බහට 

දඹොමු යරහ, දම් ම්ඵන්ධදඹන් අලුත් තිිනඹ ප දන ඒභට 

ටයුතු කිරීභ ළනි දදඹ ප යන්න.1950 ර්දේ ඳභණ තිිනඹ ප 

න ප දන්ද,  රු දිදන්ස ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභනි අහි දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් ටයුතු යන්දන්?  [ඵහධහ කිරීභ ප  රු දිදන්ස 

ුවණර්ධන භන්ත්රිතුභහ. 

245 246 
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ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ඳරිදි අඳට 

දම් ම්ඵන්ධදඹන් ආංශි අධී පණ දොමිටිඹට ඹහ වළකියි. රු 

ඇභිනතුභහ ඳළවළදිලි සථහයඹ ප දයනහ, දම් අයිිනඹ දිඹ යුතුඹ 

කිඹහ. උදහවයණඹ ප වළටිඹට දදභශ ථහ යන හභහනය තු 

ම්රුද ප ගිටුන් දොදවොභද, වනඹ ප න්දන්,  තභන් 

දනුදන් නිදඹෝජිතදඹ ප ගිටුන් දදභශ ඵසින් ථහ ය න්නට 

ඵළරි නම්?  දම් හද  ප්රධහන දීේ ිනදඵනහ.  

ඇභිනරුන් තුන් දදදන ප ඉන්නහ, රු දිම්ඵයම් 

අභහතයතුභහ, රු භදනෝ දන්න් ඇභිනතුභහ ව රු 

යහධහරිසණන් යහජය ඇභිනතුභහ. දම් රුහිඹේ 2,500 ම්රුන්ට 

දදන්දන් නළවළ කිඹහ ඒ දොේදරෝ භව ඳහදර් උඳහ යනහඹ 

කිඹනහ. තභ කිසි තළන දම් රුහිඹේ 2,500 දීරහ නළවළ, රු 

ඇභිනතුභහ. දදන්න නිර්දීල ශහ කිඹහ ඔඵතුභහ කිව්හට, කිසි 

තළන රුහිඹේ  2,500 තභ දීරහ නළවළ.  
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්තීතුභහ, - 
 

ගරු ිසම්දහ ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Give me one moment.  

ඔඵතුභහ ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ දනොදයි. රුණහය 

දඳොඩ්ඩ ප ඉන්න. භව ජනතහ   දඵොදවොභ අභහරුදන් ජීත් 

දන්දන්. හිටි මිර කීඹද දළන්? සීනි මිර කීඹද? දම් තු 

ම්රුදෝත් හරහ බීරහ ඉන්න ඕනෆ ජනතහ ප දන්.  

අදන ප රුණ, Collective Agreement නද ප රුහිඹේ 

1,000ත් ඉේරනහ.  ඔඵතුභහ හිළින්නහ,  දම් ප්රලසනඹ වින ඹ 

යුතුයි කිඹරහ. විඳීභ වහ ඔඵතුභහ භළදිවත් දරහ ිනදඵනහ. 

නමුත් වි  දන්දන් නළවළ, for over one-and-a-half years.  භභ 

ඹළිත් අවන්දන් දහද,  ආණ්ඩු දම් මුදර - රුහිඹේ 2,500  ව  

Collective Agreement නද ප මුදර- දන්දන් කිඹරහයි. දහ 

ඉය යන්න. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිදඹෝජය  ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු හසුදී නහනහඹ පහය භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහට ථහ 
යන්න අසථහ රඵහ දදන්න රු ඇභිනතුභහද   නඟතහ 
ිනදඵනහ. දම්   සථහය නිදඹෝ 23(2)  ඹටදත් නන 

ප්රලසනඹට උත්තයඹ ප.  

රු හසුදී නහනහඹ පහය භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සතුිනයි. අඹ ළඹ වන 
දීභනහ ටයුතු දනුදන් අහි ඳහර්ලිදම්න්තුදව් ඳනත් 

දටුම්ඳත ප ම්භත ශහ. ඒ ඳනතට අනු ඇභිනතුභහට ඵරඹ 

ිනදඵනහ,  ඒ වන දනොදදන අඹට විරුීධ නඩු දහන්න; ඒ අඹ 

ටුදර් ඹන්න. ඇයි, ඔඵතුභහ නඩු දළමීදම් ටයුත්ත රිඹහත්භ 
දනොයන්දන්? ඔඵතුභහ ඒ උදවිඹට ඉඩ දීරහ ිනදඵනහ, ඒ දී 
යන්න.  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු දජෝන් දදනවියත්න අභහතයතුභහ. 
 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.தஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

දභඹ ඳනත ප භන්න් රිඹහත්භ න තිිනඹ ප. ඒ ඳනදත් ඹම් 
ඹම් විධිවිධහන ිනදඵනහ, ඒ ඳනදත් විධිවිධහන උේරංකනඹ යන 

අඹට විරුීධ හිඹය න්න. නමුත් භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ඹම් 
ඹම් රුම් අහි ළරකිේරට ත යුතු ිනදඵනහ කිඹන න. 
දළනට දම් මුදර වහභ දමභට අලය හිඹය යජඹ භන්න් 

නිමින් ිනදඵනහ.   

භභ ටුතන විධිඹට අද දවටභ නඹ දන්න පුළුන් 
තත්ත්ඹ ප ඇින ය ිනදඵනහ. ඳශමුදනි භහ දද වහ 
යජඹ භන්න් ණඹ ප ලදඹන් දම් අඹට මුදර ප දදනහ. ඒ හද භ 
ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලදේ දහඹත්ඹ ඇින හමුටු 
ගිවිසුභ ප අත්න් කිරීභටත් අහි  හච්ඡහ ආයම්බ යනහ. 
දභොද, දදඳහර්ලසදේ නඟතහ ඇින හමුටු ගිවිසුභ ප 
අත්න් ශහභ  ඉදිරිදේදී දම් දමභ ය දන ඹන්න පුළුන් 
කිඹහ භභ ටුතනහ. මුේ භහ දදද ප දමභ වහ අලය මරය 
වනඹ ණඹ ප ලදඹන් ඒ අඹට දදන්න තීන්දු දරහ ිනදඵනහ.  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලි කිරීභ ප යන්දන්. රු දිදන්ස ුවණර්ධන 

භන්ත්රීතුභනි, කුරුණෆර තු භහභ ව වරහත තු භහභ 
දම් දීභනහ දහ ිනදඵනහ; they have paid. The Kurunegala 
Plantations Limited and the Chilaw Plantations Limited, 

owned by the State, have paid the Rs. 2,500. 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සී.බී. යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු සී.බී. ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

නුයනළිදේ තු ම්රුන්ට නදවභ දීභනහ ප දමභ 

තභ දප්න භහනඹත් නළවළ.  
 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දොදව ද? 
 

ගරු සී.බී. ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

නුයනළිඹ ව ඵදුේර ප්රදීලර අඹට. ඒ නිහ දම් 

හයණඹට භළදිවත් දන්න කිඹන නයි කිඹන්දන්. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ කිව්දව්, the Kurunegala Plantations Limited and the 
Chilaw Plantations Limited have paid.  
 

ගරු සී.බී. ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

කුඩහ තු ටි ප ිනදඵන්දන්.[ඵහධහ කිරීම්  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහ නඩු දභන්දන් නළත්දත් ඇයි?  ඔඵතුභහ, තිිනඹ ඩන 

අඹට නඩු දභන්දන් නළත්දත් ඇයි? 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. Douglas Devananda. 
 

ගරු ්ෂහමාත්ද කිරිඇල්  මාතශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, තු දුන්දන් දම් දොේදරෝ.
[ඵහධහ කිරීම්  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වුරු දුන්නත්,-[ඵහධහ කිරීම්  තමුන්නහන්ද රහදන් ඒ 
හරදේ -[ඵහධහ කිරීම්  

 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Hon. Douglas Devananda, you may 

speak now.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළය්ෂකළර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇයි නඩු දහන්දන් නළත්දත්? [ඵහධහ කිරීම්  
 

II 
 

ඔඩ්ඩුසුඩළ්ද වශළ මලනමාත ්රළමද්ය ය වවළල්ෂ 
ිළහිටුවීමාත  

எட்டுசுட்டரதக்தகண ணறரண தறதச சலதல 

றயவுல் 
ESTABLISHMENT OF A SEPARATE PRADESHIYA SABHA FOR 

ODDUCHUDAN  
 

ගරු ඩවවහ මද්ලළන්දදළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, றலனறற் 

கட்டலப 23/2 இன் கலழ் ரகர சலதகள் ற்யம் 

உள்ளூரட்சற அலச்சர் தகப லதசர் தொஸ்தர 

அர்கபறடம் தகள்ற தகட்க அதறத்ற்கு ன்நற 

தரறறக்கறன்தநன்.  

தொல்லனத்லவு ரட்டத்றன் எட்டுசுட்டரன் தறதச 

தசனரபர் தறரறறல் தோறண க்களுரக 19,096 ததர் ரழ்ந்து 

யகறன்நணர். இங்கு 1990ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 14ஆம் 

றகற தறதச தசனரபர் அலுனகதரன்ய றநந்து 

லக்கப்தட்டது.  

 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Mr. Deputy Speaker - 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Yes, Hon. Faiszer Musthapha? 
 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I want one week's time to answer the Question.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

First, he has to pose the Question. Then, you can 
answer it later; you do not have to reply today.   
 

ගරු ඩවවහ මද්ලළන්දදළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
உற அச அறதர் அலுனகம் ன்ந ததரறல் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட இந் அலுனகம் எட்டுசுட்டரன், தல்தற்ய 

டக்கு கறர சலதக் கட்டிடத்றல் இங்கறந்து. 1998ஆம் 

ஆண்டு இடம்ததற்ந இடப்ததர்றன்ததரது தொத்லன்கட்டு, 

இடதுகலப் தறதசத்றற்கு அது ரற்நப்தட்டு தறன்ணர் 

தைதுக்குடிறயப்தைக்கு இடம்ரநறது. அன் தறன்ணர் 2000ஆம் 

ஆண்டு ப்தறல் ரம் கற்சறலனடுறல் ணறரர் 

வீதடரன்நறல் இங்கற றலனறல் தறன்ணர் லண்டும் 

எட்டுசுட்டரணறல் ணறரர் வீதடரன்நறல் இங்கற, 2006ஆம் 

ஆண்டு ததப்ரற ரம் 02ஆம் றகற தொல் எட்டுசுட்டரணறல் 

தைறரக அலக்கப்தட்ட றந்க் கட்டிடத்றல் இங்க 

ஆம்தறத்து. எட்டுசுட்டரன் தறதச தசனரபர் 

அலுனகரணது இன்யல தைதுக்குடிறயப்தை தறதச 

சலதயுடன் இலந்து இங்கற யணரல், எட்டுசுட்டரன் 

தகுறரழ் க்கள் ங்கபது தறதச சலத தரடர்தரண 

தலகலபப் தர்த்றதசய்து தகரள்ற்கரக தைதுக்குடிறயப்தை 

தசல்னதண்டி றலன ற்தட்டுள்பது. அந் லகறல், 

றயதொநறகண்டி, கூரதொநறப்தை, எறலன, ததரறகுபம், 

ண்டுரன், தம்தரசற, தரற, இத்றடு ததரன்ந தகுறகபறல் 

ரழ்ந்துயம் க்கள் தல்தய சறங்களுக்கு தொகங்தகரடுத் 

றலனறல் ங்கபது தறதச சலத தரடர்தரண தலகலபப் 

தர்த்றதசய்து தகரள்ற்கு தைதுக்குடிறயப்தை தரக்கறச் 

தசல்னதண்டி றலனலறல் இயக்கறன்நணர். இந் 

றலனறல் எட்டுசுட்டரதக்தகண ணறரண தறதச சலத 

என்நறலண அலத்துக்தகரள்ற்கரக இப்தகுற க்கள் தன 

ஆண்டு கரனரக தொற்சறத்து யகறன்நததரறலும், அர்கபது 

தொற்சறகள் ஈதடநர றலனறதனத உள்பண. 

எட்டுசுட்டரதக்தகண ணறரணதரய தறதச சலதல 

அலப்தறல் லடகள் தும் உள்பணர? லடகள் தும் 

இயப்தறன், அற்லந றர்த்றதசய்து உரற தறதச சலதல 

அலக்க டடிக்லக டுப்தற்கரண சரத்றப்தரடுகள் 

குநறத்து றபக்க தொடியுர? அவ்ரநரண லடகள் தும் 

இல்னரறடத்து, இப்தறதச சலதல வ்லகறல், 

ப்ததரது அலக்க தொடியுதண தபறவுதடுத் தொடியுர?  
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அததம், தலிஏர தறதச தசனரபர் தறரறரணது 

தொல்லனத்லவு ரட்ட றயரகத்றன்கலழ் யம் றலனறல், 

இங்குள்ப 9 கறர தசலரபர் தறரறவுகபறல் 4 கறர 

தசலரபர் தறரறவுகபறன் தறதச சலத தரடர்தரண 

தறகள், வுணறர ரட்டத்றன் வுணறர டக்கு தறதச 

சலதறன்கலழ் தகரண்டுப்தட்டுள்பண. லண 5 கறர 

தசலரபர் தறரறவுகபறன் தறதச சலத தரடர்தரண 

தறகள், தொல்லனத்லவு ரட்டத்றன் கலதுலநப்தற்ய 

தறதச சலதறன்கலழ் தசற்தடுத்ப்தட்டு யகறன்நண. 

இணரல், றயரக ரலறறல் தல்தய சறக்கல்கலபச் சந்றக்க 

தண்டி றலன ற்தட்டுள்பது.  

தொல்லனத்லவு ரட்டத்றன்கலழ் தசற்தட்டு யம் 

தலிஏர தறதச தசனரபர் தறரறறன் கலளள்ப அலணத்து 

கறர தசலரபர் தறரறவுகபறணதும் தறதச சலத 

தரடர்தரண தறகலப தொல்லனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப 

கலதுலநப்தற்ய தறதச சலதறன்கலழ் தகரண்டு 

டடிக்லக டுக்க தொடியுர? அல்னது, தற்தடி றயரக 

ரலறறனரண சறக்கல்கலபத் லர்க்கக்கூடி லகறல் 

தற்தகரள்பப்தடக்கூடி டடிக்லக ன்ண ன்தது தற்நற 

தபறவுதடுத் தொடியுர? 

ணது தற்தடி தகள்றகளுக்கரண தறல்கலபயும் 

டுக்கப்தடக்கூடி டடிக்லககள் தரடர்தரண 

றபக்கங்கலபயும் தகௌ அலச்சர் லதசர் தொஸ்தர 

அர்கள் ங்குரதண றர்தரர்க்கறதநன். அத்தரடு, 

இந்க் தகள்றகளுக்கரண தறல்கலப லங்கள் றயம்தற 

தரறறல் தகரடுத்ரலும் அதணரடு தசர்த்து றழ் 

தரறததர்ப்லதயும் யரய வுடன் 

தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  
 

ගරු සයිවර් ු වහතළඳළ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு லதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I seek a week's time to answer the Question.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You can answer it in the next Sitting week.   
 

මක ෂඹ වශ මාතශ මක  ෂඹ  ්රමද්ල ල 

වෆඳුමමාත ශිසියම  ිඳ ලෆටීමාත : නගර වෆසුේ 

ශළ ල වේඳළදන අමාතළතයතුමාතළමව ්රකළය 
தகரளம்தை ற்யம் தரரற தகரளம்தைப் 

தறதசங்கபறல் றடீர் லர் றறதரகத் லட : 

கத் றட்டறடல் ற்யம் லர் ங்கல் 

அலச்சரறன் கூற்ய  
SUDDEN INTERRUPTION OF WATER SUPPLY IN 

COLOMBO AND GREATER COLOMBO AREAS: 

STATEMENT  BY MINISTER OF CITY PLANNING 
AND WATER SUPPLY  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මාතශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ල වේඳළදන 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அலச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Hon. Deputy Speaker, it is my unenviable but 

obligatory duty to provide this House with an adequate 
and accurate explanation regarding the sudden 

interruption of water supply to many densely populated 

parts of Colombo and Greater Colombo. It affected and 
inconvenienced residents of Wellawatte, Ratmalana, 

Mount Lavinia, Dehiwala, Bambalapitiya, some parts of 

Kollupitiya, Kohilawatta, Ambatale, Mulleriyawa, 

Jayanthipura, Pelawatta, Pamankada, Thimbirigasyaya, 
Havelock Town and such areas on Monday the 05th and 

Tuesday the 06th of July. 

The immediate cause of it was a severe rupture of the 

main arterial pipeline that carries water from the 

purification plant at Ambatale to the distribution centre at 

Dehiwala. The rupture of the pipeline, which affected 
nearly 10 feet of the supply line, occurred at the 

Thalangama Depot near the Hyundai service station. This 

massive pipeline is about 60 years old and conveys 5.4 

million litres of water per day. The imperativeness of 
attending to the necessary repairs was obvious in the light 

of the threat of flooding a huge residential area in the 

immediate environs of the pipe burst. Hence, urgent 

repair work was undertaken immediately.  

Attending to repairs of the subterranean pipeline 

naturally involved complex excavation work. The 
affected portion of the pipe had to be replaced. The work 

had to be carried out after reinforcing the walls on either 

side of the site to prevent a collapse, which would have 

been an added impediment. The replaced pipe weighed 
about three tonnes and 36 slangue joints had to be 

replaced in the operation.  

The National Water Supply and Drainage Board and 

my Ministry deployed all required resources, which 

included more than 50 workmen and varied heavy 

equipment. The replacement of the part of the pipe and 
the attendant adjustments were executed in the minimum 

time, given its complexity. The pumping of water at 

Ambatale recommenced at 5.30 in the evening yesterday.  

A similar breakdown had occurred about 40 years 

earlier in 1982 at Battaramulla and the restoration work 

took four days. We managed to attend to the most recent 
episode in less than 24 hours and that is an achievement 

that testifies to the progress we have made in the 

provision of the vital utility and the technical prowess we 

have since acquired.  

Parallel to the repair work, we used 25 army bowsers 

to carry 8,000 litres of water every five minutes 
continuously to Dehiwala, Bambalapitiya and Kollupitiya 

areas. Water was supplied to Ratmalana from Moratuwa 

while Kollupitiya and Bambalapitiya areas were provided 

with water from Fort and other areas.  

The Chairman and the Vice Chairman of the National 

Water Supply and Drainage Board were physically on 
location at the repair site throughout the day. The 

Resident Engineer, the General Manager, three Deputy 

General Managers and an Additional General Manager 

together with a crew of about 50 workmen offered their 
tireless support during the operation despite an 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

intervening holiday. I would be seriously remiss if I do 

not take this opportunity to express my deepest 

appreciation and gratitude to each one of them.  

I offer my humblest apology to the general public 
inconvenienced by an accidental occurrence that was 

totally beyond the control of those responsible for the 

supply of water to the premier metropolis.  

It occurred on a day that the Muslims were celebrating 
Eid was an added unhappy coincidence.  

I deeply regret the insinuations made in statements 

attributed to by some politicians who rushed to condemn 

me for my supposedly scant knowledge of the subject.  
Those malicious utterances were intended to fish in 

troubled waters.  The pun is intended. No doubt, the 

people would have treated the utterances of bankrupt 

politicians with the contempt they deserve.  

Thank you. 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, are you suggesting a solution as well? 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

No,  no. It was  repaired immediately. But, in the 
future-  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

But, you may need new pipelines so that we will have 

a long-term solution.  
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Mr. Deputy Speaker, the fact is that when such an 

accident occurs, the difficulty is that we have only two-

and-a-half hours of supply in stock. Therefore, we have to 
take some immediate steps to at least carry 12 hours of 

supply in stock. For that, we have to create sumps and 

new towers. That is something that we have to 

concentrate on. I will soon be taking action towards that.  
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Eventhough it is not your personal matter, taking the 

responsibility is a great thing. People will respect you for 

that.  
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Thank you.  

ලර්රවළද: 2016 ජූනි  24ලන ිසන "ිසලයින"  
"රිවිර" වශ "මාතේිඳමාත" ලළර්තළ 

சறநப்தைரறல : 2016 யூன் 24ஆம் றகற 

'றறண', 'ரறற'  ற்யம் 'வ்தற' 

அநறக்லககள்  
PRIVILEGE : "DIVAINA", "RIVIRA" AND 

"MAWBIMA" REPORTS OF 24TH JUNE 2016 

 
ගරු වළග ර කනළයක මාතශතළ (ම ිනය ශළ වළමාතය වශ 
ද්ෂෂිණ වාලර්ධන අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் 

தற்கு அதறறயத்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිදම්න්තුදව් සථහය 

නිදඹෝ 23 (2) ඹටදත් රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

විසින් 2016 ජනි භ 23න දින දඳොලීසිඹ ම්ඵන්ධදඹන් අන 

රද ප්රලසනඹට භහ විසින් හිළිතුරු රඵහ දුන් අතය, ඒ හිළිඵ 

2016 ජනි භ 24න දින "දියින" පුත් ඳදත් 7න හිටුදව් 

"දඳොලිස නිරධහරිඹහ යජදේ නිරධහරිඹකු දනොදයි" ඹන ය ර්ඹ 

ඹටදත් අජිත් අරවදෝන් වහ කුහන් සුඵසිංව විසින් ඳශ යන 

රද ලිහිඹ පද, "රිවිය" පුත් ඳදත් 3න හිටුදව් "දඳොලිස 

නිරධහරින් යජදේ නිරධහරින් දනොන නිහ දනභ ළටුප් 

ුවඹ ප ස යනහ" ඹන ය ර්ඹ ඹටදත් රුචිය ඩිරහන් 

භධුං වහ සුදර්හ නිේමිණි විසින් ඳශ යන රද ලිහිඹ පද, 

"භව්බිභ" පුත් ඳදත් 7න හිටුදව් ඳහර්ලිදම්න්තු හර්තහරුන් 

න දඹහ දඳදර්යහ වහ දේ.ටී. ද සිේහ විසින් ඳශ යන රද 

ලිහිඹ පද භන්න් භවිසින් ඳහර්ලිදම්න්තුදව්දී රඵහ දුන් හිළිතුය 

මුළුභනින්භ හදය දර අර්ථ ථනඹ යමින්  ළයදි වත 

දර ප්රහලඹට ඳත් දොට ිනබිණි. 

භහ විසින් ශ ථහ 2016 ජනි භ 23න දින වළන්හඩ් 
හර්තහදව් 244 දළුදම් 1391 තීරුදව් සිට හර්තහ දොට ඇත. 

දම් අනු අදහශ පුත් ඳත් ළයදි පුත් ඳශ කිරීභ තුළින් 

ඳහර්ලිදම්න්තු (ඵරතර වහ යප්රහද) ඳනදත් උඳදේනදේ "අ" 

දොටද  5න දේදඹ උේරංකනඹ න අයුරින් ටුයුතු ය ඇින 

අතය, නඹ ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීයදඹකු න භහද  යප්රහද ඩ 

කිරීභකි. ඒ නිහ භහද  වහ ඳහර්ලිදම්න්තුදව් ටුමිම් වහ යප්රහද 

ආය පහ කිරීභ වහ දම් හිළිඵ සුදුසු රිඹහ භහර් න්නහ දර 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභහ න ඔඵතුභහදන්  ඉේරහ සිටිමි. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ විදල දඹන්භ ඉේරහ 

සිටින්දන් දභභ පුත ස නිළයදි යමින් පුත් ප්රහල යන 

දරත්,  හදය පුතට රඵහ දුන් ප්රමුත්ඹභ ඒහටත් රඵහ දදන 

දරයි.  

 
ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

"දියින", "රිවිය" ව "භව්බිභ" කිඹන පුත් ඳත්ලින් 

ඔඵතුභහද  ඉේලීභ ඉටු යයි කිඹරහ අහි ඵරහදඳොදයොත්තු 

දනහ. ඔඵතුභහද  යප්රහද ඩමභ හිළිඵ හයණඹ රු 

ථහනහඹතුභහට දඹොමු යනහ. ඒ හද භ නභ පුත් ඳත් ඒ 

යද නිළයදි ය ඳශ ශහද කිඹහ දොඹහ ඵරනහ.   
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ශ්රී ාකළ ලළිනක ඳර්ම ණ වවළල ඳන ක 
මකටුේඳත 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சற ததலச் 

சட்டதோனம்   
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF SRI LANKA 

BILL  
 
මද ලන ලර කියවීමේ නිමයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டலப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
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ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ (විදයළ  තළ්ෂණ ශළ 
ඳර්ම ණ අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந் - றஞ்ஞரண, 

தரறல்தட்த ற்யம் ஆரய்ச்சற அலச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ ඳනත් දටුම්ඳත දළන් දද න ය කිඹවිඹ යුතුයි" භහ 

දඹෝජනහ යනහ. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි,   ශ්රී රංහ තුශ විදයහ ව 

තහ පණ ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප ව ප්රජහ ප අභිර්ධනඹ 

කිරීදම් ව තවවුරු කිරීදම් හර්ඹඹ වහ ව ජහින ංර්ධන 

නයහඹ ඳඹට දහඹ න ඳර්දේණ ළඩටවන් වහ ඳවසුම් 

ළරළසමභ වහ ද ඊට ම්ඵන්ධ දවෝ ආනුංගි රුම් වහ 

විධිවිධහන ළරළසමභ හිණි ද ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ 

ඹනුදන් වඳුන්නු රඵන ව වන් යනු රඵන බහ ප 

හිටුටුමභට විධිවිධහන ළරළසමභ වහ වූ ඳනත් දටුම්ඳත ප 

වළටිඹටයි භද  අභහතයහංලදඹන් "ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ" ඹනුදන් අද දින නයහඹ ඳදේ වන් දම් ඳනත් 

දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන්දන්. 

දභටු ලුහුඬු නහභඹ වහ රිඹහත්භ න දිනඹ දම් ඳනත් 

දටුම්ඳදත් වන් යරහ ිනදඵනහ. ඒ හද භ න්ින 29කින් 

යුතු අද දින භහ විසින් දම් ඳනත් දටුම්ඳත දම් බහදව් 

අනුභළිනඹ වහ ඉදිරිඳත් යනු රඵනහ. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, දළනට ඳිනන ජහින 

ඳර්දේණ බහ ආයම්බ දශ  1999දී ජනහධිඳින දේම් 

හර්ඹහරදඹන්. 2007දී නඹ විදල  නිදඹෝජිත ආඹතනඹ ප දර 

නදවභ නළත්නම් ඉංග්රීසි බහහදන් කිඹනහ නම් "agency" න ප 

දර සථහඳනඹ යනු රළබහ. ඳර්දේණ ව ංර්ධනඹ වහ 

අයමුදේ වහ ඳවසුම් ඳඹන නිදඹෝජිත ආඹතනඹ ප දර තභයි 

දම් ආඹතනඹ වඳුනහදන ිනබුදණ්. 

දම් ආඹතනඹ හිටුටුනු රළබුදව් විදයහ වහ තහ පණ  පද ඹ 

තුශ ඳවසුම් ළරසීභට ව ම්ඵන්ධීයණඹ කිරීභ වහයි. 

දභටු අයමුදේ ෘජුභ ඳර්දේණ යන විදයහඥඹන්ට ළඳයීභ 

යනු රඵනහ. අයමුදේ ළඳයීදම්දී ජහින දටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ 

අනුභනඹ කිරීභ දභටු සුවිදල ෂී වූ අංඹ ප. යහජය විලසවිදයහර 

ඳර්දේණ වහ ංර්ධන ටයුතු යනු රඵන්නහ වූ ංවිධහන ව 

ඕනෆභ යහජය ආඹතනඹට දභයින් අයමුදේ ළඳයීභ සිදු යනු 

රළබුහ. ඳහයදෘලයබහඹ වහ භණ්ඩර හභහජියින් දභයින් 

අයමුදේ ඉේලීදභන් ළශකී සිටිනහ.   

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, යජදේ ළරසුම්රට වඹ 

මභ, ඳර්දේණ ව ංර්ධන - research and development - ඒ 

හද භ විදයහ වහ තහ පණඹට අදහශ න්නහ වූ ඳවසුම් ළරසීභ  

වහ ම්ඵන්ධීයණඹද  දම් ආඹතනඹ හිටුටුමදම් ප්රධහන අයමුම් 

නහ.  යදට් ඳර්දේණ ම්ඵන්ධීයණ  ංසෘිනඹ ප බිටු 

කිරීභ දභටු මුලි අංඹ ප නහ. අද න දොට ඳසු ගිඹ දලඹ 

තුශදී දියුම්ට ඳත් වූ ආසිඹහනුයදේ දඵොදවෝ යටේ - දකුම් 

දොරිඹහ, චීනඹ ළනි යටේ-  දම් ඳර්දේණ ව ංර්ධන 

වහ ඒ අඹ ද  GDP නදන් විලහර ප්රිනලතඹ ප දන් යනු 

රඵනහ. ංන්දනහත්භ ඵළලුදොත්, දසු යටරට ඩහ 

දන් යනු රඵනහ. නභ යටේ ඳසු ගිඹ දලඹ ඳභණ 

හරඹ ප තුශදී ඉතහභ ය ඝ්ර දර විදයහ වහ තහ පණ  පද ඹ තුශ 

ඳර්දේණ හණිජයණඹ ද පහ දන දොස ිනබීභ නිහ තභයි 

අද ඒ අඹද  ආර්ථිඹ ල පිනභත් ය දන ිනදඵන්දන්.  ඒ නිහ 

අදප් යදට් ම්ප්රදහයි අඳනඹන ව  විදීලත රැකිඹහ යන 

අදප් රමිඹන් විසින් දම් යටට දප්ර ණඹ යනු රඵන්නහ වූ 

විදීල විනිභඹ භත ඹළපීභ දොයි තයම් දුයට හධහයීමයණඹ 

නහ ද කිඹන ප්රලසනඹ දම් දිනර ඳළන නන්නහ.  

විදල දඹන්භ භළද දඳයදි යටර ඇින ම ිනදඵන තත්ත්ඹ 

හද භ දරෝදේ  2007- 2008 ඇින වූ ආර්ථි අඳහතඹ ව ඒ 

වහ භහන තත්ත්ඹ ප දොඩ නළ දඟමින් ඳළතීභ කිඹන රුම් 

ත්දතොත්, විදයහ වහ තහ පණ  පද ඹ තුශ ඳර්දේණ 

ංසෘිනඹ ප බිටු යරහ ඒ ඳර්දේණ තුළින් රඵහ න්නහ වූ 

ප්රිනපර හණිජයණඹට ර ප මභ තුළින් අඳ යදට් විදීල විනිභඹ 

උඳඹහ ළතිදම් න භංදඳත් විය නහයි කිඹන න දභටුදී 

වන් යන්නට ඕනෆ. 

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හද භ global 

competitiveness,  නදවභ නළත්නම්  දරෝදේ තයහරීත්ඹ 

හිළිඵ දර්ලදඹටු  දදොදශොස න හධඹ වළටිඹට වඳුන්නු 

රඵනහ න නිඳළයුම් - innovation-. යජදේ දභය අඹ ළඹ 

දේනදඹන් න නිඳළයුම් ආර්ථිඹ ප ඇින කිරීභ වහත්, 

ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප බිටු කිරීභ වහත් ප්රිනඳහදන දන් ය 

ිනදඵනහ. ඒහ දම් න විට දම් ආඹතන තුළින් ඒ අදහශ 

 පද රට, ඳර්දේයින්ට නිකුත් යමින් ිනදඵනහ.   

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හද භ දභටු ඵරඳහන 

හධ වළටිඹට, ඳර්දේණ ව ංර්ධන - research and 

development - වහ patent  ඵරඳ රඵහ ළතිම්, ඒහදේ 

විඹදම්, තත්ත් ඳහරනඹ දම් සිඹලු රුම් අඩංුව නහ. 

රිඹහත්භ යන රද යහඳෘින ණනහ ප ිනදඵනහ. ඉර ප 

ඳදනම් යත් යහඳෘින, දඳෞීලි අංලදේ ව යහජය අංලදේ 

විවිධ විඹන්,  පද ඹන් වහ යනු රඵන යහඳෘින, 

ඳර්දේණ ව ඒ වහ න්නහ වූ ප්රදහන, විදයහත්භ ග්රන්ථ වහ 

ජනහධිඳින ම්භහන රඵහ දීභ හද භ  ජනතහ දළනුත් කිරීදම් 

ළඩ ටවන් දම් තුශ අඩංුව නහ. තත් රුම් යහශිඹ ප  දම් 

තුශ අඩංුව නහ.  

විදල දඹන්භ  ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප බිටු කිරීභ දම් තුශ 

සිදු දමින් ඳිනනහ.  දම් න විට දඩංුව අදහනභ දුරු යලීභ 

හිළිඵ ඳර්දේණ ඳළළත්දනහ. ඒ හද භ උතුරුභළද 

ඳශහදත්  ඳළිනරී දොස ිනදඵන CKD - Chronic Kidney Disease  

වහ දව තු ඳහද වූ රුම් දභොනහද, ඒහ ශ පහ න්දන් 

දොදවොභද කිඹන න හිළිඵ ජහින විදයහත්භ ඳදනභ - NSF 

- National Science Foundation - මඟින්ත විද්යා හා ත්ාක්   

 පද ඹ තුශ සිටින දීය ඹ විීතුන් 400 ට ළඩි ප්රභහණඹ ප 

වබහගි යහදන  අද ව දවට ළඩ මුළු ප ඳළළත්දනහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දම් න විටත් ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ම්භන්ණ ලහරහදව් 

මිටු හභයර නභ ළඩ මුළු ඳළළත්දමින් ිනදඵනහ. නඹ දවට 

තභයි අන් න්දන්. නටුදී ළදත් රුම් යහශිඹට අධහනඹ 

දඹොමු ය ිනදඵනහ. දෞය  පද ඹ ත්දතොත් CKD 

හිළිඵ, දඵෝ දනොන දයෝ වළටිඹට ළරදන හිළිහ, 

diabetes කිඹරහ ඉංග්රීසිදඹන් වඳුන්නු රඵන රුධියදේ අධි සීනි 

ඳළතීභ කිඹන දම් දයෝ ම්ඵන්ධ  පද ඹන්ර ඳර්දේණ 

ටයුතු  වහ දළනටභත් මුදේ දන් කිරීම් සිදු යනු රඵනහ.  

දම් ඳනත් දටුම්ඳත දන ඒභ තුළින් ඵරහදඳොදයොත්තු න 

රුම් කිටුඳඹ ප ිනදඵනහ. දභදත ප බහ ප වළටිඹට,  නදවභ 

නළත්නම් නිදඹෝජිත ආඹතනඹ ප වළටිඹට ජනහධිඳින දේම් 

හර්ඹහරදේ ඳත්හ දන ගිඹ දභභ ආඹතනඹ  2007 සිට  තත් 

හිඹය ප ඉදිරිඹට ගිටුේරහ ිනදඵනහ. ඒ නතළනින් තත් 

ඉදිරිඹට දනළේරහ දභභ  NRC - National Research Council  

කිඹන  යසථහහිත භණ්ඩරඹ ප ඵට ඳත් කිරීභ වහ තභයි දම් 

ඳනත් දටුම්ඳත අද දම් රු බහට ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන්දන්. 

දභටු ආයම්බඹ ප වළටිඹට 2014 භළයි 23ළනිදහ නට ිනබුම් 

තහ පණ ව ඳර්දේණ අභහතය හර්ඹහරඹ භන්න් යසථහහිත 

ආඹතනඹ ප දර ජහින ඳර්දේණ බහ සථහඳනඹ කිරීභ 

වහ  න්නහ වූ   අභහතය භණ්ඩර න්දීලඹ රු ඳහාලී චම්හි 

යණ නට ටුටපු අභහතයයඹහ විසින් ඇමුම්ම් ටුත 

ඉදිරිඳත් ය ිනබුණහ. ඉන් ඳසු අභහතය භණ්ඩරඹ භන්න් නඹ 

අනුභත කිරීභ යනු රළබුහ. ඉන් ඳසු නළත භහ  විසින් 2015 

ඔ පදතෝඵර් භ 15ළනි දින යසථහහිත ආඹතනඹ ප දර 

ජහින ඳර්දේණ බහ සථහඳනඹ කිරීභ වහ න්නහ වූ අභහතය 

භණ්ඩර නිර්දීලඹ අදප් පහදන් ඉදිරිඳත් ශ අභහතය භණ්ඩර 

න්දීලඹට අනුභළිනඹ රළබුණහ. ඒ අනු තිින දටුම්ඳත් 

දදඳහර්තදම්න්තුට දඹොමු යරහ දටුම්ඳත ළට් ඳදේ ඳශ 

කිරීභ 2016 භහර්තු භහදේ සිදු යනු රළබුහ. නභ දටුම්ඳත 

තභයි අනුභත යහ ළතිභ වහ  අද දභභ රු බහට ඉදිරිඳත් 

ය ිනදඵන්දන්.  

දම් හිළිඵ තදුයටත් රුම් ඉදිරිඳත් යනහ නම්,  2014 

ඉරහ ඉර ප ඳදනම් ය ත් ඵහු විධ  පද  ඳර්දේණ 

ළඩටවන්  දම් බහ භන්න් සිදු යනු රළබ ඵ විදල දඹන් 

වන් ශ යුතු ිනදඵනහ. ඒ හද භ යහජය, දඳෞීලි 

වදඹෝගිතහ ළඩ ටවන 2012 සිට රිඹහත්භ ශහ. දම් 

 පද ඹ තුශ නභ ළඩ ටවන ඹටදත් යහඳෘින ඳව ප  රිඹහත්භ 

වුණහ. නනම් ේරහඳට්ටහ දයසීනඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ, සන 

ආය පණ බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ, ඳරතුරු භළසහ විර්ලන හය 

ංර්ධනඹ, යඵර් වහ දඳොලිනිනලින් භන්න් වශ දවිලි තවඩු 

නිඳදමභ දම් යහඳෘිනන් අතය සිදු දනහ. දභළනි යහඳෘතීන් 

12 ප දම් න විට ඇයීභට ර ප දරහ ිනදඵනහ.  

ඊශඟට, ඳරී ප ඉේලීභ භත ඳර්දේණ ප්රිනඳහදන 

ළඩටවන් 1999 සිට රිඹහත්භ යනු රළබුහ. දම් තුළින් 

ඳර්දේණ යහශිඹ ප සිදු ය ිනදඵනහ. විදයහත්භ ප්රහලන 

වහ ජනහධිඳින ම්භහන රඵහ දීභ 2001 ර්දේ සිටභ සිදු යනු 

රළබුහ. විදල දඹන්භ දභටුදී වන් යන්න ඕනෆ, දම් 

ඳර්දේණලින් ඉතහ විලහර ප්රභහණඹ ප දෞය  පද දේ 

ඳර්දේණ ග්රන්ථ  වහ, නදවභ නළත්නම් ඒ ම්ඵන්ධ ඳත්රිහ 

වහ ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන ඵ. ඒ හද භ දනත් ළඩ ටවන් 

යහශිඹ ප දභටුදී රිඹහත්භ යනු රළබුහ. ඒ සිඹේරභ ත්තහභ 

ඳර්දේණ යහඳෘින 402ට අයමුදේ ළඳයීභ වහ ජහින 

ඳර්දේණ බහ විසින්  රුහිඹේ බිලිඹන 1.5ට ළඩි මුදර ප දම් 

හරසීභහ තුශ මුදහ වළය ිනදඵනහ. ර්තභහනදේ රුහිඹේ 

මිලිඹන 730ට ළඩි ටිනහමින් යු පත යහඳෘින 137 ප සිදු 

දදයමින් ඳිනනහ. භසත යහඳෘිනලින් සිඹඹට 83 ප 

තුටුදහඹ දර අන් ය ිනදඵනහ. 2015 ර්ඹ වහ භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ විසින් දන් ශ ප්රහ ධන අයමුදර රුහිඹේ මිලිඹන 

277 ප න අතය, නයින් සිඹඹට  95.4 ප ඳසු ගිඹ ර්දේදී මුදහ 

වළය ිනදඵනහ. නයින් ඉතහ විලහර ප්රිනලතඹ ප දඳන්නුම් යනු 

රඵනහ.  

ජහින ඳර්දේණ බහදව් මුදේ ආධහය ව ඳවසුම් 

ළඳයීදම් ප්රිනපර දර දඵොදවෝ ප්රිනරහබ අත්දරහ ිනදඵනහ. ඒ 

අතය, ඟයහ වහ ප්රහලන 361 ප, දප්ටන්ට් ඵරඳ වහ ඉේලීම් 

20 ප, දප්ටන්ට් ඵරඳ 2 ප වහ ජහතයන්තය ම්භන්ණ ආදී 

දතොයතුරු ප්රචහයණ අසථහ 111 ප, ඳලසචහත් උඳහධි ම්පර්ණ ශ 

ඳර්දේයින් 49දදදනකු වහ අයමුදේ ළඳයීභ, ඒ හද භ 

ප්රිනඳත්ින දනස කිරීම් අසථහ 5 ප, ම්පර්ණ යන රද 

ඳර්දේණඹන් දව තුදන් සිදු යන රද භළදිවත්මම් අසථහ 

32 ප ව අන් නිසඳහදන 3 ප ලදඹන් දම් න විට හර්තහ 

දරහ ිනදඵනහ. 

දම් ආහයදඹන් ත්තහභ ඉතහභ අඩු ද  ංයහ ප 

ඳත්හදන ඹමින් දම් න විට විදයහ වහ තහ පණ  පද ඹ තුශ 

ජහින ඳර්දේණ බහ - National Research Council, NRC - 

වළටිඹට විලහර ළඩ දොට ප ඉටු යනු රළඵ ිනදඵනහ. ඒ නිහ 

අද ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන දභභ ඳනත් දටුම්ඳත භන්න් භද  දම් 

ම්හිණ්ඩනඹ තුශ භභ හධහයීමයණඹ යන්න 

ඵරහදඳොදයොත්තු වුදණ් දභඹ යසථහහිත භණ්ඩරඹ ප ඵට ඳත් 

කිරීභට ිනදඵන්නහ වූ ඳදනභ ව නටු අලයතහ ම්ඵන්ධයි.  

විදල දඹන්භ දම් න විට විදයහ වහ තහ පණ ඳර්දේණ 

අභහතයහංලඹ භන්න් ඳහේ තුශ විදයහ විඹ ප්රචලිත කිරීභ වහ, ඒ 

හද භ විලසවිදයහර ඳීධිනඹ තුශ නභ දළනුභ ඹහත්හලීන කිරීභ 

වහ, ඒ හද භ ඳර්දේණඹන් වහ දිරිළන්මභට ළඩටවන් 

යහශිඹ ප ආයම්බ ය ිනබුණහ. ඒ හද භ භභ මුලින් වන් ශහ 

ද  දීය ඹ විදයහඥයින් 400 ප ඳභණ වබහගි න දින දද 

ළඩමුළු අදත්, දවටත් ඳළළත්දනහ විතය ප දනොදයි,  

තහ පණ ලදඹන් ිනදඵන ළසිහය - technical sessions - 4 ප 

ප්රධහන වි ඹ  පද ඹන් 4 ප ඔසද  රිඹහත්භ දනහ. 

විදල දඹන්භ අද දොශම දිසත්රි පඹ ඇතුළු ඵසනහටුය ඳශහදත් 

ප්රධහන නයර ඳිනන්නහ වූ කන අඳද්රය ශභනහයණඹ 

කිරීභ හිළිඵත් දම් ළසිහය තුශ හච්ඡහ දනහ. 

ඵරල පින  පද ඹ හිළිඵ ථහ දශොත්, ඳසු ගිඹ ර්දේ 

අහනදේ අදප් අිනරු ජනහධිඳිනතුභන් දනත් යහජය 

නහඹයින් භඟ නඟතහ ඳශ යපු දීලුවණි විඳර්ඹහ 

හිළිඵ දපිනවහසි ගිවිසුභ න ඳළරිස ම්මුිනඹට  - the Paris 

Agreement නට - ඳසු ගිඹ අදප්ර ේ භහදේ 22ළනිදහ 

ඇදභරිහදව් නිව්දඹෝ පර න පත් ජහතීන්ද  ංවිධහනදේ බහ 

ර්බඹ තුශදී හභහජි යටේ 193කින් යටේ 171 ප භඟ 

අිනරු ජනහධිඳිනතුභහ ව යජඹ නිදඹෝජනඹ යමින් අත්න් 

යන්න භට අසථහ රළබුණහ. ඒ නිහ අහි ඒ වහ ඵළඳී 

සිටිනහ. ඒ හද භ දම් රු බහට ඉදිරිඳත් යරහ ඉදිරිදේදී 

ත ටයුතු කිටුඳඹ ප යන්න ිනදඵනහ. නටු ratification නට, 

නදවභ නළත්නම් සථිය යනු රළබීභට ඹටත් දළනට ඒ ටයුතු 

සිදුදරහ ිනදඵනහ. 

විදල දඹන්භ ඳසු ගිඹ දල දද ඳභණ හරඹ තුශදී 

දෝලීඹ උසණත්ඹ හභහනය දෝලීඹ උසණත්ඹට ඩහ 

දේසිඹස අංල 2කින් ඉවශ දොස අහනයි. ඳසු ගිඹ ය 

20 ඳභණ හරඹ තුශදී උසණත්ඹ ළඩි මභ ඳහරනඹ කිරීභ 
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වහ විවිධ ක්රදභෝඳහඹඹන් දඹෝජනහ ශත්, හභහනයදඹන් 

ඕනෆභ යට දීලඳහරන නහඹත්ඹකින් දතොය දම් ටයුතු 

රිඹහත්භ මභ ඳවසු න්දන් නළවළ. භවය ඵරත් යටේ 

අන්තර්ජහින Kyoto Protocol ළනි ගිවිසුම් වහ දභදත ප 

අත්න් තඵහ නළවළ. නමුත් භභ ඉතහ තුටින් කිඹන්න ඕනෆ, the 

Paris Agreement නට ඇදභරිහ න පත් ජනඳදඹ, රුසිඹහ, 

භවහ බ්රිතහනය ඇතුළු යුදයෝපීඹ යටේ, ඒ හද භ චීනඹ, ඉන්දිඹහ 

ළනි යටේ ඳහ දම් න විට අත්න් යරහ අහනයි. ඒට 

දව තු තභයි, මීශඟ ය 30 තුශදී, දඵොදවෝ විට 2050 ර්ඹ 

න විට අද ඳිනන දෝලීඹ උසණත්ඹ තත් දේසිඹස අංල 

2කින් ළඩි වුදණොත්, විදල දඹන්භ දඳත් යහජයඹන් වළටිඹට 

වළන න්දන යහජයඹන්ර දයශ ආශ්රිත ප්රදීල මීටර් බහඹට 

ළඩි ප්රභහණඹ ප මුහුදු ජරදඹන් ඹටමදම් අදහනභට ර පන 

ඵට පුදයෝථනඹ ප ය ිනබීභ. 

උත්තය ධ්රළදේ ව ද පෂිණ ධ්රළදේ ිනදඵන්නහවූ  රළසිඹය 
දිඹමභට ඳටන් දන ිනදඵනහ. නඹට දව තු දෝලීඹ  
උසණත්ඹ ළඩි මභ. නඹට දව තු සහබහවි දව තන් දනොදයි;  
මිනිස රිඹහහයම්. විදල දඹන් greenhouse gas ර්ඹ ප න  
මීදත්න්  හයු ප්රධහන ලදඹන්  ිනදඵන, නිසඳහදනඹ දන 
අසථහරදී  ඒහ හයු දෝරඹට මුදහ වළරීභ තුළින් දම් දෝලීඹ  
උසණත්ඹ ළඩි මභ  ප්රධහන දව තු ප වළටිඹට රහ ිනදඵනහ.  
දම් නවිට තහ පණි ලදඹන් විවිධ රිඹහ භහර්  දන 
ිනදඵනහ. නමුත් ඒහ ඳභණ ප ප්රභහණත් න්දන් නළින නිහ 

න පත් ජහතීන්ද  ංවිධහනඹ  2015 දර් සිට 2030 ද පහ 
රිඹහත්භ දන Sustainable Development Goals - SDGs - 
ිනයහය ංර්ධනඹ ප වහ ඉර පඹන් 17 ප ඇින ය 
ිනදඵනහ. දම් ඉර ප දවවදත් ඉතහභත් ළදත් රුම් 
දවවත ප දවන් දනහ. නඹ ත  අනු  පද  162  ප වහ 
දන් ම ඹනහ.  දම් තුශ ඵරහදඳොදයොත්තු දන හයණඹ ප 
න්දන්, දම් ඉර පඹන් පුයහ න්නහ විට  විදල දඹන් ඳරියඹ 
සුය පෂිත යමින්  දම් ඉර පඹන් පුයහ ළතිභ  ප්රධහන 
ර පණඹ ප ඵට ඳත් දරහ ිනබීභයි.  නභ නිහ අදප් යටත් ශ්රී  
රංහ වළටිඹට  ප්රථභ තහට ිනයහය ංර්ධනඹ ව නජීවි 
ඹනුදන්  අභහතයහංලඹ ප නිර්භහණඹ ය ිනදඵනහ. නයින් 
දඳන්නුම් යනු රඵනහ, ශ්රී රංහ   වළටිඹට  යහජය ඳහරනදේදී  
දොයිතයම්  ළදත්  සථහනඹ ප  ිනයහය ංර්ධනඹ වහ  රඵහ 
දී ිනදඵනහ ද කිඹන න. ඒ හද භ දම් ඉර පඹන් දවවදතන් 
ඉර ප වත ප ඍජුභ විදයහ වහ තහ පණ විඹ වහ ඵීධ දරහ 
ිනදඵනහ. ඒ හද භ නදෝත්ඳහදන  දභටු ප්රධහන අංඹ ප ඵට 
ඳත් දරහ ිනදඵනහ.  

දළනට අවුරුදු වතයට ඳභණ දඳය විදයහ තහ පණ වහ 
ඳර්දේණ අභහතයහංලඹ නට දභදවඹවූ අභහතයරුන් විසින් 
COSTI  ආඹතනඹ හිටුටුහ ිනදඵනහ. නඹ දේම් හර්ඹහරඹ ප. 
නඹ දළනට අභහතයහංලඹ ඹටදත් රිඹහත්භ දනහ. නභ 
ආඹතනඹ භන්න් යන්දන්  ඳර්දේයින් විසින් ඳර්දේණ  සිදු 
ය, දව්ණඹ ය  දොඹහ න්නහ වූ රුම් හණිජ තත්ත්ඹට 
ඳත් කිරීභ  වහ භළදිවත් රුකු දර ටයුතු  කිරීභයි.  නඹත්  
දම් ිනයහය ංර්ධනදේ ඉර පඹන් ශඟහ ය ළතිභ වහ මුළු 
දරෝඹභ දන ඹන ළඩ හි ළිදදශ  දී  රංහ තත් හිඹය 
ණනහ ප ඉදිරිඹට තළබීභ ප වළටිඹට  අඳ රනහ. නමුත් 
ප්රලසනඹ දරහ ිනදඵන්දන් ඒ දනොදයි. ඳර්දේණඹ ව 
ංර්ධනඹ  වහ   2013 ර්දේ අදප් යදට් GDP නදන්  
දන් දරහ ිනදඵන්දන් සිඹඹට 0.11 මුදර ප. නයින් යහජය 
අංලඹ සිඹඹට 0.06 ප වහ දඳෞීලි අංලඹ  0.05 ප දන් ය 
ිනදඵනහ. ඒ ආහයඹටයි  අදප් යදට් GDP නදන්  0.11 
ප්රිනලතඹ ප  දන් යන්න ටයුතු ය  ිනදඵන්දන්.  නඹ 
කිසිද ත්භ ප්රභහණත් න්දන් නළවළ. දකුම් දොරිඹහ ළනි 
යටේ, ආසිඹහනුයදේ  යටේ  අද  හිඹය ණනහ ප  ඉදිරිඹට 
තඵහ ිනදඵන්දන් විදයහ වහ තහ පණ ඳර්දේණ තුළිනුයි. 

Samsung නිසඳහදන  ළන ඵරන්න.  Samsung  රඳහටුනිඹ 

අහි  වුරුත් දන්නහ.  ඒ හද භ ඒ ආශ්රිත න්නහවු  
ඉදර පදරොනි  උඳයණ, දම් සිඹේර ඳර්දේණඹ ය දොඹහ 
ත් දීේ. අද දඳයදි,  අඳයදි දේදඹකින් දතොය ඒ 
නිසඳහදන  දකින්නට ිනදඵනහ.  ඵටටුය දරෝදේ යටට ගිඹත්   

Samsung  නිසඳහදන ිනදඵනහ.  අදන ප ඳළත්දතන් දඳයදිට 
ගිඹත්, භළද දඳයදිට ගිඹත් අඳට දකින්නට රළදඵනහ.  ඵරන්න,  
විදයහ වහ තහ පණරට දොයිතයම් මුදේ දන් ය, නයින් 

දොඹහ ත් රුම් භත ඒ යටර  විදීල විනිභඹ උත්ඳහදනඹ ය 
දන  ඒ යදට් ජනතහද  සුඵසිීධිඹ දවහ ටයුතු යන්නට 
පුළුන්භ රළබී  ිනදඵනහද  කිඹන න.    

දම් ඳර්දේණලින් දදන් දදදන්, අවුරුීදදන් 
දදදන් දඵොදවෝ දරහට ප්රිනපර රඵහ න්නට පුළුන්භ ප   

නළවළ. විදයහත්භ ඳර්දේණඹ ප වහ  අවුරුදු දද ප ත 
දන්නටත් පුළුන්, අවුරුදු ඳව ප ත දන්නටත් පුළුන්, 
අවුරුදු  දවඹ ප ත දන්නටත් පුළුන්.  දම් ඳර්දේණ දොටස 

තුනට දඵදදනහ. මරධර්භ හිළිඵ ඳර්දේණ සිදු දනහ. 
ඊශඟට ඹම් කිසි දයෝඹ ප දවෝ  ඹම්කිසි හයණඹ ප හිළිඵ  
දනභ ඳර්දේණඹ ප දදයන්නට පුළුන්. නභ නිහ 

හණිජයණඹ වහ ඳර්දේණඹන් යන්න පුළුන්. දම් 
 පද  තුන තුශභ  ඳර්දේණ වහ මුදේ දන් කිරීභ සිදු යනු 
රඵනහ. නභ නිහ අද දරෝදේ  දීලුවණි විඳර්ඹහරට 

විඳුම් දවහ ද අලය ඳර්දේණ සිදු යමින් ඳිනනහ. අද   
ජජ තහ පණඹ - biotechnology - භන්න් දදයන ටයුතු 
ළනත් කි යුතු දනහ.   

දළනට විදීල යටර ටයුතු යන අදප් යදට් විදයහඥඹකුද  
දීලනඹ ප අද උදී ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ ජහතයන්තය 

ම්භන්ණ ලහරහදව් දී ආයම්බ වුණහ. ෘෂිර්භ   පද ඹ තුශ, 
ත් නිසඳහදන  පද ඹ තුශ, ජජ තහ පණඹ දඹොදහ දන 
යන ඳර්දේණර ප්රිනඹ දද ද කිඹන න හිළිඵ නතුභහ 

ඉතහ ඳළවළදිලි දර වන් ශහ. 2050 ය න විට දරෝදේ 
ජනවනඹ අද හද  දදුවණඹ ප -බිලිඹන 12 ප- නහ. 
නදවභනම්, බිලිඹන 12 අලයතහ පුයහ න්න ටයුතු 
යන්දන් දොදවොභද? හ යන ඉඩම් ප්රභහණඹ ළඩි යන්න 

පුළුන්ද? ඵළවළ. නදවභ වුදණොත් ඳරියඹට වහනි නහ. නදවභ 
නම් ිනදඵන්නහ වූ ම්ඳත්ලින් නදෝත්ඳහදන ඇින කිරීභ ව 
විදයහ වහ තහ පණ විඹ තුශ ඳර්දේණඹන් සිදු කිරීභ තුළින් ඒ 

ර්තය යන්න පුළුන්. 

ජඳන් විදයහඥදඹ ප රංහට ඇවිේරහ ඉන්නහ. භට නතුභහ 
දඳදර්දහ වමු වුණහ. දම් න විට ජඳහනදේ හවන දුන දතේ 
සිඹඹට 50යි, ජරඹ සිඹඹට 50යි -දම් ද්රය දද වරි වරිඹට බහඹ 
ඵළගින්- මිර යරහ හවන ධහනඹ කිරීදම් තහ පණඹ දොඹහ 

දන ිනදඵනහ. දම් න විට ඒ වහ ඹන් ස නිසඳහදනඹ 
යරහ ිනදඵනහ. ඒහ ඒ යදට් රිඹහත්භ නහ. ඒහ දනත් 
යටරත් ප්රචලිත දරහ ිනදඵනහ. ඒ න ප. ඒ හද භ භභ දම් 

ශඟදි ජිතිහ ගිඹහභ CERN ඳර්දේණ විදයහහයඹට ඹන්න 
පුළුන්භ රළබුණහ. දඳොදශොදව් ඉරහ අඩි 100 ප ඳවළින් තභයි 
ඒ විදයහත්භ උඳයණ ස යරහ ිනදඵන්දන්. අදප් යදට් 

තරුණ විදයහඥඹන් දදදදදනකුට නටු ඹන්න අසථහ රළබිරහත් 
මුදේ නළිනභ නිහ ඹන්න ඵළරි වුණහ. භභ CERNර ඉදන 
දභවහට ථහ ශහ. රුහිඹේ ර ප 12යි ඔවුන් පුහුම් කිරීභ 

දනුදන් ළඹ න්දන්. අදප් තරුණ විදයහඥඹන් පුහුම් 
යන්න අඳට රුහිඹේ ර ප 12 මුදර ඳඹහ න්න ඵළරිද? 
රුහුම් විලසවිදයහරදේ දබෞින විදයහ අංලදේ උඳහධිධහරිදඹ ප 
ව දොශම විලසවිදයහරදේ උඳහධිධහරිදඹ ප ඊශඟ semester න 

වහ නටු ඹළමභට සිඹලු අයමුදේ ඳඹරහ ිනදඵනහ. ඒහ දම් 
තුළින් තභයි යන්න පුළුන් වු දණ්. නතළනදී දභො පද 
දදයන්දන්?  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

විදයහහයඹ ප තුශ  particles නිසඳහදනඹ යරහ ිනදඵනහ. 
අදප් බිභේ යත්නහඹ භළිනතුභහ protons දවොන න් දන්නහ. 
Protons නිසඳහදනඹ යරහ ිනදඵනහ. ඒ  මලි ලදඹන් 

දශ  දරෝදේ උඳත හිළිඵ ඳර්දේණ කිරීභ වහයි. භවහ 
හිපුරුභ -Big Bang - කිඹන න ඳර්දේණහහයඹ යනු 
රඵනහ. නභ ඳර්දේණහහයදේ දවොඹහ ත්ත particlesලින් 

දළන් යරහ ිනදඵන්දන් දභො පද? දම් න විට දභොශදේ හිළිහ 
ජර විනහල කිරීභ වහ ඩහත් හර්ථ ළඩ හිළිදශ ප 
proton particles භන්න් සිදු යරහ ිනදඵනහ. දම් න විට 

යුදයෝඳඹ පුයහභ නඹ රිඹහත්භ නහ. ඒ නිහ මිනිහද  
ඳළළත්භ වහත්, දරඩ දයෝරට ප්රිනර්භ වහත් දම් 
ඳර්දේණ ඉදිරිඹට දන ගිටුන් ිනදඵනහ.  

ඵරල පින නිසඳහදනදේදී  අහි තදුයටත් ේ අඟුරු දඹොදහ 
න්නහද නළීද කිඹන න ම්ඵන්ධදඹන් දළන් අහි න ප 
යුඹට ඇවිේරහ ිනදඵනහ. ඒ දනුට විේඳ ඵරල පින 
නිසඳහදනඹ වහ අහි නළඹුරු දන්න ඕනෆ. අඳට නයසටි 
ඵරල පිනඹ ඳඹන්න පුළුන්භ ප නළවළ. දභොද, නටු අඳද්රය 
දන ඹන්න තළන ප නළවළ. අදප් යට කුඩහයි. අදප් යටට අලය 
විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ේ අඟුරු ව ඉන්ධනලින් 
දතොය දනත් විේඳ රිඹහභහර් වහ ඹන්න පුළුන්භ 
ිනදඵනහ. නිය පඹ ආන්න යටේ වළටිඹට යටේ 41 ප දම් 
න විට ංවිධහනත දරහ ිනදඵනහ. ඉන්දිඹහ ව ප්රංලදේ 
නහඹත්ඹ ඇින සර්ඹ තහඳඹ භන්න් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
වහ ළඩටවන ප රිඹහත්භ යන්න. ජරහලර  නදවභ 
නළත්නම් මුහුදී wind towers ඇින යරහ නභන්න් විදුලිඹ ජනනඹ 
යන්න.  දම් ආදී ලදඹන් තහ පණදේ දියුම් සිදු ම දන 
ඹනහ.  

අහි ඵරහදඳොදයොත්තු නහ, අදප් යදට් ඉඳදිරහ විදයහඥඹන් 
ඵට ඳත් දරහ දනත් යටරට ගිටුේරහ දළනට ද ඹ යන 
ඳර්දේඹන්, විදයහඥඹන් අදප් යටට දන්රහ  ළප්තළම්ඵර් 
භහදේ 07, 10 හර සීභහ තුශදී හච්ඡහ යන්න. නහරන්දහ 
විදයහරදේ ආදි ශියදඹ ප වූ  ආචහර්ඹ යත් ුවණඳහර භළිනතුභහ 
මීට භහඹට ලින් රංහදව් දීලනඹ ප යන්න ඳළමිණි 
අසථහ භට වමු වුණහ. නතුභහ නහහ ආඹතනදේ ඉතහභ ඉවශ 
භවහචහර්ඹයදඹ ප වළටිඹට ටයුතු යනහ. තත් 25ට ළඩි 
හිරි ප නහහ ආඹතනදේ ටයුතු යනහ. ඒ හද භ ටුයුසටන් 
ප්රදීලදේ නදෝත්ඳහදන 13 ප දොඹහ ත්ත ආචහර්ඹ ඵන්දුර 
විජඹ කිඹන පුීරඹහ   ත ින දද, තුන භද  දඳෞීලි 
ංචහයඹදී මුණ ළසීභට ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. භභ  යජදේ 
මුදේ විඹදම් යරහ දනොදයි ඹන්දන්. නයින් ඵරහදඳොදයොත්තු 
න්දන් දභො පද? නතුභහද  ආඹතනදේ නිසඳහදනඹ යරහ 
ිනදඵනහ වදත්රට stents දභන්න. නළත්නම්, වදත් 
දයෝීසන්ද   bypass surgery  දනුට  stent න දභන්න, ඒද ප 
balloon න දභන්න. දම්හ නිසඳහදනඹ යන තළනට ඒ අඹ 
ගිටුන් ිනදඵනහ.  

ඉලිදනෝයි විලසවිදයහරදේ භවහචහර්ඹ ශිනහදන් භවතහ 
දප්යහදදනිඹ විලසවිදයහරදඹන් මලි උඳහධිඹ රඵහ ත්තහ. නතුභහ 
අද භවහචහර්ඹයදඹ ප. නතුභහද  දොඹහ ළතිභ වහ ජනහධිඳින 
ඔඵහභහ විසින් ඳසු ගිඹ ර්දේ විදීල යටලින් ඒ යටට ඳළමිණි 
විදයහඥඹන්ට රඵහ දදන ඉවශභ ම්භහනඹ රඵහ දී ිනදඵනහ. 
නතුභහ අදප් යදට් විලසවිදයහර වතය ප න ප ම්ඵන්ධ දරහ දම් 
න විට දබෞින විදයහ අංලදේ ඳර්දේණහහය දියුම් කිරීභ 
වහ ටයුතු යනහ. සර්ඹහදරෝදඹන් රඵහ න්නහ තහඳඹ 
භන්න් සිලිහලින් නිසඳහදනඹ යන මදුරුරට, මදුරු ඒ වහ 
panel වළටිඹට බහවිත ය ඵරල පිනඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 
පුදයෝහමිදඹකු වළටිඹට අද නතුභහ ටයුතු යනහ. භභ දම් 
උදහවයණ දද ප තභයි කිව්දව්.  

රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ මීට ඩහ දීර්ක ලදඹන් 

ථහ යන්න ඹන්දන් නළවළ. දම් ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය 
ිනදඵන්දන්, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ යසථහහිත 
භණ්ඩරඹ ප ඵට ඳත් කිරීභ තුළින් දනත් යසථහහිත භණ්ඩර 
වහ රිඹහත්භ න නටු අධය ප භණ්ඩරඹ දතෝයහ ළතිභ, 

බහඳිනයඹහ දතෝයහ ළතිභ, අයමුදේ ළඳයීභ, ඳහයදෘලයබහඹ 
කිඹන යජඹ අනුභනඹ යන දම් සිඹේරභ අභහතයහංලඹ ඹටදත් 
ිනදඵන යසථහහිත භණ්ඩරඹ ආහයදඹන්භ සිදු කිරීභ 

වහයි. ඕනෆභ ංදලෝධනඹ ප ිනදඵනහ නම් ඉදිරිඳත් යන්න. 
අහි ඒහ හය බහ අසථහදව්දී රහ ඵරන්න සදහනම්. දම් 
ඳනත් දටුම්ඳත වහ ඔඵ සිඹලුදදනහද  වදඹෝඹ අදප් පහ 

යමින්, භද  ථහ අන් යනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි, රු 
නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

 

්රහනය වවළිමු ඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is, the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. Before that, will an Hon. Member 
propose the Hon. Bimal Rathnayake to the Chair?  

 

ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු නිදඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "රු බිභේ යත්නහඹ 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ යනහ. 
 

්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝලය කථළනළයකතුමාතළ මූළවනමය්ද ඉල ක 
වුමය්ද  ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ ු ළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
[தற.த. 1.29] 

 

ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මාතනළද්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, இன்ய 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததல சட்டதோனரணது 

றஞ்ஞரண, தரறல்தட்த ற்யம் ஆரய்ச்சற அலச்சரறணரல் 

தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. ற்ததரளது, 

இங்கு தகப அலச்சர் அர்கள் குநறப்தறட்ட றடங்கள் 

தரடர்தறல் ரன் எயசறன கயத்துக்கலபச் தசரல்ன 

றயம்தைகறன்தநன். இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததல 

ரணது, உண்லறதன இந் ரட்டு க்களுக்கு றகவும் 

தலரணரகும். ங்களுலட சுகரரத்துக்கரகவும் து 

ரடு ததரயபரரத்றல் தறன்ங்கறறயக்கறன்ந றலனலக் 

கரகவும்  ரட்டில் ஆரய்ச்சறப் ததல அலக்கப்தட 

தண்டும். அன்தோனம் க்களுக்குத் தலரண றடங் 

கலப றஞ்ஞரணறகள் ட்டும் தரறந்துதகரள்பரல் தர 

க்களும் தரறந்துதகரள்ற்கு தரடசரலனக் கல்றறலியந்து 

அது ஆம்தறக்கப்தட தண்டும் ன்தது ணது கயத்ரக 

இயக்கறன்நது.  
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அததத்றல், இந் ஆரய்ச்சறப் ததல ஆம்தறக் 

கப்தடும் கரனத்றல் ததபறக பங்கலபக் தகரண்டும் 

றஞ்ஞரணம், கறம், றசரம் ஆகற தரடங்கபறல் றகவும் 

தர்ச்சறததற்ந ஆசறரறர்கலபக் தகரண்டும் ரர்கள் 

த்றறல் ஆரய்ச்சற சம்தந்ரண அநறல ங்கனரம். 

அர்கள் தல்கலனக்ககம் தசல்கறன்நததரது, ஆரய்ச்சற 

தரடர்தறல் தொளல ததற்நறயப்தரர்கள். தொளலததற்நறயப்தது 

ன்நரல், அர்கள் தல்கலனக்ககம் தசல்கறன்நததரது, 

ஆரய்ச்சற தரடர்தரண அநறறல் உச்சறலனல அலடந்றயப் 

தரர்கள். இது அர்கள் து ரட்டில் இல்னர, 

கண்டுதறடிக்கப்தடர தைற தொற்சறகபறல் ஈடுதடுற்கு 

இனகுரக அலயும். அந் அடிப்தலடறல், தரடசரலனகபறல் 

இயக்கறன்ந தரறல்தட்த, றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள் 

ஆரய்ச்சறல தரக்கறரக அலந்ரல், றகவும் 

தற்கத்க்கரக இயக்கும்.  

அததத்றல், இனங்லக தசற ஆரய்ச்சற ததல 

சட்டதோனம் றலநதற்நப்தட்டு, அது அலக்கப்தடும்ததரது, 

டக்கறன் த்ற தகுறரண ரங்குபத்றலும் அன் எய 

கறலப - ஏர் ஆரய்ச்சற றலனம் - அலக்கப்தட தண்டும் 

ன்தது தகப அலச்சர் அர்களுக்கு ரன் ங்கும் 

ஆதனரசலணரகும். இற்கு தகப அலச்சர் அர்கள் 

இன்தந தறல் அபறத்ரல் ன்நரக இயக்கும் ன்ய ரன் 

றலணக்கறன்தநன்.  

இன்ய ரங்கள் டக்கறலுள்ப லத்றசரலனகபறல் 

kidney - சறயலகப் தரறப்தைக்குள்பரண தரரபறகலப 

அறகரகக் கரண்கறன்தநரம். ன், இந் சறயலகப் 

தறச்சறலணரணது, டக்கறல் ரளகறன்ந க்களுக்கு அறகரக 

ற்தடுகறன்நது ன்தல ஆரய்ச்சறதோனம் கண்டநறந்து 

அலணத் டுக்கதண்டும். அங்கு யுத்ம் டந் 

கரத்றணரல்ரன் ங்களுலட க்களுக்கு சறயலகப் 

தறச்சறலண அறகரக ற்தடுகறன்நர? அல்னது, அங்கு 

ற்ததரது இயக்கறன்ந ரழ்க்லக தொலநறணரல்ரன் சறயலகப் 

தறச்சறலண அறகரக ற்தடுகறன்நர? ன்தல உண்லறல் 

ஏர் ஆரய்ச்சறதோனம்ரன் கண்டநற தொடியும். ஆரய்ச்சறதோனம் 

கரம் கண்டநறப்தட்டு, அற்லநத் டுப்தற்கு உரற 

தொற்சறகள் டுக்கப்தட தண்டும். தயதண சட்டங்கலப 

இற்நற, தகரளம்தறல் கரரறரனங் கலபத் றநந்து, இங்கு 

ட்டும் அது தரடர்தரண டடிக்லககலப 

அரணறத்துக்தகரண்டியந்ரல், அது ரட்டிலுள்ப க்கள் 

அலணயக்கும் ற்தைலடரக அலரது.  

ரடபரற ரலறறல் லனகம், டக்கு, கறக்கு, கரலி, 

ரத்லந ன்ய ல்னரப் தறதசங்கபறலும் சுகரரம் 

சம்தந்ப்தட்ட தரய்கள் குநறப்தரக சறயலக தரய், லரறறவு, 

தடங்கு ததரன்நல ன்ண கரத்ரல் உயரகறன்நண? 

அற்லந ப்தடித் டுக்கனரம்? ன்தற்லநப் தற்நற இந் 

ஆரய்ச்சறறன்தோனம் கண்டநறந்து அந்க் கறரங்கபறலுள்ப 

சகன தர க்களுக்கும் அது சம்தந்ரண எய றறப்தைர்வுத் 

றட்டத்ல ற்தடுத்ற இணறயம் கரனங்கபறல் இப்தடிரண 

தரய்கள் ற்தடுலத் டுக்க தண்டும். அரது, தடங்கு 

தரய் ன்ண கரத்ரல் ற்தடுகறன்நது, ப்தடி அந் தரய் 

ற்தடரது டுக்க தொடியும், சலயலக தரய் ன் டக்கறல் 

அறகரகக் கரப்தடுகறன்நது, இன்ண கரத்ரல்ரன் 

இந் தரய் உண்டரகறன்நது ததரன்ந றதங்கள் 

குடிகதக்குத் தரறப்தடுத்ப்தட தண்டும். அந் லகறல் 

இந் தரய்கள் உண்டரற்குரற கரறகலபத் டுக்கும் 

றலககலப அசரங்கம் தற்தகரள்ப தண்டும். 

அப்ததரதுரன் இந்ச் சட்டதோனத்றன் தன்தரடு க்கலபச் 

தசன்நலடயும் ன்தது ணது கயத்ரக இயக்கறன்நது.  

அததத்றல் இந்ச் சட்டதோனத்ல றலநதற்யன் 

தோனம் இனங்லகறன் தரறல்தட்ததொம் பயம். 2050ஆம் 

ஆண்டு தைற தப்தலடல் இண்டு 'தசல்சறஸ்' 

அறகரறத்ரல், இனங்லகறலும் தப்தம் அறகரறக்கும் ன்ய 

அலச்சர் அர்கள் குநறப்தறட்டியந்ரர். அந் அறகரறப்லத 

ப்தடி ரங்கள் கட்டுப்தடுத்துது ன்ய ஆர தண்டும். 

அந் ஆரய்ச்சறறன்தோனம் அலணக் கட்டுப்தடுத்னரம். இந் 

தப்த அறகரறப்தறணரல் குநறப்தரக சறநற, சறநற லவுகள் 

அறந்துறடும் ன்ய கூநப்தடுகறன்நது. இனங்லக எய 

லரகும். அறலுள்ப ன்ணரயம் எய லரக இயக்கறன்நது. 

ஆகத ஆரய்ச்சறறன்தோனம் இந் தப்த அறகரறப்லதக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கு தொற்சற தசய்ல் தண்டும். 

ங்களுலட தறதசங்கள் கடல் ஆக்கறறப்தரல் அறலட 

லத் டுப்தற்கும் றக தொக்கறரக ஆரய்ச்சறகள் 

தற்தகரள்பப்தடல் தண்டும். தணன்நரல் அது 

தொற்யதொளரகக் கடனரல் சூப்தட்டியக்கறன்நது. ஆகத, 

அந் ஆரய்ச்சறக்கும் றக தொக்கறத்தும் தகரடுத்துச் 

தசற்தட தண்டும். அரது, ங்களுலட றனங்கலபயும் 

க்கலபயும் கடல் அணர்த்த்றலியந்து தரதுகரப்தற்கரண 

தொற்சறகலப தற்தகரள்ப தண்டும். இந் ஆரய்ச்சறறன் 

தோனம் குநறத் றடங்கலபக் கண்டுதறடிப்தது ட்டுல்னரல், 

ரட்டின் லத்றத் துலநயும் தரறல்தட்தத் துலநயும் 

தரடர்ந்து தொன்தணயற்கும் றகுக்க தண்டும்.  

இந்ப் ததலக்கரண உயப்தறணர்கலப ல்னரப் 

தறதசங்கபறலியந்தும் உள்ரங்குதுடன், உண்லறல் 

குறரணர்கலப, அரது றதைத்தும் ததற்நர்கலப 

இண, , தரற ததம் தரர்க்கரல் உள்ரங்கற குநறத் 

ஆரய்ச்சறகலப டத்றணரல்ரன் அது ங்களுலட 

ரட்டுக்கும் ங்களுலட க்களுக்கும் றகவும் ததள்பரக 

அலயும். அலறடுத்து அசறல் ரலறரண றணங்கள் 

தோனம் இந் ஆரய்ச்சறகலபச் தசய் தொற்தட்டரல் 

உண்லறல் அது எய கரரறரனம் ட்டுரக இங்குத 

ற, இணரல் ற்தடக்கூடி உரற தொன்தணற்நத்ல ரடு 

அததறக்கரது. ணத, இந் ஆரய்ச்சற றலனம் 

அலக்கப்தடுகறன்நததரது ட ரகரத்றன் த்ற 

தகுறரண ரங்குபத்றலும் ஏர் ஆரய்ச்சற றலனத்ல 

அலத்து ட ரகர க்கள் தன்ததயற்கு றகுக்க 

தண்டும் ன்ய தகப அலச்சர் அர்கபறடம் லண்டும் 

றரகக் தகட்டுக்தகரண்டு, றலடததயகறன்தநன். ன்நற. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිේහ නිදඹෝජය ඇභිනතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 20 හරඹ ප ිනදඵනහ. 

 
[අ.බහ. 1.39  

 

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද ියල්ලළ මාතශතළ (විමද් ක ුමතු 
නිමයෝලය අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ යසථහහිත ආඹතනඹ ප දර සථහහිත කිරීදම් ඳනත් 

දටුම්ඳතට අදප් ම්පර්ණ වදඹෝඹ රඵහ දදන්න තභයි අද 

විහදදඹන් විනහඩි කිටුඳඹ ප භභ ඉේරහ සිටිදේ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඳර්දේණ ම්ඵන්ධදඹන් ිනදඵන්දන් දම් ආඹතනඹ 
ඳභණ පභ දනොදයි. දම් ම්ඵන්ධදඹන් යජදේ ආඹතන 
කිටුඳඹ පභ ිනදඵනහ. National Science Foundation න 

ිනදඵනහ, COSTI ආඹතනඹ ිනදඵනහ. අහි අද ථහ යන්දන් 
National Research Council න ළනයි. අදප් යදට් ඳර්දේණ 
කිරීභ වහ ව ඒහ ම්ඵන්ධීයණඹ කිරීභ වහ යජඹට 

අනුඵීධ වහ යජඹට අනුඵීධ දනොන දභළනි ආඹතන 
දඵොදවොභඹ ප ිනදඵනහ. ජහින ඳර්දේණ බහ දම් 
ඳර්දේණ යමින්, ඳර්දේඹන්ට මුදේ රඵහ දදමින්, ඒ 

ඳර්දේණලින් රළදඵන ප්රිනපර ජහින ංර්ධන 
ළඩහිළිදශට දහඹ ය නිමින් හරඹ ප ිනසද  දඵොදවෝ ළඩ 
ටයුතු  ය දන ගිටුේරහ ිනදඵනහ.  

දම් ම්ඵන්ධදඹන් භභ දඳොඩ්ඩ ප දවොඹහ ඵළලුහ. රංහදව් 
“Sri Lanka Science & Technology Statistical Handbook” 

කිඹරහ න ප 2013දී තභයි අහන තහට National Science 
Foundation නදන් publish යරහ ිනබුදණ්. ඒ ඉංග්රීසි 
බහහදන් ිනදඵන්දන්. භභ ඒද ප copy න ප ත්තහ. දභටු 

ිනදඵනහ, රංහ  2013 ර්දේ රුහිඹේ මිලිඹන 9,670 ප 
research and developmentරට විඹදම් යරහ ිනදඵනහඹ 
කිඹරහ. ඒ කිඹන්දන් දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹට හදප් ප 0.1 

ප්රභහණඹ ප. ඔවුන් කිඹනහ, 2010දී 0.16ට ිනබුම් ප්රභහණඹට ඩහ 
2013 නදොට ෆදවන දුයට දම් ප්රභහණඹ අඩු දරහඹ කිඹරහ. 
2015 ර්ඹ නදොට දභඹ දොයි ආහයදඹන් රිඹහත්භ 
වුණහද කිඹරහ කිඹන්න භභ දන්දන් නළවළ. නමුත්, ඉතහභත්භ සුළු 

ප්රභහණඹ ප තභයි අහි ඳර්දේණ වහ ංර්ධනඹ -research and 
development- දනුදන් දන් යන්දන් කිඹන න නම් 
කිඹන්න අඳට වළකිඹහ ප ිනදඵනහ. දම්දන් ආණ්ඩු -යජඹ- 

විසින් විඹදම් ය ිනදඵනහ, සිඹඹට 54 ප. Business enterprise 
sector කිඹන න, නදවභ නළත්නම් හණිජ අංලඹ විසින් සිඹඹට 
41 ප විඹදම් ය ිනදඵන ඵ තභයි හර්තහ දන්දන්. නතදොට 

අහි දවොඹහ ඵරන්න ඕනෆ, දභොනහටද දම් research and 
development expenditure ළඩිපුයභ ිනදඵන්දන් කිඹරහ.  

භභ දළන් අවදනයි ඇභිනතුභහ කිඹනහ, National Research 
Council න වයවහ ේරහඳට්ට ම්ඵන්ධදඹන් research න ප 
යනහඹ, ඳරතුරු භළසහ ම්ඵන්ධදඹන් research න ප 

යනහඹ, දඩංුව ම්ඵන්ධදඹන් research න ප යනහඹ, 
කුඩු දයෝඹ ම්ඵන්ධදඹන් research න ප යනහඹ 
කිඹරහ. රුහිඹේ මිලිඹන 50 ණදන් ළඹ ය ඳර්දේණ ඳව පද 

දොදවදදෝ යනහ කිඹරහ නතුභහ වන් ශහ. නමුත්, 
රංහදව් දභොන  පද රද ළඩිදඹන්භ දම් research and 
development දදයන්දන් කිඹරහ අහි භසතඹ ප වළටිඹට 

අයදන ඵළලුදොත් දඳදනනහ, 2013 ර්දේ දම් 
ඳර්දේණලින් සිඹඹට 33 ප යරහ ිනබුදණ් engineering 
sciences and technologies ම්ඵන්ධදඹන් ඵත්, සිඹඹට 28 ප 
ෘෂි ර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධදඹනුත් ඵ. ඊශඟට ජදය 

ඳර්දේණ -medical sciences- වළටිඹට සිඹඹට 10ට ආන්න 
ප්රභහණඹ ප ව භහජ විදයහ ඳර්දේණ සිඹඹට 5ට ආන්න 
ප්රභහණඹ ප තභයි දම් ඳර්දේණලින් රංහදව් යරහ 

ිනදඵන්දන්.  

ඊශඟට, science and technology  පද දේ රැකිඹහර 
රංහදව් දොඳභණ ප්රභහණඹ ප නිඹළලිරහ ඉන්නහද කිඹරහ 
ඵළලුදොත් - ඇත්ත ලදඹන්භ භට දඳොඩ්ඩ ප පුදුභ ටුතුණහ - 
science and technology related activitiesරට 

113,447දදදන ප ම්ඵන්ධ දරහ ඉන්නහ. නමුත්, දම් 
ප්රභහණදඹන් සිඹඹට 11 ප ඳභණයි විදයහඥඹන්, ඉංජිදන්රුරුන් 

ව ෘත්තීඹදව්දීන් -scientists, engineers and professionals - 

වළටිඹට ඉන්දන්. සිඹඹට 14 ප ඉන්දන් techniciansරහ වළටිඹටයි. 
සිඹඹට 75 ප support staff වළටිඹට තභයි ඉන්දන්. Science and 
technology  පද දේ රැකිඹහර 113,447 ප ටුටිඹට සිඹඹට 
75 ප ඉන්දන් support staff. Sri Lanka Science & Technology 

Statistical Handbook නද ප ිනදඵන්දන්, "ඉන්න මුළු 
scientistsරහ ප්රභහණඹ 5,705 ප" කිඹරහයි. නතදොට රංහදව් 
මිලිඹන 20 ප වූ ජනවනදඹන් scientistsරහ ඉන්නහ කිඹහ 

වඳුනහදන ිනදඵන්දන් 5,705යි; techniciansරහ 3,200යි. 
ඉතහභත්භ සුළු ප්රභහණඹ ප තභයි දම් හර්ඹ බහයදේ නිඹළළිරහ 
ඉන්දන්. ඒදනුත් සිඹඹට 50ට කිට්ටු - සිඹඹට 47 ප - 

ප්රභහණඹ ප විලසවිදයහරරත්, සිඹඹට 32 ප යජදේ අදනකුත් 
ආඹතනරත් ද ඹ යනහ. හණිජය ආඹතනර - business 
enterprisesර - scientistsරහ ඉන්දන් 5,705න් සිඹඹට 21 ප 

ඳභණයි. නතදොට දම් යන ඳර්දේණ, යදට් පුීලි අංලඹ 
භඟ දහඹ දරහ යන ආර්ථි ංර්ධන රිඹහලිඹට නතු 
දන්දන් දොයි ආහයඹටද කිඹන න හිළිඵ ළටලු යහශිඹ ප 
දම් දත්තලින්භ හිළිබිඹු නහ. 

භභ දවොඹරහ ඵළලුහ දම්  පද දේ ඉන්න ළවළනු, හිරිමි 
අනුඳහතඹ දොයි හද ද කිඹරහ. Research and Development 
Scientistsරහ වළටිඹට සිඹඹට 40 ප ළඩ යන්දන් හන්තහන් 
කිඹරහ දම් හර්තහදව් ිනදඵනහ. 2003දී දොඳභණ විීත් ලිහි - 
research articles published by Sri Lankan scientists in 
science journals - ඳශ යරහ ිනදඵනහද කිඹරහ ඵරමු. 

ඒහ සිඹඹට 77 ප foreign co-authorsරහ න ප තභයි යරහ 
ිනදඵන්දන්. ඔ පදෝභ ලිහි 391 ප තභයි ඳශදරහ ිනදඵනහ 
කිඹරහ හර්තහත දන්දන්. අහන ලදඹන් න පර ප 
දවතුන්දව ප ළඩ යන දම් science, technology and research 
community නදන් අලුත් දොඹහ ළතිම් - new products - 
වළටිඹට 2013දී register යරහ ිනදඵන්දන් 28යි. They have 
developed 28 new products, transferred six of their 
technologies and commercialized five items. නතදොට 
commercialize යරහ ිනදඵන්දන්, නදවභ නළත්නම් හණිජභඹ 
ලදඹන් ඳහවිච්චි යන්න වළකි දරහ ිනදඵන්දන් අයිතභ 05යි. 
අහි දභච්චය විඹදම් යරහ, න ප ර ප දවතුන්දව ප ළඩ යරහ, 
රුහිඹේ මිලිඹන ඹම් ප්රභහණඹ ප විඹදම් යරහ  ඒ අවුරුීදී new 
products 05 ප commercialize යන්න අඳට පුළුන් දරහ 
ිනදඵනහ. භභ ටුතන විධිඹට දම් භදියි. භදියි කිඹන්දන් 
දවොදටෝභ භදියි. ඊශඟට භභ රංහදව් දත්ත අයදන 
ංන්දනඹ ශහ, දරෝදේ research and technology 
 පද ඹට දොච්චය විඹදම් යනහද; දරෝදේ rankings 
අයදන ඵළලුහභ රංහ දොයි හද  තළනද ඉන්දන් කිඹරහ.   

Sir, I have with me a document titled "The Global 

Innovation Index 2015, Effective Innovation Policies for 

Development", which I would like to table*. 

දම් හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්දන් Cornell University නද ප 
INSEAD ආඹතනඹ ව World Intellectual Property 

Organization - WIPO - කිඹන ආඹතන නතු දරහයි. 
දභතළනදී භභ ඉසදේරහභ ඵළලුදව් රංහ නදෝත්ඳහදන 
දර ණිත කිරීදම් - Global Innovation Index නද ප - දොතළනද 

ඉන්දන් කිඹරහයි. අහි දළ පහ, රංහ දොයි හද  විඹදභ ප ද 
යන්දන්; දොයි හද  ඳර්දේණරද නිඹළලිරහ ඉන්දන්; 
දොඳභණ ප්රභහණඹ ප දම් නදෝත්ඳහදන කිරීභ වහ භවන්සි 
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[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිේහ භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දනහද කිඹරහ. 2013දී අයිතභ 05 ප තභයි අලුදතන් වඳුන්හ දී 

ිනබුදණ්. දම් දර ණිත කිරීදම් යටේ 141 ප ිනදඵනහ. දම් 
තභයි 2015ට යපු අලුත්භ දර ණිත කිරීභ. දම් යටේ 141න් 
රංහ ඉන්දන් 85ළනි සථහනදේයි. බිංදුදව් ඉරහ සිඹඹ 
දනම් රකුම් දීරහ ිනදඵනහ. ළඩිපුයභ රකුම් අයදන -

රකුම් 68 ප අයදන- මුේ සථහනදේ ඉන්දන් සවිට්ර්රන්තඹයි.  

ඊශඟට, රකුම් 62 ප අයදන භවහ බ්රිතහනය දදළනි 
සථහනදේ ඉන්නහ. සමඩනඹ රකුම් 62 ප අයදන තුන්ළනි 
සථහනදේ ඉන්නහ. දනදර්රන්තඹ රකුම් 62 ප අයදන 
වතයළනි සථහනදේ ඉන්නහ. ඇදභරිහ රකුම් 60 ප අයදන 
ඳසළනි සථහනදේ ඉන්නහ. හින්රන්තඹ රකුම් 60 ප අයදන 
වඹළනි සථහනදේ ඉන්නහ. සිංප්පරු  රකුම් 59 ප අයදන 
වත්ළනි සථහනදේ ඉන්නහ. අයිසරන්තඹ රකුම් 59 ප අයදන 
අටළනි සථහනදේ ඉන්නහ. ර පම්ඵර්  රකුම් 59 ප අයදන 
නභළනි සථහනදේ ඉන්නහ. දඩන්භහර්ඹ රකුම් 57 ප අයදන 
දවළනි සථහනදේ ඉන්නහ. දම් දර ණිත කිරීදම්දී රංහට 
රළබිරහ ිනදඵන්දන් 85ළනි සථහනඹයි. නඹ ඉතහභත්භ ඳවශ 
තත්ත්ඹ ප. භභ ඊට ඳසද  දවොඹරහ ඵළලුහ, රංහ රකුම් 
කීඹ ප රඵහදන ිනදඵනහද කිඹරහ. ඇත්ත ලදඹන්භ රංහ 
රඵහදන ිනදඵන්දන් රකුම් 30.8යි. අහි දොයි දරහදව්ත් 
ආසිඹහනු යට ප වළටිඹට ථහ යන, දම් නදෝත්ඳහදන දර ණිත 
කිරීදම් ඉවශභ ිනදඵන ආසිඹහින යට න සිංප්පරු භඟ 
ඹම්කිසි විධිඹට අදප් යට ංන්දනඹ ප යන්න පුළුන් ද 
කිඹරහ ඵරන්න භභ උත්හව ශහ.   

නදවභ ංන්දනඹ යන දොට ඉතහභ ළදත් රුම් 
යහශිඹ ප ඵළලු ඵළේභට අඳට දඳදනනහ. ඔවුන් දර ණිත කිරීදම් 
ඳශමුන සථහනදේ ඉන්න අයිතභ කිටුඳඹ පභ දභටු වන් 
දනහ. නමුත් ඔවුන් ඳශමුන සථහනඹට නන විට අහි සිඹන 
සථහනඹ ඳසු ය ඹන අසථහ තභයි දභයින් හිළිබිඹු දන්දන්. 
උදහවයණඹ ප වළටිඹට "Knowledge & technology outputs" 
කිඹන න ඹටදත් Domestic resident patent app./bn PPP$ 
GDP හද  indicator න ප අය දන ඵළලුදොත්, රංහ 
ඉන්දන් ඳනසන සථහනදේ විතය. නමුත් සිංප්පරු විසින 
සථහනදේ විතය රැන රහ ඉන්නහ.  

ඊශඟට, High-tech exports හද  න ප ත්දතොත්, 
ප්රිනලතඹ ප වළටිඹට මුළු අඳනඹනලින් දොච්චය High-tech 
exports ිනදඵනහද කිඹරහ දභටු ිනදඵනහ. දභඹ ඉතහභ දවොන න් 
ටුතට ත යුතු හයණඹ ප. දභොද, සිංප්පරු තභයි අං නට 
ඉන්දන්. If you take high-tech exports less re-exports as a 
percentage of total trade, the the percentage of rank No. 1 is 
26.8 per cent. High-tech exports less re-exports as a 
percentage of total trade ඹටදත් දර ණිත කිරීභ අනු රංහ 
ඉන්දන් අසන පන සථහනදේයි. ප්රිනලතඹ ප වළටිඹට ත්දතොත් 
0.4යි. දභන්න දම් හද  දීේ හිළිඵ තභයි අදප් යජදේ 
අධහනඹ දඹොමු යන්න ඕනෆ. දභොද, අහි අදප් යට දියුම් 
යන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන් ඉවශ තයහරී යට ප ඵට 
ඳරිර්තනඹ යරහයි. අදප් දළනුභ භත ද පන්ද්රත වුම් ඉවශ 
තයහරී යට ප නිර්භහණඹ යන්න නම්, නදෝත්ඳහදන ව 
research and development කිඹන  පද ඹ දළන් ිනදඵන 
තත්ත්ඹට ඩහ ඉතහභ ය ඝ්රදඹන් මීට ඩහ ඉවශ තළනට අය 
දන නන්න අඳට මීට ඩහ දදවදන්න දනහ; උත්හව 
යන්න දනහ. නදවභ යන්න ඵළරි නම්, දරෝදේ ඉවශ 
තයහරිත්ඹ ප ිනදඵන යටේ භඟ අහි තය යන්දන් 
දොදවොභද? අහි දරෝඹට අඳනඹනඹ යන්න ඵරහදඳොදයොත්තු 
දන්දන් දභොනහද? යණසිංව දප්ර භදහ ටුටපු ජනහධිඳිනතුභහද  
හරදේදී ඳටන් ත් ඇඟලුම් ර්භහන්තඹ නිහ තභයි තභත් අහි 
දම් තත්ත්ඹට වරි දරෝඹත් න ප අඳනඹන නුදදනු ය 
දන ඹන්දන්. ඇත්ත ලදඹන්භ අද න විට අහි ඇඟලුම් 
ර්භහන්තදඹන් රඵහ න්නහ දඩොරර් බිලිඹන වතයවභහය ප-ඳව ප 

හද  ප්රභහණඹට හදප් ප අදප් හන්තහන් ප්රධහන ලදඹන්භ 
භළද දඳයදි ඉරහ උඳඹන මුදේ ප්රභහණඹ දදුවණඹ ප ඳභණ 
දනහ. දඩොරර් බිලිඹන අටවභහය ප විතය ඔවුන් උඳඹරහ දම් 
යටට නනහ. නතදොට අඳට අලය යන දිලහට දනොදයි 
දම් යට හරඹ ප ිනසද  භන් යරහ ිනදඵන්දන්. දරෝඹත් 
න ප තය යන්න පුළුන් ආහයදේ අඳනඹන දම් යදට් 
නිසඳහදනඹ යන්න ඵළරි දරහ ිනදඵනහ. ප්රිනලතඹ ප වළටිඹට 
ඉවශ තහ පණදඹන් යුත් අඳනඹන දර ණිත කිරීභ අනු 
සිංප්පරු ඳශමුන සථහනදේ සිටීභත්, රංහ අසන පන 
සථහනදේ සිටීභත් ම්ඵන්ධදඹන් අහි ඉතහභ ළඹුදයන් ටුතන්න 
ඕනෆ. අහි දොදවොභද අලය තළනට දම් යට දන ඹන්දන් 
කිඹරහ අහි ටුතන්න ඕනෆ.  

සිංප්පරු ඳශමුළනි සථහනදේ සිටින විට අදප් යට ඉන්දන් 
ඳසළනි දවෝ විසිඳසළනි සථහනදේ නම් අඳට ඹම් කිසි විධිඹට 

ටුතන්න පුළුන්, දම් තත්ත්ඹ fine-tune යන්න පුළුන් දයි 
කිඹරහ. Fine-tune යරහ ත ළඩිපුය මුදේ ටි ප නවහට දභවහට 
යරහ දම් ිනදඵන තත්ත්දඹන් දොඩ නන්න පුළුන් දයි 

කිඹරහ අඳට ටුතන්න පුළුන්. නමුත් සිංප්පරු ඳශමුළනි 
සථහනදේ ඉන්නදොට අහි ඉන්දන් අසන පළනි සථහනදේ නම්, 
නතළන විලහර දන ප ිනදඵනහ. ඒ දන අඩු කිරීභ 
ම්ඵන්ධදඹන් ත යුතු රිඹහභහර් හිළිඵ ඳ ප - විඳ ප 

දේදඹකින් දතොය මීට ඩහ අදප් අධහනඹ දඹොමු යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ උදහවයණ කිටුඳඹ ප 
දඳන්හ දදමින් දම් ළන ඳළවළදිලි ය දදන්නයි උත්හව දශ . 
දද  දතත්, දම් ම්ඵන්ධදඹන් අහි ඹම් කිසි ප්රභහණඹට 
ළඩ ටයුතු යරහ ිනදඵනහ. ම්පර්ණදඹන්භ අහධදේ 

දනොදයි  අහි ඉන්දන්. අදප් යදට් සිදු ය ිනදඵන ඳර්දේණ 
හිළිඵ අදප් ඉිනවහඹ අයදන ඵළලුදොත්, අදප් ඳළයණි හරි 
ඉංජිදන්රු තහ පණඹ දවොභ උදහවයණඹ ප. ඒ හරදේ අදප් 

යට දරෝදේ සිටි දියුම්භ ඉංජිදන්රුන්  ටුටපු යට ප වළටිඹට 
රන්න පුළුන්. ඒ හරදේ ෘෂිර්භඹට ජරඹ රඵහ ළතිභ 
වහ ඇශ භහර් ආදිඹ ංර්ධනඹ ය ිනබුම් ආහයඹ හිළිඵ 

ථහ කිරීදම්දී අඳට ඒ ළන දළන න්න පුළුන්. නමුත් අහි වළභ 
දහභ ඉිනවහදේ අහි රඵහ ත් දළළන්ත ජඹග්රවණ ළන ථහ 
යරහ ළඩ ප නළවළ. ර්තභහනදේ  දන ඹන දම් ළඩ හිළිදශ 

දනස ය දන, ඒ අලය මරය ව ප්රිනඳත්ිනභඹ දනසම් 
සිදු ය දන, අහි දම් ඹන දිහ දනස ය ත්දත් නළත්නම් 
අදප් ඉර පඹට භන් යන්න ඵළරි දනහ.  

භභ නළතත් රු ඇභිනතුභහට සතුිනන්ත දනහ, දම් 
ආඹතනඹ යසථහහිත ආඹතනඹ ප දර සථහඳනඹ යන්න 

ඳනත් දටුම්ඳත ප ඉදිරිඳත් කිරීභ හිළිඵ. නමුත්, නළනි 
තිිනභඹ දනස කිරීම්ලින් ඳභණ ප ඹහ යුතු ඉර පඹට ඹන්න 
අඳ ට පුළුන් දයි කිඹරහ භහ විලසහ යන්දන් නළවළ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිදඹෝජය ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ට ත විනහඩිඹ 

හරඹ ප ිනදඵනහ.  

 
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද ියල්ලළ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහදව් බහඳින භවහචහර්ඹ ජන 

ද සිේහ භළිනතුභහ අදප් ඳහදේ අඳට ඩහ ඉවශ ඳන්ිනඹ සිටි 
දජයසා පුීරදඹ ප. වුරුත් දන්නහ, නතුභහ භවහචහර්ඹයඹකු 
වළටිඹට ඉතහභ දවොන න් දම් ටයුත්ත ය දන ඹන ඵ.  

නතුභහටත් නතුභහ ද  හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් දම් ටයුතු යදන 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඹෆභ වහ අලය ඒ ල පිනඹ රළදබ්හයි කිඹරහ ප්රහර්ථනහ යනහ. 
ඒ හද භ අභ ලදඹන් ත අවුරුදු දවඹකින් අදප් යට දළනට  
සිටින අසන පළනි සථහනදේ සිට ඳනසළනි සථහනඹට 

දදනනහ කිඹරහ ඉර පඹ ප වදහ න්න ඔවුන්ට පුළුන් නම්, 
නඹ තභයි  අලය දන්දන්. දභොද, යන්නන්හදේ ඳර්දේණ 
කිරීදභන් ඇින ප්රදඹෝජනඹ ප නළවළ. ඳර්දේණ ශ යුත්දත්  

යදට් ංර්ධන ළඩ හිළිදශ වහ අලය ආහයඹටයි. ඒ නිහ 
ඒ අලය ඳර්දේණ කිරීභ හිළිඵත්, ඒහ හණිජභඹ 
ආහයදඹන් යදට් ංර්ධනඹ වහ දඹොදහ න්දන් දොදවොභද 

කිඹන න හිළිඵත්  අධහනඹ දඹොමු යන්නඹ කිඹහ ඉේරමින් 
භද  චන සේඳඹ අන් යනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Lakshman  Senewiratne. 

You have 13 minutes. 

 
[අ.බහ. 2.00  

 
ගරු ්ෂහමාත්ද මවමනවිර කන මාතශතළ (විදයළ  තළ්ෂණ ශළ 

ඳර්ම ණ රළලය අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) - றஞ்ஞரண, 

தரறல்தட்த ற்யம் ஆரய்ச்சற இரஜரங்க அலச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 
බහ යසථහහිත භණ්ඩරඹ ප ඵට ඳත් කිරීභ ඉතහභ 
හදරෝචිත සිදු දන දදඹ ප ඵ ප්රහල යන්න ඕනෆ. භද  
මි, අදප් නිදඹෝජය අභහතය රු  වර් ද සිේහ භළිනතුභහද  

ථහදන් ඳසුයි භභ ථහ යන්දන්. රු නිදඹෝජය 
ඇභිනතුභනි, භභ ඔඵතුභහද  ථහට ඇහුම් න් දුන්නහ. ඔඵතුභහ 
කිඹපු  දඵොදවෝ රුම් නිළයදියි. අහි ඳසු ගිඹ භහ දද තුශදී 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ දප්ර භජඹන්ත ඇභිනතුභහ භඟත් දම් ම්ඵන්ධ 
හච්ඡහ ශහ. දම් යදට් ඉිනවහදේ හුඟ ප අසථහර  
ඳර්දේණරට, විදයහ වහ තහ පණඹට -Research and 

Development -R&D වහ-, මුේ තළන ප රඵහ දුන්දන් නළවළ.  

අහි ඵරහදන ගිදඹොත් දඳදනනහ, අද අඳට ඩහ ඉදිරිදඹන් 
සිටින යටේ, අවුරුදු ණනහට ලින් අඳට ඳසු ඳසින් සිටි 
යටේ ඵ. ඒ යටර සිීධ වුදණ් දභො පද?  ඒ යටර ෆභ 
රිඹහලිඹ පභ සිීධ වුදණ් විදයහ ව තහ පණඹ ඳදනම් ය 

දනයි. ඒයි සිීධ වුදණ්. දොරිඹහ, ජඳහනඹ හද  යටේ අද 
දඵොදවොභ ඉදිරිදඹන් ඉන්නහ. ඔඵතුභහ කිව්හ හද  අදප් 
අේරපු ළදට් ඉන්න සිංප්පරු, ඉන්දිඹහ ළනි සිඹලුභ යටේ 

අද ප්රමුතහ දීරහ ිනදඵන්දන් දභොනහටද?  විදයහ වහ 
තහ පණඹටයි. ඳසු ගිඹ හනු - අවුරුදු 40, 50 හරඹ-  
ත්දතොත්, ංයහ දේන, දත්ත  අනු ඵළලුත් අහි ඒ අිනන් 

දඵොදවොභ ඳසුඳසින් ඉන්දන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  දම් විදයහ වහ තහ පණඹ 
ඵහුර ලදඹන් දඹොදහ ළතිභ ඉදිරිදේදී සිීධ නහඹ කිඹන 
විලසහඹ අඳට ිනඹන්න පුළුන් ප්රධහන දව තු තභයි, ර්තභහන 
ජනහධිඳිනතුභහත්, අග්රහභහතයයඹහත් දම් හිළිඵ තීන්දු ප 

අයදන ිනදඵන න. ඔවුන් තීන්දු ප අයදන ිනදඵනහ දම් යට 
ඉසයවට ඹන්න නම් අහි විදයහ වහ තහ පණඹට මුේ තළන ප 
දදන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ළන අහි දඵොදවොභ සතුිනන්ත දන්න 

ඕනෆ. අදප් හර්මි ටයුතුරට, ෘෂිහර්මි ටයුතුරට, 

ධීය ටයුතුරට  තහ පණඹ දඹොදහ ත්තත්, තහ පණඹ අිනන් 

අහි දභොන තයම් ඳසුඳසින් ඉන්නහද කිඹන න  දොඹහ 
ඵළලුදොත් අඳට  දළනන්න පුළුන්. උදහවයණඹ ප වළටිඹට අදප් 
ම්ර කුඹුරු ඉඩම් අ පයඹකින් නිසඳහදනඹ යන ම ප්රභහණඹ 
දොඳභණද කිඹරහ ඵරන්න.  ඒ වහ හදප් ප අදන ප යටේ 

අයදන ඵළලුදොත් ඔවුන් දභොන තයම් ඉදිරිදඹන් සිටිනහද?   

භද  මි වර් ද සිේහ භළිනතුභහ කිඹපු විධිඹට  අදප් 
ඳර්දේණ ත්දතොත්, අදප් ඒ දඵොදවෝ ඳර්දේණ යටට 
ළශදඳන දීේ දනොදයි. ඒහ හණිජභඹ ලදඹන් අඳට  
ළශදඳන දීලුත් දනොදයි. හණිජභඹ ලදඹන් අහි  
ඳර්දේණ යරහත් නළවළ. දම් ආඹතනදඹන් සිීධ න ප්රධහනභ 
දීේ ළන  රු අභහතයතුභහ දවො ඳළවළදිලි කිරීභ ප ශහ. අද 
අහි තමුන්නහන්ද රහ සිඹලු දදනහභ ඒයහය දරහ අනුභත යන 
දම් යසථහහිත භණ්ඩරඹට අහි මරය ඵරඹ ප රඵහ දදනහ. 
දනත් ආඹතනලින් ප්රදහන ව ණඹ රඵහ ළතිදම් ඵරඹ රඵහ 
දදනහ. අලය ටයුතු වහ යජදේ ක්රභදව්දඹ අනු ඉඩම් 
අත්ඳත් ය ළතිදම් ඵරඹ රඵහ දදනහ. අදහශ හර්ඹඹන් 
යදන ඹෆභ වහ දඳෞීලි ආඹතන භඟ නුදදනු කිරීදම් 
ඵරඹ රඵහ දදනහ. ඳර්දේණ වහ සුදුසු පුීරඹන් දත 
ප්රිනඳහදන රඵහ දීදම් ඵරඹ රඵහ දදනහ.  සුදුසු පුීරඹන් දත 
ළඩිදුය අධයහඳනඹ වහ ශියත් රඵහ දීදම් ඵරඹ රඵහ දදනහ.  
ප්රදහන අනු දදයන ඳර්දේණ ටයුතුර ප්රිනඹ ඳරී පහ 
කිරීදම් ඵරඹ රඵහ දදනහ.  

අනලය ටයුතු දනුදන් ඳර්දේණ ඳළළත්මභ වහ 
යජදේ මුදේ ළඹ මභ, නභ ඳර්දේණ ටයුතු වහ ආඹතන 
දද ප භන්න් ටයුතු කිරීභ නිහ යජදේ මුදේ නහසින මභ, 
අයමුදේ රඵහ දීදභන් ඳසු ප්රිනඹ ප දනොදඳන්මභ, අනලය 
ඳර්දේණ දනුදන් ටයුතු දනොකිරීභ, නිසි ප්රමිිනඹකින් 
දතොය ඳර්දේණ ටයුතු සිදු කිරීභ කිඹන ඒහ තභයි දභච්චය 
හරඹ ප අදප් යදට් ිනබුම් දුර්රතහ. රංහදව් අහි දඵොදවොභ 
ද පයි duplicate ළඩරට. නභ දී ම්ඵන්ධදඹන් ආඹතන 
ණනහ ප ඳර්දේණ යනහ. භභ මුරදී කිව්හ හද  භවය 
ඳර්දේණ යටට කිසිද ත්භ ළශදඳන්දන් නළින ඳර්දේණ. 
අදන ප ඳළත්දතන් ඒහයින් හණිජභඹ හසිඹ පත් යටට 
රළදඵන්දන් නළින තත්ත්ඹ ප ඇිනදරහ ිනදඵනහ. නභ නිහ  
අද තමුන්නහන්ද රහ -අහි සිඹලුභ දදනහ ඒ යහය  දරහ 
තමුන්නහන්ද රහද  උදව්දන්- ඳත් යන දම් යසථහහිත 
භණ්ඩරදඹන් අදප් යට ඹම් තළනට අයදන ඹන්න පුළුන් 
දයි කිඹරහ අහි විලසහ යනහ. ඒට අවුරුදු කිටුඳඹ ප ඹයි.     

Why is R&D important to Sri Lanka? Twelfth pillar 

of the global competitive index is very important. If, as a 
country, we do not perceive research and development in 

science and research and innovation, the country would 

stagnate at this level of development. 

අද දම් ඉන්න තත්ත්දේ ඉරහ ඊශඟ හිඹයට ඹන්න නම්, 
යජඹ ප වළටිඹට, යට ප වළටිඹට අහි අත දීරහ, සිඹලුභ අභහතයහංලත් 
ඒහඵීධ ය දන, අනිර්ඹදඹන්භ විදයහ වහ තහ පණඹ  
තුළින් ඉදිරිඹට ඹෆභ ඉතහභත් ළදත් නහඹ කිඹන න ප්රහල 
යන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උතුදර් අදප් රු 
භන්ත්රීයඹකු ථහ යනහ භහ අවදන සිටිඹහ. නතුභහ ප්රලසන 
කිටුඳඹ ප භතු ශහ. නතුභහ උතුදර් කුඩු දයෝඹ ළන ප්රහල 
යන භන්, භවය විට උතුදර් කුඩු දයෝඹ ඇින වුදණ් 
යුීධඹ නිහද කිඹන ප්රලසනඹ භතු ශහ. යුීධඹ නිහ කුඩු 
දයෝඹ ඇින වුදණ් නළවළ. අද න දොට භටුඹංනඹ, 
ගියහඳුරුදෝට්දට්, දඳොදරොන්නරු ළනි ප්රදීලර කුඩු 
දයෝගින් විලහර ප්රභහණඹ ප ඉන්නහ. යුීධඹ නිහ කුඩු දයෝඹ 
ඇින න්දන් නළවළයි කිඹරහ ඕනෆ දදන ප දන්නහ.   අද  අදප් 
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ජනහධිඳිනතුභහත්, සිඹලුභ යහජය නහඹඹනුත් ඒ යහශි දරහ  දම් 
කුඩු දයෝඹට මලි දව තු කුභ පද කිඹරහ දොඹහ ළතිභට 
ටයුතු යමින් සිටිනහ. ඒ දනුදන් විලහර ළඩ දොට ප 
යදන ඹනහ. ඇත්තභ කිඹනහ නම්, කුඩු දයෝඹට මලි 
දව තු කුභ පද කිඹරහ තභත් දොඹහ න්නට ඵළරි දරහ 
ිනදඵනහ. දරෝදේ සිටින විදල ඥඹන් ඇවිේරහ ඒ හිළිඵ 
දභටු ඳර්දේණ යරහ ිනදඵනහ; ඉදිරිඹටත් යනහ. ළඩි ේ 
ඹන්නට දඳය දම් ප්රලසනඹට හිළිතුය ප රළදඵයි කිඹරහ භහ විලසහ 
යනහ.  

නතුභහ දඩංුව දයෝඹ හිළිඵ ථහ ශහ. ඇත්තටභ රංහදව් 
දඩංුව දයෝඹ ිනබුණහට, යදට් ජනතහද  දළනුත් මභ තුළින් අද 
දඩංුව දයෝඹ දඵොදවෝ දුයට භළඩ ඳත්හදන ිනදඵනහ. යදට් 
ජනතහ ඉදිරිඳත් දරහ තභන්ද  ම් ප්රදීල හිරිසිදු තඵහ 
ළතිදම් දව තු භත අද ම්ර දඩංුව දයෝඹ දඵොදවෝ දුයට 
තුයන් දරහ ිනදඵනහ. දඩංුව දයෝඹ ළඩි ලදඹන් ිනදඵන්දන් 
දොශම නයඹ තුශ ව ම්ඳව නයඹ තුශයි. අදප් ප්රදීලර 
දඩංුව දයෝගින් ඉන්නහ නම් ඉන්දන් 1/1000 ප ඳභණ ඉතහ සුළු 
ප්රභහණඹකුයි. ඒ දළනුත් කිරීභ තුළින් අද දඩංුව දයෝඹ භර්දනඹ 
යන්න පුළුන් දරහ ිනදඵනහ. ඒ හද භ නතුභහ ඉේලීභ ප 
ශහ, දම් දොඹහත් ප්රිනපර හිළිඵ භව ජනතහ දළනුත් ශ 
යුතුයි කිඹරහ. අදප් විදයහඥයින් දොඹහ න්නහ ප්රිනපර දභොනහද 
කිඹහ යදට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ.  

අද අදප් ඳහේර ශියඹන්ට විදයහ දළනුභ, තහ පණඹ 
හිළිඵ දරොකු හිඳහඹ ප ිනදඵනහ. ඒ හිළිඵ ඔවුන්ට දරොකු 
ඕනෆභ ප, උනන්දු ප ිනදඵනහ. අද දම් ඳහේර ිනදඵන 
ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ තභයි හභහනය විදයහ උන්න්නත් 
ුවරුරුන් නළිනභ. නතදොට දම් දරුන්ද  දළනුභ හිළිඵ 
හිඳහඹ නළින යන්න අහි ක්රභදව්දඹ ප වදහ න්න ඕනෆ. 
ඳහේර දරුන් විලහර ඕනෆභකින් science societies 
වදහදන ිනදඵනහ. නමුත් අහි ඉන්දන් ඊට ෆදවන හිටුඳසින්.  
ංයහ දේන අනු ත්තත්, අහි ඉන්දන් ෆදවන ඳසු ඳසින්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අහි  ශ  දම් ඳටන් ළන්භ 
ඉතහභත් ළදත් නහ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ තුළින් 
දම් යදට් විලහර ආඹතන ණනහ ප ම්ඵන්ධීයණඹ යන්න 
අඳට පුළුන් දයි කිඹරහ අහි විලසහ යනහ.  විලහර ආඹතන 
ණනහ ප ම්ඵන්ධීයණඹ යන න තභයි අතයලයභ දී. ඒ 
ම්ඵන්ධීයණඹ තුළින් අහි ඳසු ඵහ ිනදඵන තත්ත්ඹ ඹම් තහ ප 
දුයට භඟ වයහ දන අදප් ඉර පරට ඹන්නට අදප් 
අභහතයහංලදේ සිඹලුභ නිරධහරි භවත්රුන්ට වළකි දව්හ යි කිඹහ 
ප්රහර්ථනහ යමින්, සිඹලු දදනහද භ ව දඹෝඹ ඵරහදඳොදයොත්තු 
දමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 20 

minutes. 
 

[தற.த. 2.11] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතර්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததலச் சட்டதோனம் சம்தந் 

ரண றரத்றதன கனந்துதகரள்றல் கறழ்ச்சறலடகறதநன். 

இந் ரட்டிதன இயக்கறன்ந இலப றஞ்ஞரணறகலபயும் 

ஆரய்ச்சறரபர்கலபயும் ஊக்குறக்கும் லகறல் இந் 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததல எய தொக்கறரண 

தங்லக கறக்கதண்டுதன்தது ல்தனரயலடதும் றயப்த 

ரகும். குநறப்தரக, இன்ய உனக ரடுகள் தல்தயதட்ட 

றஞ்ஞரண ரலறரண பர்ச்சறகலபக் கண்டியக்கறன்நண; தன 

தொன்தணற்நங்கலபக் கண்டியக்கறன்நண. 1948ஆம் ஆண்டு 

இனங்லக சுந்றம் ததற்நததரளது ஜப்தரன் ரட்டின் 

ணறதர் னர யரணதொம் இனங்லக ரட்டின் ணறதர் னர 

யரணதொம் சரகத கரப்தட்டது. ஆணரல், இன்ய 

ஜப்தரன் ரட்டின் னர யரணம் த்லணதர ஆறம் 

அதரறக்க தடரனர்கலபத் ரண்டி தொன்தணற்நம் 

கண்டியக்கறன்நது. இனங்லகறதன இன்ய ணறதயலட 

னர யரணம் 240 அதரறக்க தடரனலத் ரண்ட 

தொடிரல் றப்தல ரங்கள் அரணறக்கறன்தநரம். ஆகத, 

எய கரனகட்டத்றல் இயந் றஞ்ஞரண தொன்தணற்நம் 

ஜப்தரலண உனகத்றதனத எய தொன்தணற்நகரண ரடரகக் 

கரண்தறத்றயக்கறன்நது. ரங்கள் இன்ய இந்ப் தரரளுன்ந 

பரகத்றல் றன்ய ததசுகறதநரம் ன்நரல்,  இந்ப் தரரளு 

ன்நக் கட்டிடதொம்கூட ஜப்தரன் ரடு ந் ஏர் 

அன்தபறப்தைத்ரன். 1948கபறல் து ரட்தடரடு சரண னர 

யரணத்லப் ததற்நறயந் ஜப்தரன் ரடு து ரட்டுக்கு 

எய தரரளுன்நத்லக் கட்டித் ந்றயக்கறநது ன்நரல், அந் 

அபவுக்கு அது தொன்தணற்நலடந்றயக்கறன்நது.  

இங்கு தனயம் குநறப்தறட்டதுததரன தகரரறர, சறங்கப்தர் 

ததரன்ந ரடுகள்கூட றஞ்ஞரண ரலறரகப் தன தொன்தணற்நங் 

கலபயும் பர்ச்சறகலபயும் கண்டியக்கறன்நண. ஆணரல், து 

ரட்டிதன அவ்ரநரண தொன்தணற்நங்கள் துவும் இல்லன. 

இலப கண்டுதறடிப்தரபர்களுக்கு அல்னது இபலக் 

கரனத்றதன தரடசரலனறல் கற்கறன்ந ரர்களுக்கு 

அர்களுலட கண்டுதறடிப்தைகலப தபறக் தகரண்டு 

யற்கரண தொற்சறகள், ஊக்குறப்தைகள் ங்கப் 

தடறல்லன. அவ்ரய தொற்சற தசய்தர்களுலட 

தொன்தணற்நங்கள்கூட டுக்கப்தட்ட னரயகள்ரன் 

அறகரணல. அண்லறல் வுணறரறல் ஜக்ஷன் ன்ந 

ரன் ன்தலட கண்டுதறடிப்தைகலப 200 தகரடி 

யதரய்க்கு ணற றயணங்களுக்கு றற்தலண தசய்ரக எய 

தசவ்றறதன தரறறத்றயந்ரர். அத்துடன், "ரன் எய ணற 

ரணரக வ்பதர கடிணரக தொற்சற தசய்றயந்தன்; 

தனரறடதொம் தன றயணங்கபறடதொம் தசன்ய உற 

தசய்யுரய தகட்டததரளதும் ணக்கு ந் உறகளும் 

கறலடக்கறல்லன; ன்லண ரயம் கணறக்கறல்லன" ன்யம் 

அர் குநறப்தறட்டியந்ரகப் தத்றரறலககள் தறசுரறத்றயந்ண. 

அந் ரதக்கு இந் உர்ந் சலதறதெடரக ரன் 

ன்தலட தரரட்டுக்கலபத் தரறறத்துக்தகரள்கறதநன்.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! දම් අසථහදව්දී වුරුන් දවෝ රු 
භන්ත්රීයඹකු  මරහනඹ වහ රු නඩ්ඩ් ුවණද ය 
භන්ත්රීතුභහද  නභ  දඹෝජනහ යන්න. 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු නඩ්ඩ් ුවණද ය 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ යනහ. 

 

්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ මූළවනමය්ද ඉල ක 
වුමය්ද  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මාතශතළ ු ළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு ட்ட் குதசக 

அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු එවහ. ශ්රීතර්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
து ரட்டிதன தன ரர்கள் இவ்ரய தொற்சறகலப 

தற்தகரள்கறநரர்கள். தன்தகுறறல்கூட தன ரர்கள் 

ங்களுலட தொற்சறறதெடரக கண்டுதறடிப்தைகலபச் 

தசய்றயக்கறநரர்கள். அதுதற்நற தசய்றகலப ரங்கள் 

தத்றரறலகபறல் ரசறத்றயக்கறதநரம். இற்லந ஊக்குறக்கக் 

கூடி லகறதன இந் இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் 

ததல தல்தயதட்ட றஞ்ஞரணக் கண்டுதறடிப்தைகலபயும் 

தல்துலந சரர்ந் கற ரலறரண science and technology 

துலநகபறதன அர்களுலட தொற்சறகலப தற்தகரள்ற் 

கரண எத்துலப்லதயும் ங்க தண்டும். குநறப்தரக, இன்ய 

அதரறக்கர ணது software companies  இந்றரறல் தன 

இடங்கபறல் றயறறயக்கறன்நது. அங்கறயக்கறன்நர்கபறன் 

தரறல்தட்தத் றநன்கலபப் ததற்யக்தகரள்ற்கரக 

இவ்ரய தற்தகரண்டியக்கறநது. இனங்லகறல் தன் 

தகுறறதனர அல்னது டதகுறறதனர இயக்கறன்ந ஊற 

பங்கலபப் தன்தடுத்க்கூடி லகறல் software 

companies ஆம்தறக்கப்தடறல்லன. இந் ரட்டிதன சரறரண 

தொலநறல் இந் science and technology தகரண்டுப் 

தடறல்லன ன்ந குலநதரடு  தனரகக் கரப்தடுகறன்நது.  

அண்லக் கரனங்கபறல் றகதொக்கறரண சறன தசய்றகலப 

ரங்கள் தடித்றயக்கறன்தநரம். அரது, தைணர்ரழ்வு ததற்ய 

ந் 104க்கு தற்தட்ட ததண் ததரரபறகளும் ஆண் 

ததரரபறகளும் cancer தரறணரல் இநந்றயக்கறநரர்கள். 

அண்லறதன சரனர இரட தொகரறலுள்ப ஆயுக் 

கபஞ்சற தடிப்தறன் கரரக க்களுக்கு சுரச தரய்கள், 

cancer ததரன்ந தரய்கள் ற்தடுதண  தரரளுன்நத்றல் 

தகப உயப்தறணர்கள் தனரல் டுத்துலக்கப்தட்டது. 

அப்தடிரறன், 30 ஆண்டுகள் இந்க் கந்கக் கரற்லநச் 

சுரசறத்றயந் து க்களுலட றலனல ன்ண? 

தைணர்ரழ்வு ததற்ய  அர்கள் லண்டு ந்தறன்ணர் 104க்கு 

தற்தட்ட ததரரபறகள், குநறப்தரக ததண் ததரரபறகள் 

தைற்யதரறணரல் இநந்றயக்கறநரர்கள். இவ்ரநரண இநப்தை 

களுக்கரண கரங்கலபக் கண்டநறற்கு உண்லறதன 

எய ம்தகத்ன்லறன் அடிப்தலடறல் ஆய்வு தசய்ப்தட 

தண்டும். இந் ஆய்வுகலப இந் ரட்டிதன 

தற்தகரள்ற்கு  சுந்றரண, தபறப்தலடரண ஆய்வு 

றயணங்கள் இயக்க தண்டும்.  

இந்த் தசற ஆரய்ச்சறப் ததல தயதண 

ததபறல் எய கரரறரனரக இயக்கக்கூடரது; ளத்றணர 

னரண எய சட்டதோனரக இயக்கக்கூடரது. யுத்த்றன்ததரது 

சலடந் ததரரபறகள் தைணர்ரழ்வு ததற்ய ந்ன் 

தறற்தரடுரன் இந் cancer தரறணரல் சரகடிக்கப் 

தட்டியக்கறநரர்கள் ன்நரல், அற்குரற கரங்கள் அநறப் 

தடதண்டும். ரழ்ப்தர ரட்டத்றலும் ன்ணறறல் 

குநறப்தரக தொல்லனத்லவு, கறபறதரச்சற, ன்ணரர் ஆகற 

ரட்டங்கபறலும் இயக்கறன்ந க்கபறல் ததயம்தரனரணர்கள் 

கரச தரய், இதரய் ததரன்நற்நரல் தரறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நரர்கள் ன்யம் அற்குக்  கரம் அர்கள் 

தடி யந்துப் தைலகறலண சுரசறத்லரன் ன்யம் 4 

ஆண்டுகளுக்கு தொன்தை டரக்டர் ர்தந்றர அர்கள் 

ரழ்ப்தரத்றதன கூநறறயந்ரர். அத்துடன் இந் தடி 

யந்துப் தைலகறலணச் சுரசறத்ல  இதரய்க்கு றக 

தொக்கறரண கரரக இயக்கறன்நது ன்யம் அர் 

குநறப்தறட்டியந்ரர். இற்லநதல்னரம் ஏர் ஆய்வுக்கு 

உட்தடுத்க்கூடி சுந்றரண றயணங்கள் இந் ரட்டிதன 

கரப்தடறல்லன. இல சரறரண ணற தத்தரடும் 

ணற றளறங்கதபரடும் ஆரய்ச்சற தசய்ப்தடறல்லன. 

ணத, இந் ஆய்வுகள் தற்தகரள்பப்தட தண்டும்.   

இற்லநறட, இரடத்லட தொகரம்கபறலியந்து 

அர்களுக்குரற தைணர்ரழ்வு ததற்ய அல்னது றசரல 

களுக்குட்தடுத்ப்தட்டு ந் தன ததரரபறகள் இடுப்தறற்குக் 

கலத இங்க தொடிரரய தபறறதன ந்றயக்கறன்நரர்கள்.  

அர்களுக்கு தர எயற யந்து இடுப்தறதன 

ற்நப்தட்டரக அர்கள் ன்ணறடம் தரறறத்ரர்கள். 

அர்களுலட உறயக்கு உத்ரறல்னரணரல் 

அர்கள் இலண தபறப்தலடரகச் தசரல்ன 

தொடிரறயக்கறன்நரர்கள்.  தன்தகுறறதன இயக்கறன்ந சறன 

லத்றசரலனகபறல் சறன சதகர லத்றர்கள் அர்கபறல் 

சறனயக்கு லத்றம் தசய்து குப்தடுத்றயும் இயக்கறன் 

நரர்கள். ங்களுலட ததர்கலபச் தசரல்னதண்டரதன்ய 

கூநற அர்கள் குப்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். 

இவ்ரநரணர்கபறன் இந் றலனலக்குக் கரம் ன்ண? 

அர்களுக்கு ன்ண டந்து? ததரன்ந தகள்றகளுக்கரண 

றலடகலபப் ததயற்கு, அந் உண்ல றலனலல 

தபறறதன தகரண்டுயற்கு இர்கள்லரண ஆய்வுகள் 

தசய்ப்தடதண்டும். இந் ஆய்வுகள் தசய்ப்தடுகறன்ந 

ததரதுரன் உண்ல றலனல கண்டநறப்தடும்.   

அதததரல் டக்கு, கறக்கறதன இயக்கறன்ந கறபறதரச்சற, 

தொல்லனத்லவு, ட்டக்கபப்தை, அம்தரலந ரட்டங்கபறல் 

'ததரஸ்தஸ்' குண்டுகபரல் தரறக்கப்தட்ட தன 

ததண்கலபயும் ஆண்கலபயும் ரன் சந்றத்துக் 

கலத்றயக்கறன்தநன். அர்கள் ங்கபறடம் தடிரக  ந்து 

ரக்குதோனம் ந்றயக்கறன்நரர்கள். அர்களுலட 

தொகங்கபறலும் லக கரல்கபறலும் ற்யம் உடலின் லண 

தரகங்கபறலும் இன்யம் அந் ரறகரங்கள் 

கரப்தடுகறன்நண.  இற்யக்கரண றரம் ன்ண? 

இர்கள் ன் அவ்ரய தரறக்கப்தட்டரர்கள்?  இந் ரட்டில் 

டந் யுத்த்றதன அர்கள் வ்ரய தரறக்கப்தட்டரர்கள்?  

ன்தண தரடர்தரண ஆய்வுகள் தற்தகரள்பப்தட தண்டும். 

இலதல்னரம் 2009ஆம் ஆண்டு டந் யுத்த்றன்ததரது 

ற்தட்ட தரறப்தைக்கபரகும்.   

அண்லறல் கரரல்ததரதணரர் தரடர்தரண 

ஜணரறதற ஆலக்குளறன் லனரக இயக்கறன்ந 

க்ஸ்தல் தக அர்கள் இந் ரட்டிதன யுத்த்றன் 

ததரது தகரத்றக் குண்டுகலபப் தரறத்றயந்ரலும் அது 

தறலறல்லன ன்ய குநறப்தறட்டியக்கறன்நரர். ஆணரல், 

தறரறத்ரணறரறலியந்து தபறயகறன்ந 'கரர்டின்' 

தத்றரறலக இங்தக யுத்த்றன்ததரது தகரத்றக் குண்டுகள் 

தரறக்கப்தட்டல உயறப்தடுத்ற ஆரங்கதபரடு தசய்ற 

தபறறட்டியக்கறன்நது. அதுட்டுல்னரல் இந்றர 

றலியந்து தற்லநறணம் தபறந் 'இந்து' 

தத்றரறலகறலும் றர்ரணறன் தரனசுந்ம் அர்கள் ளற 

எய கட்டுல, இனங்லகறல் தகரத்றக் குண்டுகள் 

தரறக்கப் தட்டல தபறக்தகரண்டுந்றயக்கறநது. 

தகரத்றக் குண்டு ன்தது ணற உறர்கள்லது தரறக்கப்தட 

தொடிர எய குண்டு. ஆணரல், யுத்த்றல் இந் ரட்டின் 

குடிக்கள்லது இந் ரட்டின் தலடகள் அந்க் குண்டுகலபப் 

தரறத்றயக்கறன்நததரது, "அவ்ரய தரறத்றயந்ரலும் 

தறலறல்லன" ன்ய தசரல்கறன்ந ஜணரறதற ஆலக்குள 

றன் லனர் க்ஸ்தல் தக ன்தர், வ்ரய எய 

லறரண றசரலல தற்தகரள்ரர்? ன்கறன்ந தகள்ற 

இன்ய தனரக ல்தனரது ணறலும் இயக்கறன்நது. 

குநறப்தரகத் றர்கள் அர் லனலறனரண அந் 

ஆலக்குளறன் அநறக்லகல ம்தைற்குத் ரரக 

இல்லன.  உனகம் இலண வ்ரய ற்யக்தகரள்பப் 
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ததரகறன்நது? இற்கு எய தபறப்தலடரண றசரல 

தல; ஆரய்ச்சற தல.   

இந் ஆரய்ச்சறக்கு இந்ப் ததலகள் எய ல்ன றல 

குக்குர? ன்தல ரங்கள் இந் இடத்றதன 

ஆரதண்டும். தணன்நரல், தரறக்கப்தட்டர்கள் 

றர்கள்; உடற்தரறப்தைக்குள்பரணர்களும் றர்கள். 

இப்ததரது ரர் அர்கள் லது தரறப்லத ற்தடுத்ற 

ணரர்கதபர, அர்கதப றசரலகலப டத்றக்தகரண்டியக் 

கறன்நரர்கள். அது ல்லிக்க ஆலக்குளறன் றசரல 

ரக இயக்கனரம் அல்னது ஜணரறதற ஆலக்குளறன் 

றசரலரக இயக்கனரம். ந் றசரலகபரக 

இயந்ரலும் ரர் றர்கள்லது குண்டுகலப வீசறணரர்கதபர, 

ரர் றர்கலப அறத்ரர்கதபர, ரர் றர்கலப இண 

அறப்தைச் தசய்ரர்கதபர அர்கதபரன் இந் றசரல 

கலப தற்தகரள்கறன்நரர்கள். ஆகத, அடித்தண 

றசரல தசய்ரணரல்  அது லறரண றசரலரக 

இயக்குர?  இற்கரகத்ரன் எய சர்தச ரலறரண 

லறத்ன்ல கறலடக்கக்கூடி லகறல் தபறப்தலடரண 

றசரலரக இது இயக்கதண்டும் ன்தலத் றர்கள் 

றயம்தைகறன்நரர்கள்.  சர்தசதொம் இலண ற்யக் 

தகரண்டன் அடிப்தலடறல்ரன் கடந் ஆண்டு தகரண்டு 

ப்தட்ட தஜணலர லர்ரணத்றல், இந் றசரலகபறல் 

சர்தச லறதறகள், சர்தச சட்டரபர்கள் ததரன்தநரரறன் 

தங்கபறப்தை இயக்கதண்டும் ன்ய தரறறத்றயந்து. 

அலண அசரங்கதொம் ற்நறயந்து. ஆணரல், இவ்யடம் 

ரட்டின் லனர்கபறடறயந்து அற்கு ரநரகப் தன 

கயத்துக்கள் யல ரங்கள் அரணறக்கறன்தநரம். இது 

றகறக ஆதத்ரணது. இது இந் ரட்டிதன எய றரரண, 

ஜணரகரண கயத்துக்களுக்கு ற தகரடுக்கறநர?  ன்ந 

தகள்றல ளப்தைகறன்நது. தகப உயப்தறணர் சரள்ஸ் 

றர்னரன் அர்கள் தசரன்ணதுததரல் டக்கு, கறக்லக 

லப்தடுத்ற ரங்குபத்றதன இந் இனங்லகத் தசற 

ஆரய்ச்சறப் ததலறன் கரரறரனம் என்ய அலக்கப் 

தடதண்டும்.   

அங்தக டந் யுத்த்றன்ததரளது தகரல்னப்தட்டர்களும் 

யுத்த்ரல் ங்களுலட அங்கலப இந்ர்களும் 

எவ்தரய உடலியந்தும் டிந்துதகரண்டியக்கறன்ந ஊணங் 

களும் யுத்த்றன் டுக்கலபச் தசரல்ற்கரண ஆரங்கபரக 

இயக்கறன்நண. இல ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தடதண்டும். 

இற்கு இந்ப் ததலறன் எய கறலப றகக் கரத்றரண 

தொலநறல், தர்லரண தொலநறல் அங்கு 

அலக்கப்தடதண்டும்.  

2009ஆம் ஆண்டு தங்குணற ரம் 03ஆம் றகறக்கும் 09ஆம் 

றகறக்குறலடறல் ன்ணறப் தகுறறல் குநறப்தரக, 

தொல்லனத்லவு ரட்டத்றல் சுந்றதைம், உலடரர்கட்டு, 

ஆணந்தைம், தொள்பறரய்க்கரல் தகுறகபறதன தகரத்றக் 

குண்டுகள் வீசப்தட்டற்கரண ஆரங்கலப க்களும் 

தரறறக்கறநரர்கள்; தத்றரறலககளும் தரறறக்கறன்நண. இல 

2009ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் ற்தடுத்ப்தட்ட யுத்த்றன் 

லிகள். அந் டுக்கள் இன்யம் அந் க்கலப ரபரந்ம் 

தகரன்யதகரண்தட இயக்கறன்நண; அர்கள் தசத்துக் 

தகரண்தட இயக்கறநரர்கள். சறயலகம் - kidney - சம்பந்தான 

தரய்கள் யுத்த்ரல் யறல்லன ன்ய அலச்சர் அர்கள் 

ததசும்ததரளது தசரன்ணரர். சரற, சறயலகப் தரறப்தரணது 

குடிலரறணரல் கூடுனரக ற்தட்டரலும், இன்ய ன்ணரர், 

வுணறர, கறபறதரச்சற, ரழ்ப்தரத்றன் டரட்சற ற்யம் 

கறக்குப் தகுறகபறல் ரழ்ந் க்கள் எட்டுதரத்ரக 

தொல்லனத்லறல் குடிதநறணரர்கள். அர்கள் தகரண்டுதசன்ந 

இனத்றணறல் ததரயட்கள், அர்களுலட லகறல் இயந் 

தல்தய லகரண இயம்தைப் ததரயட்கள், அர்கபறடறயந் 

சூலனப் தரறக்கக்கூடி தல்தய லகரண ததரயட்கள் 

தொல்லனத்லவு ண்றதன தைலக்கப்தட்டண, அல்னது அங்கு 

றட்டுறட்டு ப்தட்டண. இவ்ரநரண ததரயட்கள் 

இப்ததரளது அந் ண்தரடு கனப்தணரல் - அந் 

ண்டக்குள்தப தைலயுண்டு இயப்தணரல், “கட்றம்” 

ததரன்ந ச்சுப் ததரயட்கபறன் அபவு அறகரறத்துள்பது. 

இணரல் இனங்லகறதன கூடுனரண  சறயலகப் தரறப்தைக்கு 

தொல்லனத்லவு ரட்டம் உட்தடப்ததரகறன்நது ன்ந 

ச்சரறக்லகல இன்ய தன ஆரய்ச்சறரபர்கள், scientist - 

றஞ்ஞரணறகள் - குநறப்தறட்டியக்கறன்நரர்கள். ஆகத, 

இலதல்னரம் றக தொக்கறரணல; ஆய்வுக்கு 

உட்தடுத்ப்தட தண்டில. 

யுத்ம் டந் தறதசங்கபறல் இயக்கறன்ந க்களுலட 

சுகரரம், அர்களுலட றர்கரனம், அர்கள் ந் 

அடிப்தலடறல் தரறக்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள் ன்தது 

தரடர்தறல் ஆரய்ச்சறப் ததலரணது சுந்றரண 

தொலநறல் ஆரய்ச்சறகலப தற்தகரள்பதண்டும். இந் 

சுந்றத்ன்ல இந் ரட்டில் கறலடக்குர? சுந்றரண, 

தக்கச்சரர்தற்ந, லறரண றசரலக்கு இது ல்னதரய 

றல குக்குர? ன்தல ரங்கள் இந்ச் சலதறதன 

தகள்றரக தொன்லக்க றயம்தைகறன்தநரம்.  

ரன் தொன்ணர் குநறப்தறட்டதுததரன்ய, றக தொக்கறரக, 

104க்கும் தற்தட்ட ததரரபறகள் cancer தரறணரல் 

தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள். இன்யம் தன ததரரபறகள் 

இடுப்தைக்குக் கலத இங்க தொடிரர்கபரக இயக்கறன் 

நரர்கள். அவ்ரய இங்க தொடிரல் இயந் சறனயக்கு 

தன்ணறனங்லகறல் இயக்கறன்ந சதகர சறங்கப 

லத்றர்கள் சறகறச்லச தசய்றயக்கறன்நரர்கள். ஆகத, இந் 

அடிப்தலடறல் இல சறந்றக்கப்தடதண்டும். இந்ப் 

ததலரணது, இலப றஞ்ஞரணறகலப, இலப 

லனதொலநகலப ஊக்குறக்கறன்ந அததம், தரறக்கப்தட்ட, 

அறக்கப்தட்ட றர்களுக்கு லற கறலடக்கக்கூடி லகறல் 

ஆய்வுகலப தற்தகரள்பதண்டும். இலண ரன் இந்ச் 

சலதறதெடரக சர்தச ரடுகளுக்கு எய தகரரறக்லகரக 

தொன்லக்க றயம்தைகறன்தநன். அதரறக்கர, தறரறத்ரணறர, 

ப்தரன் ததரன்ந பர்ந் ரடுகளும் இந்றர ததரன்ந 

ரடுகளும் டக்கு, கறக்கறல் ரளகறன்ந, யுத்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்டு இன்யம் யுத்த்றன் டுக்கலபயும் 

லிகலபயும் சுக்கறன்ந க்கபறடம் எய தபறப்தலடரண 

ஆய்வு டத் தண்டும். யுத்த்றன் சரல்கள், கந்கக் 

கரற்நறன் லிகள் இன்யம் அந் க்கலபத் ரக்கறக்தகரண்தட 

இயக்கறன்நண. அங்தக தோலப பர்ச்சற குன்நற, உடல் 

ரலறரகப் தரறக்கப்தட்ட குந்லகள் தறநப்தற்கரண 

சந்ர்ப்தங்கள் அறகரக இயக்கறன்நண. இற்யக்கரண 

லர்வுகள் குநறத்து றலரக ஏர் ஆய்வு தற்தகரள்பப்தட 

தண்டும் ன்ய தகட்டு, ணது உலல 

றலநவுதசய்கறன்தநன்.  
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ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ ඳනත් දටුම්ඳතට අදහශ රුම් කීඳඹ ප දන වළය 
ද පන්න අසථහ රඵහදීභ හිළිඵ භහ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත 
දනහ.    
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දභභ ඳනත ම්ඵන්ධ අදප් විදල  විදව්චනඹ ප දනොභළින 

ඵ ඳශමුදන්භ භහ වන් යන්න ඕනෆ. නමුත්, අඳට ිනදඵන 

ළටලු තභයි දම් ඳනිනන් ඵරහදඳොදයොත්තු න අයමුම් ඉටු 

නහද කිඹන හයණඹ. "ජහින ඳර්දේණ බහ ප" කිව්හභ, 

නටු නභ ඉතහ පුළුේ. නමුත්, යදට් ිනදඵන අනිකුත් ජහින 

ඳර්දේණ ආඹතන වම්ඵන්ධ ය න්න තය ලදඹන්භ 

නඹට පුළුන්භ ප ිනදඵනහද? උදහවයණඹ ප වළටිඹට ත්දතොත් 

රංහදව් ඉතහ ප්රසිීධ ඳර්දේණ ආඹතන න්දන් ඵතදරදොඩ 

ම ඳර්දේණ ආඹතනඹ, දත් ඳර්දේණ ආඹතනඹ, යඵර් 

ඳර්දේණ ආඹතනඹ හ ද භ දප්යහදදනිදේ ිනදඵන ඳශු ම්ඳත් 

ආශ්රිත ඳර්දේණ ආඹතනඹ. භහ දනොදන්නහ තත් දභළනි 

ආඹතන ණනහ ප ිනදඵනහ. ඒ නිහ දම් විදයහ, තහ පණ වහ 

ඳර්දේණ අභහතයහංලඹට ඳභණ ප  කිඹන ආඹතනඹ ප ඵට 

ඳත් න ඵ තභයි දභභ ඳනිනන් දඳදනන්දන්. නභ නිහ ඒ 

හයණඹ අභහතයයඹහද  අධහනඹ ට දඹොමු විඹ යුතුයි කිඹහ භහ 

ටුතනහ. භභ උදහවයණඹ ප කිඹන්නම්. අදප් යදට් භධයභ 

ංසෘින අයමුදර හිටුටුහ ිනදඵනහ. නඹ ංසෘින 

අභහතයහංලදේ විඹ ප වුණහට, භද  දළතිදම් වළටිඹට නටු 

බහඳිනයඹහ න්දන් නිර ඵරදඹන් අභළිනයඹහයි. 

අභළිනයඹහ දභභ බහට ඳත් යන්න කිඹන න දනොදයි භහ 

කිඹන්දන්. නමුත්, දභභ ආඹතනඹ "ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ" කිඹහ වළන න්වුත්, ළඵෆ දර අනිකුත් ඳර්දේණ 

ආඹතන ම්ඵන්ධීයණඹ යන්න පුළුන් ක්රභදව්දඹ ප දම් 

ඳනත තුශ අඳට දඳදනන්දන් නළවළ. හභහනය භට්ටදම් න්ින 

ඳභණයි දභභ ඳනත් දටුම්ඳදත් ිනදඵන්දන්. නභ හයණඹ 

දදයටු භහ රු ඇභිනතුභහද  අධහනඹ දඹොමු යනහ. 

නදවභ නළත්නම් දරහ ිනදඵන්දන් දභන්න දම් හද  දදඹ ප.  

අහි හිටුටුන්දන් National Research Council න දන්. දභටු 

"National" කිඹන නයි, "Research" කිඹන නයි දදභ දඳොඩි 

දරහ, "Council" කිඹන න විතය ප දරොකු දනහ. අදප් යදට් 

නදවභ  ආඹතන දොඩ ප ිනදඵනහ. National Livestock 

Development Board න අයදන ඵරන්න. නටු "Livestock 

Development" කිඹන ෆේදේ "L" නයි, -ඔඵතුභහ ඒ board 

නත් ඵරන්න.- "N" නයි දරොකුයි. "B" නත් දරොකුයි. 

"Livestock Development" කිඹන න දඳොඩියි. ඒ නිහ දම්ද ප 

"N"නයි, "R" නයි ත දඳොඩි දරහ, "C" න දරොකු 

යන්දන් නළින, "National Research" කිඹන න දරොකු ය 

න්න පුළුන් විධිඹට ආඹතනඹ ස යන්න වළකි දන්න 

කිඹහ අඳ ප්රහර්ථනහ යනහ. නළත්නම් නිම් යදට් මුදේ නහසින 

කිරීභ ප ඳභණ ප දයි කිඹන අදව තභයි භට ිනදඵන්දන්. දම් 

විදයෝධඹ ප දනොදයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ෘජු දන්නහ විදයහ, 

තහ පණ වහ ඳර්දේණ අභහතයහංලඹට භහජ විදයහන් අදහශ 

න්දන් නළින ඵ. ඒ නිහ දම් ඳර්දේණ ආඹතනඹට භහජ 

විදයහන් අඩංුවද කිඹන හයණඹත් භහ දළන න්න ළභළිනයි. 

දභොද, උදීට දඵොරු හසතය කිඹන්න නන ඔ පදොභ අඹ දළන් 

laptop අයදන දන් නන්දන්. ඒ අඹ mechanical  දවෝ 

electronic දවෝ දන කුභන දවෝ ආහයඹකින් විදයහ ව 

තහ පණඹ ඳහවිච්චි යරහ භහජ විදයහත්භ දඵොරු කිඹනහ. ඒ 

නිහ ඇභිනතුභහද  හිළිතුරු ථහදව්දී දවෝ දම් ළනත් 

විදල දඹන්භ දළනන්න භහ ළභළිනයි. නළත්නම් භහ දඹෝජනහ 

යනහ භහජ විදයහත්භ, humanities ඳළත්ත ළනත් දම් 

ආඹතනඹට ඹම්කිසි ඉඩ ප වදහන්න කිඹහ. නදවභ ිනදඵනහ නම් 

දවොයි.  

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, රු ඇභිනතුභහ දළන් තභයි බහ ර්බඹට 
ආදව්. ඔඵතුභහ නළත ඒ හයණඹ නතුභහට කිඹන්න. 

     
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට COPE නට වබහගි 

දන්න ඹන්නත් ිනදඵනහ. නමුත්, භභ ඒ හයණඹ නළත 

කිඹන්නම්. රු ඇභිනතුභනි, භභ ඇහුදව් ඔඵතුභහ දම් වදන 
ආඹතනඹට භහජ විදයහ ඳළත්තත් අදහශද කිඹහයි.   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දභභ ආඹතනඹ දළනට ිනදඵන්දන් විදයහත්භ ව 

තහ පණි ඳර්දේණ වහ ඳභණයි.   

    
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

Pure science විතයයි දන්.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නඹ විතයයි.  
 
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ජහින ඳර්දේණ බහ කිව්හභ භහජ විදයහ ඳළත්තත් අදහශ 
විඹ යුතුයි කිඹහ භහ ටුතනහ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දභදත ප නභ අංලඹ ඇතුශත් ම ිනබු දණ් නළවළ.  

 
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

දළන් නඹ ඇතුශත් දනහද, රු ඇභිනතුභනි? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්, නඹ ඇතුශත් යන්න පුළුන්.  

 
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

 තහ පණඹ, විදයහ, pure science ඳළත්තට ප්රමුතහ දුන්නහට 
භ ප නළවළ. නමුත්, භහජ විදයහ ඳළත්තත් ිනබිඹ යුතුයි. නළත්නම් 
දත්රුභ ප නළවළ. දභොද, භහජඹට ළඩිපුය ඵරඳහන්දන් භහජ 

විදයහත්භ ඳළත්ත දන්.  
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ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඇත්තටභ විලසවිදයහරර රහ පීා ව ශභනහයණ 

පීාර විලහර ලදඹන් ඳරී පණ දදයන්දන් ඔඵතුභහ කිඹන 
ඔඹ විඹට අදහශයි. නමුත්, දභතළනදීත් විදයහත්භ ව 

තහ පණ ඳර්දේණ ශහ වුණත්, අඳ ඊට ඩහ හර්ඹ බහයඹ ප 
දභතළන ඳඹනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹත් වරි. අහි 
භහජ විදයහත් දම්ට ඇතුශත් යන්නම්.   
 

ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අදප් යදට්  විදයහඥඹන් 

දිුවහලීන යන ඉේලීභ ප තභයි, දම් වහ දදයන 

ඳර්දේණරට මුදේ දන් යන්න කිඹන න.  ඒ යජඹ ප 

ලදඹන් අඹ ළඹදි ශ යුතු දදඹ ප.  නමුත් ඊශඟට ිනදඵන 

ප්රලසනඹ, අහි යන ඳර්දේණ ඳළවළදිලිභ කුභ ප ඉර ප ය 

දනද යන්දන් කිඹන න. ශුීධ ඳර්දේණ - pure research - 

අහි ප්රින පද ඳ යන්දන් නළවළ. ඒ යටට අතයලයයි. නමුත් 

අඳට දඳදනනහ, විදල දඹන්භ යජඹට ම්ඵන්ධ 

දදඳහර්තදම්න්තු ඹටදත් ඳිනන ඳර්දේණ ආඹතන දොඩ ප 

MSc target ය ත් ඳර්දේණ සිීධ යන ඵ.  

භභ උදහවයණඹ ප කිඹන්නම්. අනුය දිහනහඹ දවෝදයඹහත්, 

භභත් ෘෂිර්භ, ඳශු ම්ඳත්, ඉඩම් වහ හර්භහර් ඇභින ව 

නිදඹෝජය ඇභින ලදඹන් ටුටපු හරදේ අහි දව පටර් 

දොබ්ඵෆඩු දොවි ටයුතු, ඳර්දේණ වහ පුහුම් කිරීදම් 

ආඹතනඹ දන්නුහ. ඒ ආඹතනඹ ඉතහ ළදත් ආඹතනඹ ප. 

නමුත් අහි නටු  අවුරුදු දද සිඹලුභ ඳර්දේණ ඳත්රිහ 

දනළේරහ හච්ඡහ ශහ. නටු අදහශත්ඹ ත්දතොත් නඹ යන 

පුීරඹහට ඳභණයි නඹ අදහශ දන්දන්.  1956 හිටුටුන රද 

භ ර්තභහන තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධදඹන් ඳර්දේණ ඳත්රිහ ප 

ිනබුණහ. භභ කිඹන්දන් නළවළ, කිසිභ ඳර්දේණඹ ප දනොළදත් 

කිඹරහ. නමුත් අඳට අදහශ, අතයලය ඳර්දේණ ිනදඵන්න ඕනෆ. 

දම් විදයහත්භ ආඹතනර ිනදඵන ප්රලසනඹ ප තභයි, ඒහදේ 

ඳර්දේණ ඉර ප ශුීධ ඳර්දේණ වුණත්, යවහරි - applied 

- ඳළත්තට දඹොමු න ප්රභහණඹ වරිභ අඩුයි. ඳර්දේඹන් 

හිළිඵ අඳට රුත්ඹ ප ිනබුණහට, ඒ ඳර්දේඹන් විසින් යටට 

දනළත් දුන්නු ආර්ථි ව භහජයීඹ ජඹග්රවණ දභොනහද කිඹරහ 

ඵළලුදොත් භහ ටුතන්දන් ය දට් ජනතහ තුශ ඔවුන් හිළිඵ නච්චය 

දරොකු ඇළයීභ ප නළවළ. අං ත්දතොත් දඳෞීලි අඳට 

නම් භත ප දන්දන් නළවළ, අදප් යදට් විදයහඥදඹකු විසින් 

වඳුන්හ දුන්නු දභන්න දම් ඳර්දේණ වයවහ අඳට දවො 

ප්රිනරහබඹ ප රළබිරහ ිනදඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ඒ දොේරන්ට 

විතය ප ිනදඵන ප්රලසනඹ ප දනොදයි. දරොකුභ ප්රලසනඹ වළටිඹට 

ිනදඵන්දන් ඔවුන්  ඉදිරිඳත් යන්නහ වූ දොඹහ ළතිම්, 

දඹෝජනහන් රිඹහත්භ යන්න යහජයභඹ ලදඹන් ව 

හණිජභඹ ලදඹන් වුරුත් ඉදිරිඳත් දන්දන් නළින නයි. 

දවො දදඹ ප දඳොත ලිව්හට ළඩ ප නළවළ, laboratory  න 

වළදුහට ළඩ ප නළවළ, ඒ හණිජ ලදඹන් විකුණන්න ඵළරි නම් 

හද භ ඒ අභහතයහංල වහ දදඳහර්තදම්න්තු වයවහ ප්රහදඹෝගි 

රිඹහට නළ දඟන්දන් නළත්නම්. ඳර්දේණ ඉර ප ත්තහභත් 

අඳට ඳළවළදිලි දඳදනන්න ිනදඵනහ, දඳෞීලි අධයහඳනි 

අයමුම්රට නවහ ගිඹ භහජයීඹ ලදඹන්,  පද යීඹ ලදඹන් 

දඹොමු මභ අඩුයි කිඹරහ. දම් ඳර්දේණඹ යන්න කිඹරහ 

විදයහඥයින්ට නිදඹෝ යන්න අඳට ඵළවළ. නමුත් නළනි 

ංසෘිනඹ ප  විදයහත්භ ප්රජහ ඇතුදශ  දොඩ නළන්ඹ යුතුයි 

කිඹරහ භහ ටුතනහ.  

ඊශඟට රු ඇභිනතුභනි, විදල භ හයණඹ වළටිඹට භභ 

ඔඵතුභහට දම් හයණඹත් කිඹන්න ළභිනයි.  විදයහ ඳර්දේණ 

ආඹතනඹ ප වදන දරහදව් අහි ඉතහ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ, 

අදප් යට දළනුත් මිථයහට දනි ඹමින් ඉන්න ඵ. භභ නළත 

නළතත් කිඹන දදඹ ප තභයි,  කිසිභ රඳහටුනි නහලිහ 

විදයහ උන්න්න විනහඩි ිනව ප දන් න්දන් නළින ඵ.  විදයහ 

උන්නහඹ කිඹන්දන් බුධ ග්රවඹහද   පඹ දනසදරහ 

ිනදඵන්දන් දොදවොභද කිඹන න දනොදයි. හභහනය 

මිනිසුන්ට විදයහ උන්න්න කිසිභ රඳහටුනි නහලිහ 

විනහඩි ිනව ප දන් යන්දන් නළවළ. වළඵළයි, වළභ භහධය 

නහලිහභ -channel නභ-   හසතයහයදඹෝ ඇවිේරහ 

laptop ිනඹහදන උදීට ඳළඹ ණන් අමු දඵොරු කිඹනහ. දම්හ 

අහි අවදන ඉන්නහ. කුභන නහභඹකින්ද දම්හ දදයන්දන්? 

දභොවුන් ඵයඳතශ ණදේ ංචනිදඹෝ. ටුටපු ජනහධිඳින භටුන්ද 

යහජඳ ප භළිනතුභහ දම් යදට් හසතයහයදඹෝ අනහථ යරහ 

ිනදඵනහ. දළන් ඔප්පුදරහ ිනදඵනහ දන්, දම් යදට් 

හසතයහයදඹෝ දඵොරු කිව්දව් කිඹරහ. නදවභ තත්ත්ඹ ප 

ිනබිඹදී භභ ටුතනහ, ආණ්ඩු ප ලදඹනුත්, ඳර්දේඹන් 

ලදඹනුත් හද භ ජනභහධයරටත් දම් ම්ඵන්ධදඹන් 

කීභ ප ිනදඵනහඹ කිඹරහ.   වළභ දහභ උදී 8.00 ඉරහ 9.00 

න තුරු මිනිසුන්ද  ඔළු කුම් යනහ. දම් යන ටයුත්ත 

ළරැදියි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹට භභ සිඹඹට සිඹඹ ප නඟයි. 

     
ගරු ිඳමාතල් ර කනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

නඟදරහ විතය ප භදි, රු ඇභිනතුභහ. ඔඵතුභහට ඒ වහ 

ඵරඹ ිනදඵනහ. දම් ටයුත්ත යන්න කිඹරහ භභ දඹෝජනහ 

යනහ. භභ කිඹන්දන් දම්යි. මිනිසසු ළභළින නම් ඔවුන් 

හසතය ඇහුහට අඳට ප්රලසනඹ ප නළවළ. අඳට ඒ නතය යන්න 

ඵළවළ දන්. නමුත් ජනභහධයඹ කිඹන්දන් භව ජනතහට ිනදඵන 

දීඳශ ප. ඒ, frequency  ඳහවිච්චි යරහ ඕනෆ කුම්වරුඳඹ ප, 

ඕනෆ කුම් දොඩ ප දඳන්නුහට ළඩ ප නළවළ. භභ නම් කිඹන්දන් 

ඔඹ ඳළඹ තුශ  blue film  න ප  දඳන්නුත් ඔච්චය නහසිනඹ ප 

දන්දන් නළවළ කිඹරහයි. උදී 8.00 ඉරහ 9.00 නතුරු ඔළු 

කුම් යන හසතයරට ඩහ කුම්වරුඳ දඳන්නුදොත් අඩු 

වහනිඹ ප තභයි දන්දන්. මිනිසසු ළභළින නම් ගිටුේරහ හසතය 

ඵරහ ත්තහදව්. වළඵළයි, දම්හ ඉතහභ ළරැදි භත. ඊදේ උදී 

ඳත්තය විසතයලින් ඳසද  විහලනඹ වූ ළඩටවන ප භභ 

ඵළලුහ. න අම්භහ දදන ප හසතයහයදඹකුට  call ශහ. ඒ, 

අම්භහ දරුහද  උඳන් දරහ කිව්හ. 

"රළප් දටොප්" නට ඒ දතොයතුරු ඇතුශත් යරහ, "ආ, දරුහ 

ශියත්ඹට ලිඹනහද?"  කිඹරහ අවරහ, මිනිවහ ද පන්දයඹ ඵරරහ 

කිඹනහ, "කිසි ප්රලසනඹ ප නළවළ, ෂුර් ඇන්ඩ් දොට්, දරුහ  

ශියත්දඹන් ඳහස දනහ" කිඹරහ. භට දම් ඵරහදන ඉන්න 

ඵළරි නිහ භභ නදහ රඳහටුනිඹ  off  ශහ. භවයවිට ඔහු 

කිඹන්න ඇින, ශභඹහට රළදඵන ඉසදෝරදේ නභත්. ඒ ශභඹහ 

දම් රකුම් ණන අයදන ඹන ඉසදෝදරත් කිඹහවි. භභ දභඹ 

නළත, නළත කිඹන්න අලය නළවළ. යජඹ ප ලදඹන් 

ඔඵතුභන්රහට කීභ ප ිනදඵනහ. නභ නිහ දම් ඳර්දේණ 

ආඹතනදේ  ඔඵතුභහ විදල  ඒඹ ප හිටුටුන්න, දභළනි දී 

ම්ඵන්ධදඹන් ටයුතු යන්න.  දම් දීේ තවනම් යන්න 
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ඵළරි නම්, දම් මිථයහ භත ම්ඵන්ධදඹන් යජදේ 

ඳර්දේණහඹතනඹ ව National Science Foundation  න 

counter යන්න  ඕනෆ. National Science Foundation  න 

කිඹන්න ඕනෆ, දම්හ දඵොරුඹ කිඹහ. නතදොට හදඹ ප දන්. අද 

ඒ දන්දන් දඳෞීලි භට්ටදභන්. යදට් දබෞිනහදී  

ංභදඹන්, නළත්නම් භවය විදයහඥඹන්, ඒ හද භ භවය 

දදොසතය භවත්රුන් තනි තනිභ ඒ යනහ. ඒ අඹ තනි 

තනිභ යන දීේ තභයි ිනදඹන්දන්. නදවභ දනොදයි, ශ 

යුත්දත්. දම්හයින් කී දදදන ප භළරිරහ ිනදඹනහද කිඹන න 

ඔඵතුභහ දන්නහ. ද රුන් දද න්දන ප භළරුණහ. දභො පද විදල  

ඵරඹ ප ිනදඵනහඹ කිඹහ දරුදෝ දදන්නහට තළඹිලි දඩිඹ ප 

දඵොන්නට දීරහ. ඒ සිීධිඹ දරහ දළනට භහ ණන ප දනහ. 

දම් අඹ ඳේ දඵොරු යන්දන්.  

යත්යන් දඳොයහ ත් න ප ලහසහයදඹ ප ඉන්නහ. නඹහද  
යත්යන් දවොයභ ප සිදු වුණහඹ කිඹහ ඳළමිණිලි යන්දන් 

තරහතුඔඹ දඳොලීසිඹ ට. තභන්ද  නළින දච්ච යත්යන් දවොඹහ 
න්න ඵළරි දච්ච මිනිවහ දොදවොභද, අදප් ප්රලසන විහ 
දදන්දන්?   

භවරු දීහර හදන් ඹනහ. දළන් භහ ණන ප ිනසද , 
ඳළරත්දත් ිනදඵන, ජනතහ විමු පින  දඳයමුදණ් ඳ ප 
මරසථහනඹට අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ වමු දන්න යදට් 

ිනදඵන ප්රධහනභ දීහර දදද ප පුදෝ දදන්නහ නනහ, ඒ 
දොේරන්ද  පුභ දබ්යහන්න. අහි පුහ වයවහ දන් 
දදවිඹන්ට අදප් විබහ ප්රලසන, භහනසි ප්රලසන ඔ පදොභ 
දදන්දන්. පුහ පුහද  ප්රලසන විහ න්න නනහ, දේමපී 

මරසථහනඹට. පුහට පුළුන් දන්, දදවිදඹොත් න ප  direct   
ථහ යරහ ඒ දබ්යහ න්න. භභ ආභ ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ ප 
දනොදයි දම් කිඹන්දන්. දම්, ආභ ම්ඵන්ධදඹන් ටයුතු 

යනහඹ කිඹහ මිනිසුන්ද  ිනදඹන දදඹත් හ ෆභ ප 
යන්දන්.  

අහි ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටිනහ, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහදන් දම් මිථයහ  ම්ඵන්ධදඹන් අධයඹනඹ ය, භහජයීඹ 
ලදඹන් ඒ ඒ දභොදවොදත් ඳිනන, ජනතහ භං මුශහ  යන, 
ජනතහ නහසින දන දම් තත්ත්ඹ නළින යන්නට ටයුතු 

යන්නටඹ කිඹහ.   

අහි ඔඵතුභහට කීභකින් දම් හයණඹත් කිඹනහ. දොශම 
අ න යඹට ආන්න ඳළරත්ත ප්රදීලදේ දරුදකු නළින වුණහ, 
ලිව්ද පමිඹහ දයෝදඹන්. රුහිඹේ ර ප 130 ප දරුහ දනුදන් 

දදභව්හිදඹෝ විඹදම් ය ිනබුණහ. ඒ ර ප 130න් ර ප සිඹඹ ප 
විතය විඹදම් ය ිනදඵන්දන්,  ජදය ඳරී පණරට අභතය, 
විවිධ පුන්ට ව නළනි විවිධ පුීරඹන්ට. නභ නිහ, ඔඵතුභහ 

දභභ ඳර්දේණහඹතනදේභ දභළනි දී ම්ඵන්ධදඹන් 
ඳර්දේණ යන්නට දනභ ඒඹ ප හිටුටුන්න. භහසඳතහ  
press conference  න ප ිනඹරහ කිඹන්න, දම් දම් ඳත්තයර, 

දම් දම් රඳහටුනි නහලිහර දම්හ දම් දර හර්තහ ය 
ිනදඵනහ, නමුත් දම් ම්ඵන්ධ විදයහත්භ භතඹ දම්යි කිඹහ. 
තවනම් යනහ දනොදයි දන්. විදයහත්භ භතඹ දම්යි කිඹහ 

කිඹන්න.   

දළන් භවය පුත් ඳත්ර ඹම්කිසි ප්රර්ධතිඹ තත්ත්ඹ ප 
ිනදඵනහ.  ඒ දවො දදඹ ප. අතහය, දවොේභන්, දඵොරු දීේ 

ළන විසතයඹ ප හිටු ප පුයහ දභන භන් ඒ ළන ජදය භතඹ 
ඳශයන්න, දන්ටිමීටර් 10 විතය column න ප දන් 
යනහ. ඒ දවොයි දන්. ඉසය ඒහදේ ම්පර්ණදඹන්භ ඳශ 

වුදණ් දඵොරු භතඹ විතයයි. දළන් ජදය භතඹටත් දොරභ ප 

ිනදඹනහ. දම් හයණඹ නළත නළත කිඹන්න අලය නළවළ. 

දරෝදේ යටර ජහින ඳර්දේණ ආඹතනලින් දම් 
ටයුත්ත යනහ. ඕනෆභ මිනිදවකු තභන්ට වහසභ ප 
ිනදඵනහඹ කිඹහ කිඹනහ නම්, ඉසදේරහ  ජහින ඳර්දේණ 

බහට ගිටුන් ඒ වහසභ ඔප්පු යන්නඹ කිඹහ ඔඵතුභහ 
දයුවරහසිඹ ප ඳනන්න. ආභ ප්රචහයඹ යනහ දනොදයි දන්.  
ඕනෆභ ආභ ප ප්රචහයඹ යන්න පුළුන්. ඒ ප්රලසනඹ ප නළවළ. 
වළඵළයි තභන්ට විදල  වහසභ ප ිනදඵනහ කිඹරහ දදන ප 

කිඹනහ නම්,  තභන්ට දදනකුද  විබහ අංඹ දුන්නහභ 
results   කිඹන්න පුළුන්  කිඹනහ නම්, තභන්ට දදනකුද  
මුහුණ  ඵරහ  අනහතදේ අවුරුදු 25කින්  ඔහු ඉංජිදන්රුයඹකු 

දවෝ දදොසතයයඹකු දවෝ දනහඹ කිඹහ කිඹන්න පුළුන් නම්, 
නළත්නම් තයව දච්ච අඹ ඹවළු යන්න පුළුන් නම්, තයව 
දච්ච අඹ දන්රහ දදන්න පුළුන් නම් නළනි විදල  

වහසභ ප ිනදඵන අඹ ඉසදේරහ ජහින ඳර්දේණ බහදව්, 
නඹ ඔප්පු යරහ දඳන්න්න කිඹන්න. ඔප්පු වුදණොත් කිසි 
ප්රලසනඹ ප නළවළ දන්. නඹහත් ඔඵතුභහට Council Member 

දදන ප යන්න පුළුන්. නදවභ යන්දන් නළින මිනිසුන් 
හ න්න දදන්න  නඳහ. VAT  නදන් නහට ඩහ දම්දන් 
නහ. නභ නිහ භභ ඉතහභත් ඕනෆමින් කිඹන්දන්. දභළනි 
ඳනත් දටුම්ඳත් රහතුයකින් දන් ඳහර්ලිදම්න්තුට නන්දන්. 

නභ නිහයි භභ දම් රුණ ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටින්දන්.  

රු ඇභිනතුභනි, අදප් යදට්  Historical Science ළන භභ 
ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභිනයි.  අහි දොදව ත්, ඵටටුය, 
නළ දඟනටුය කිඹහ විදයහට සීභහ ඳනහ න්දන් නළවළ. නමුත් අහි 

දන්නහ, දරෝදේ වළභ යටභ නභ යට ඇතුදශ  නිර්භහණඹ 
දච්ච විදයහන් ිනදඵන ඵ. උදහවයණඹ ප ලදඹන් ආචහර්ඹ 
වර් ද සිේහ ඇභිනතුභහ කිව්හ හද  අදප් යට හරි ශිසටහචහයඹ 

අිනන්, හරි විදයහ ම්ඵන්ධදඹන් උඳරිභ තළන ඉන්න යට ප. 
භද  දළතිදම් වළටිඹට දළනට 10 ය දවෝ, 11 ය දඳශ 
දඳොත්රට අදප් යදට්  Historical Science  ම්ඵන්ධ න 

ඳරිච්දේදඹ ප නතු ය ිනදඵනහ.  

අදප් ජහින අධයහඳන ආඹතනඹට දම් ුවඹන් ළන 
අදඵෝධඹ ප ිනදඵනහ. රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත ඇභිනතුභනි, 
ඔඵතුභහ ටුටපු අධයහඳන ඇභිනතුභකු නිහ දම් ුවඹන් ළන 

ඔඵතුභහට අදඵෝධඹ ප ිනදඵනහ. ර්තභහනදේ ඳහේර 1 
දර් සිට විදයහ උන්න්දන් නළවළ. නමුත්, ඳහේර විදයහ 
උන්න ෆභ ය සිටභ historical science හිළිඵ ඹම් 

ආහයඹ ඳරිච්දේද කිටුඳඹ ප, ඳහඩම් කිටුඳඹ ප දරුන්ද  
අධයහඳනඹට නතු යන්නඹ කිඹහ ජහින අධයහඳන ආඹතනඹට 
දම් ඳර්දේණ බහ වයවහ දඹෝජනහ යන්න කිඹරහ භහ 
ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටිනහ. නතදොට ඒ දොේරන් දන්නහ, 

ඒ දොේරන්ද  යට දළන් වුත්තු දරහ ිනබුණහට න හරඹ 
අදප් යදට් විදයහ වහ තහ පණඹ උඳරිභ භට්ටභට ගිටුන් ිනබුණහඹ 
කිඹරහ. ඒ නිහ දම් අසථහදව්දී  භභ ඔඵතුභහදන් ඒ හයණඹත් 

ඉේරහ සිටිනහ.  

රු ඇභිනතුභනි, අදප් යදට් ඳර්දේඹන් දඵදවවින් 
අජධර්ඹඹට ඳත්දරහ දන් ඉන්දන්. ඒ දොේරන් යන 
ඳර්දේණ නිසඳහදනඹට දදනන්න පුළුන් 

ර්භහන්තරුන් දම් යදට් නළවළ. ප්රලසනඹ ඒයි. අදප් 
ආර්ථිඹ දඳොඩියි; දුර්රයි. ඒ නිහ අහි යන ඳර්දේණ හණිජ 
භට්ටමින් නිසඳහදනඹට නන්දන් නළවළ. ඒ න ප. දදදනි 

හයණඹ තභයි හණිජ දනොන භට්ටදම් දොඹහළතිම්, භහජ 
විදයහත්භ භඟ දඳන්මම්. ඒහට අදහශ දන නිසිඹහහය 
හිළිළතිභ, නිසිඹහහය යහජය අධහනඹ ඳරිඳහරනභඹ ලදඹන් 
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නන්දන් නළවළ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහදන් ඉේරහ සිටිනහ, දම් 

යදට් විදයහ වහ ඳර්දේණ  පද ඹ ම්ඵන්ධ අලුත් 
ංසෘිනඹ ප ඇින යන්න කිඹරහ. යදට් ජනහධිඳිනයඹහ දම් 
ඳහර්ලිදම්න්තුට වබහගි න දිනලින් අවුරුීදට න 
දිනඹදී අදප් යදට් දතෝයහත් විඹ  පද  10 ප්රමණතභ 

විදයහඥඹන් ද දදදනකුට ඳහර්ලිදම්න්තුට ළහ ඔවුන්ද  
ඳර්දේණ ඳත්රිහ දවෝ ඒ ම්ඵන්ධ ඔවුන්ද  අදව දම් භවජන 
නිදඹෝජිතඹන් 225 දදනහට ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ ප වදන්න 

ඕනෆ. දළන් දම් රු බහ අභතන්දන් දීලඳහරන නහඹඹන් 
විතයයි දන්. නමුත් දම් බහදව් න විදයහඥදඹ ප ඇභතුදොත් 
ඒ අඳට අවුර ප දයිද? නදවභ දන්දන් නළවළ. භභ කිඹන්දන් 

නළවළ, නඹ නිතය නිතය යන්න කිඹරහ. අවුරුීදට ළයඹ ප දවෝ 
යදට් ඉන්නහ ළදත් ඳර්දේඹන් ද දදදනකුට, යදට් 
ජනහධිඳිනයඹහ වබහගි න රැසමභදී ඒ හයණහ කිඹන්න 

අසථහ රහ දදන්න. නතදොට අඳටත් අදවස ඇින නහ.  

රු ඇභිනතුභනි, අනිත් හයණඹ ඔඵතුභහද  ඳනත් 

දටුම්ඳදත් ිනදඵන  ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහට, යදට් 

ප්රධහන දඳදශ  ඳර්දේණ ආඹතනර සිටින ප්රධහනින්ට නිර 

ඵරදඹන්  ඳත්දන්න පුළුන් න විධිදේ ංදලෝධනඹකුත් 

දනහ නම් දවොයි කිඹන අදව භභ දයනහ. දභොද, නළත්නම් 

දම් ආඹතනඹ ජහින ඳර්දේණ බහ ප ඵට ඳත් දන්දන් 

නළවළ. ඳනත් දටුම්ඳතට අදහශ ත්දතොත් ඒ රුම් ප්රභහණඹ 

තභයි භට කිඹන්න ිනදඵන්දන්.   

දම් අසථහදව්දී ඔඵතුභහට ඍජු ම්ඵන්ධ නළින වුණත්, යදට් 

අධහනඹට, විදල දඹන්භ අධයහඳන අභහතයහංලදේ අධහනඹට 

දඹොමු විඹ ශ යුතු න හයණඹ ප ිනදඵනහ. රු ඇභිනතුභනි, 

දභඹ ඳනත් දටුම්ඳතට අදහශ හයණඹ ප දනොදයි. 

විදයහපීාරට ඇතුශත්මදම්දී ඇිනන ළටලු ප ළන දම් 

අසථහදව්දී කිඹන්න ඕනෆ කිඹහ භභ ටුතුහ. දභොද, ඒ වහ 

දන අසථහ ප දනොරළදඵන නිහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ශියඹකුදන් ලිහිඹ ප 

රළබී ිනදඵනහ. ඔහු රහන ප්රදීලදේ නිපුන් චහතුර්ඹ 

අභයතුංයි. ඔහු ක්රීඩහ විඹදඹන් විදයහපීාඹට ඇතුශත්මභට 

ේඳනහ යන දරුද ප. ඔහු හද භ තත් විලහර හිරි ප 

සිටිනහ කිඹන න තභයි ඔහුද  අදව. නමුත් විදයහපීාරට 

ඇතුශත්මභ වහ 2014 ර්දේ උස දඳශ යපු ශභයින්ට 

අදහශ ළට් ඳඹ තභ ඳශ යරහ නළවළ. ඒ නිහ  අවුරුදු 25 

ඳහුවුණහභ දම් ශභයින්ට ක්රීඩහ ම්ඵන්ධදඹන් විදයහපීාඹට 

ඇතුශත්මභට ිනදඵන අසථහ නළින දනහ. දම් ශියහ 

ත්දතොත්, ඔහු භසත රංහ වූෂු විනිසුරු ඳහාභහරහ වදහයහ 

ිනදඵනහ; භසත රංහ භරර ක්රීඩහ වහ තහ පණ ඳහාභහරහ 

වදහයහ ිනදඵනහ; භසත රංහ 60 ඵය හණ්ඩදේ තය ඹකින් 

යන් ඳද පභ රඵහ දන ිනදඵනහ. ඔහු ඒ හද   සුදුසුම් 

දොඩ ප ිනදඵන දරුද ප. ඔහුද  අයමුණභ ිනදඵන්දන් ක්රීඩහ 

ුවරුයදඹකු දන්නයි. ඉිනන් ඒ නිහ දම් හයණඹ අහ දන 

සිටින ආණ්ඩු ඳ පදේ භළින ඇභිනරු ඉන්නහ නම්, භභ විදල  

ඉේලීභ ප යනහ. දම් ළට් ඳඹ ඳශ යීදී, 2014 ර්දේ 

ඳශමු තහට දනොදයි, තුන්න තහට  උස දඳශ යපු 

දරුන්ද  ඹ අවුරුදු 25 භහප්ත දනහ. ඒ නිහ දම් ළට් 

ඳඹ ඳශ කිරීදම්දී, 2014 ර්දේ තුන්න තහට උස දඳශ 

යපු ශභයින්ටත් ඉඩ ප රළදඵන විධිඹට ළට් ඳඹ ඳශ යන්න 

කිඹන ඒ ඉේලීභ යනහ. ඒ භඟභ නභ ශියඹහද  ලිහිඹ 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් යන දර ඔඵතුභහදන් ඉේරහ 

සිටිමින් භභ නඹ වවළගත* යනහ. නභ හයණඹත් භන්න් 

භහද  ථහ අන් යනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිනයි. 

මීශඟට රු ඵන්දුර රහේ ඵණ්ඩහරිදොඩ භන්ත්රීතුභහ. 
 

[අ.බහ. 2.43  
 

ගරු බ්දදු ළල් බණ්ඩළරිමග ඩ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අහි විහදඹට න්දන් 

ඉතහභ ළදත් ඳනත් දටුම්ඳත ප. විදල දඹන්භ ජහින 
ඳර්දේණ බහ යසථහහිත ආඹතනඹ ප ඵට ඳත් කිරීභ 
වහ න ඳනත් දටුම්ඳත රු අභහතයතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් ය 

ිනදඵනහ. දම් ඳනත් දටුම්ඳතට අදහශ විහදදේදී ළදත් 
රුම් යහශිඹ ප දභදත ප ථහ ශ ෆභ රු 
භන්ත්රීයදඹ පදන්භ අඳට අන්නට රළබුණහ. භභ ටුතනහ, දම් 

ආඹතනඹ මීට හුඟ ප ශට දඳයභ යසථහහිත ආඹතනඹ ප 
ඵට ඳත්විඹ යුතු ිනබුණ ආඹතනඹ පඹ කිඹරහ. 

රු ඇභිනතුභහද  ථහදව්දී වන් වුණහ හද , අඳට 
තදුයටත්  ෘෂි හර්මි අඳනඹන භත ඳිනන්න පුළුන්ද, 
නදවභ නළත්නම් භළද දඳයදි යටර ෘව ද දේ දඹදදන 

හන්තහන්දන් රළදඵන ආදහඹදභන්, ඔවුන් උඳඹන මුදලින් 
යට ප වළටිඹට අඳට ඹළදඳන්න පුළුන්ද කිඹරහ ේඳනහ ශ 
යුතු ිනදඵනහ. 

දම් ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීදභන්, දභභ ආඹතනඹ 
යසථහහිත බහ ප ඵට ඳත් කිරීදම්දී ඉටු ය ළතිභට 

ඵරහදඳොදයොත්තු න ඳයභහර්ථ ණනහ ප ිනදඵනහ. නයින් න ප 
ඳයභහර්ථඹ ප තභයි ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප බිටු කිරීභ තුළින් 
හණිජයණඹට ර ප කිරීභ. රු ඇභිනතුභනි, ඒ ළදත් 

හයණඹ ප. විදල දඹන්භ අදප් ෘෂිර්භ අඳනඹන දම් න විට 
ම්ප්රදහයි අඳනඹන ඵට ඳත් දරහ ිනදඵනහ. උදහවයණඹ ප 
විධිඹට ත්දතොත් දත් ර්භහන්තඹ හිළිඵ දම් දිනර දරොකු 

ථිහ ප ඳිනනහ, අදප් දත් මිර ඳවත ළටිරහ කිඹරහ. දත් 
ඳර්දේණ ආඹතනඹ ප දනභ ිනදඵන්නට පුළුන්. නමුත් දත් 
ර්භහන්තඹ ට දම් හද  ඉයණභ ප අත්දරහ ිනබීභට දව තු 
කුභ පද කිඹන න ළන ේඳනහ යරහ ඵළලුහභ භට ටුදතනහ 

අහි දරෝඹට ළශදඳන, දරෝදේ ළඩිභ ඉේලුභ ප ිනදඵන 
නිසඳහදනරට ගිටුන් නළවළ කිඹරහ. දත් තුළින් අඳට දභොනහද 
අලුදතන් ඇින යන්න පුළුන් නිසඳහදන, කුභන ඉව්රටද 

අඳට ඹන්න පුළුන් කිඹහ අඳ ඵරන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විවිධ ඖධ ර් නිසඳහදනඹ 
යන්න පුළුන් අඳනඹන අදප් යදට් ිනදඵනහ. දවොභ 
උදහවයණඹ කුරුඳු. දරෝදේ ිනදඵන දවොභ කුරුඳු රංහ 
නිසඳහදනඹ යනහ. භභ නිදඹෝජනඹ යන හේර දිසත්රි පදේ 

ඉතහභ දවො කුරුඳු ිනදඵනහ. නමුත් අහි දම් තුළින් ඹම් 
ඳර්දේණඹට ගිටුන් ිනදඵනහද? අද දරෝඹ කුරුඳු බහවිත 
යමින් නිසඳහදනඹ යන විවිධ ඖධ ර් ව දනත් විවිධ 

නිසඳහදන සිදු කිරීභ වහ අහි කිසිඹම් දවෝ ඳර්දේණඹ ප සිදු 
ය ිනදඵනහද, ඒ වහ ඹම් කිසි උත්හවඹ පත් දන 
ිනදඵනහද කිඹන න භට නම් ප්රලසනඹ ප. දභභ ශ්රී රංහ ජහින 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඳර්දේණ බහ නළනි ඉව්රටත් අධහනඹ දඹොමු ය 
ඉදිරිඹට ගිදඹොත් හුඟ ප දරොකු ද ඹ ප යටට යන්නට පුළුන් 
කිඹරහ දම් හයණහ දිවහ ඵළලුහභ, ඳනත් දටුම්ඳත කිඹරහ 

ඵළලුහභ අඳට ඳළවළදිලි දඳදනනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විදල දඹන්භ අද දරෝදේ 
ඳිනන තයහරිත්ඹ වහ රු අභළිනතුභහද  දර්ලනඹත් 

භඟ අදප් යජඹ ඉදිරිඳත් දශ , න නිඳළයුම් ආර්ථිඹ ප බිටු 
කිරීභයි. දම් වහ ඹන භදන්දී ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 
බහට ඉතහභ ළදත් ළඩ දොට ප ඉටු කිරීභට වළකි ඵ අඳට 

දඳදනන්න ිනදඵනහ. අහි දරෝඹත් භඟ ඉසයවට ඹනහ 
නම්, දරෝඹත් භඟ තය යන තළනට අදප් නිසඳහදන 
දඹොමු යනහ නම් අහිට දභළනි ආඹතනඹ ළදත්භ, 

ටිනහභ සුවිලහරයි.  

රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත ඇභිනතුභනි, ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහදව් ඉන්න ද  ංයහ ළන භභ ඵළලුහ. භට 
දඳදනන විධිඹට 15 ප හද  ංයහ ප තභයි වන් දන්දන්. 

නභ ංයහ ප්රභහණත්ද කිඹන න ළටලු ප. ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහ යටට ළශදඳන ඳර්දේණ සිදු යන 
ආඹතනඹ ප ඵට ඳත් යනහ නම්, ඇභිනතුභහද  ථහදව්දී 

වන් ශහ හද  චීනඹ ළනි දියුම් වුම් යට ප, න නිසඳහදන 
දොඹහදන ගිඹ යට ප ඒ අඹද  ආර්ථිඹ ල පිනභත් ශ විධිඹ 
දිවහ ඵළලුහභ, දභළනි ඳර්දේණ ආඹතනලින් ත් ප්රදඹෝජනඹ 

දිවහ ඵළලුහභ අහි දම් වහ ඹම් කිසි ළඹ ඵය ප දළරීභ ඳහඩු ප 
වළටිඹට භභ රන්දන් නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හද භ අදප් යටට සුවිදල  

ඹම් ඹම් හයණහ ිනදඵනහ. විදල දඹන්භ අදප් දීය ඹ  ජදය 
ක්රභඹ දිවහ ඵරමු. උදහවයණඹ ප දර, ආයුර්දව්ද ජදය ක්රභඹ 
දන ඵරමු. දරෝදේ හුඟ ප යටර ජනතහට අද භවත් 

ප්රලසනඹ ප ඵට ඳත් දරහ ිනදඵන, ඖධ ර්රට විලහර 
මුදර ප විඹදම් කිරීභට සිදු න දඵෝ දනොන දයෝ වහ අදප් 
දීය ඹ ජදය ක්රභ භන්න් -විදල දඹන් ආයුර්දව්ද ජදය ක්රභඹ 
භන්න්- ප්රිනහය ශ වළකියි කිඹන න හිළිඵ රුම් නභ 

 පද දේ ජදයරුන්, විදල ඥඹන් විවිධ අසථහරදී ඒ 
අඹද  ද පතහ දඳන්මින් අඳට ඉදිරිඳත් ය ිනදඵනහ. දම් 
ඳර්දේණ බහ නළනි ඉව්රටත් දඹොමු වුදණොත්, නළනි 

ඳළිනඩ දිවහත් ඵළලුදොත් ඩහත්භ හර්ථයි කිඹහ භහ විලසහ 
යනහ. දභොද, දරෝඹ ඉසයවහ අඳට අදශවි යන්න 
පුළුන් ඉතහභ ළදත් දදඹ ප තභයි අදප් යදට් ආයුර්දව්ද ජදය 

ක්රභඹ. ඒ හද භ, ඇතළම් දඵෝ දනොන දයෝ නිට්ටහට සු 
යන්න පුළුන් කිඹහ දොඹහ ළතිම් ය ිනදඵන ක්රභඹ ප තභයි 
අදප් ආයුර්දව්ද ජදය ක්රභඹ. නළනි දී හිළිඵ ඳර්දේණ 

යන්න අද ඒ  පද දේ අඹට අහල නළවළ කිඹහ භභ ටුතනහ. 
ඔවුන්ට ඒ වහ ඳවසුම් නළවළ. ඒ වහ ළඩි ඉඩ ඩ ප නළවළ. 
දභළනි ආඹතන හිටුටුමදභන් ඒ වහත් ඹම්කිසි ඉඩ ඩ ප 
ස යන්න පුළුන් කිඹන න භද  විලසහඹයි. 

විදල දඹන්  දඩංුව අදහනභ දුරු කිරීභ වහ දභභ ආඹතනඹ 
දම් න විට ඳර්දේණ ඳත්මින් සිටිනහ කිඹහ අඳට දළනන්න 
රළබුණහ. අදප් ප්රදීලර -ග්රහමීඹ ප්රදීලර- දඩංුව දයෝඹ වහ 
ජනතහ බිලි මදම් අදහනභ දසින් ද ළඩි දමින් ඹනහ. 

දභඹ දරුම් තත්ත්ඹ ප ඵට ඳත් දමින් ිනදඵනහ. ඒහට 
හිළිඹම් දොඹහ ළතිභ වහ ඳර්දේණ සිදු යන්න දම් 
ආඹතනඹ ටයුතු කිරීභ අදප් ප්රලංහට ර ප න අතය, නඹ 
විධිභත් කිරීභ වහ, ඒහ ල පිනභත් කිරීභ වහ දිඹ වළකි තත් 

වදඹෝඹන් රඵහ දීභට ටයුතු යන වළටිඹටත් අහි ඉේරනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දම් විඹ බහය අභහතයතුභහ 

හිළිඵ අඳද  ඹම් ඳළවළදීභ ප ිනදඵනහ. නතුභහ, දභදත ප දයපු 
අභහතයහංලර ඹම්කිසි ළඩ දොට ප යපු දදන ප. නභ නිහ 
දම් ආඹතනඹ යසථහහිත ආඹතනඹ ප ඵට ඳත් කිරීදභන් යට 
ඹම්කිසි තළනට දන ඹන්න අඳට පුළුන්භ රළදබ්වි කිඹන 

නයි භද  විලසහඹ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දම් 
භඟභ අධහනඹ දඹොමු ශ යුතු තත් හයණඹ ප ිනදඵනහ. 
විවිධ ද පම් දඳන්න, නිර්භහණ වළකිඹහ දඳන්න තරුණ 

දොටස අදප් යදට් ඉන්නහ. ඒ අඹට දඵොදවෝ දරහට 
නතළනින් නවහට ඹන්න ඉඩ ඩ ප රළදඵන්දන් නළවළ. භවය 
දරහට අලුත් දදඹ ප දොඹහ ත්තහභ, අලුත් නිඳළයුභ ප ශහභ 

නඹ නත්න්න ිනදඵන තිිනභඹ හධ දොඹනහ විනහ 
නතළනින් නවහට ඔහුට අත දදන ක්රභඹ ප දොඹන තත්ත්ඹ ප 
අදප් යදට් නළවළ. ඹම්කිසි හර්මි නිසඳහදනඹ ප යන දදනකු 

දන්න පුළුන්, විවිධ වළකිඹහ ිනදඵන අඹ දන්න පුළුන්, 
දඵොදවෝ දරහට නළනි ද පඹන් තභන්ද  වළකිඹහන් 
දඳන්න්න ගිටුන් අඳවසුතහට ඳත් දරහ ිනදඵනහ. විවිධ 
ඹන්දෝඳයණ ස යපු තරුණඹන් ඳසු ගිඹ හර 

ඳරිච්දේදදේදී අදප් ම්ර සිටි ඵ අහි දළ පහ. ඹම් තරුණ 
භවත්භඹකු නළනි කිසිඹම් උඳයණඹ ප වළදුහභ, නළනි දදඹ ප 
නිසඳහදනඹ කිරීභ අදප් යදට් තිිනඹ අනු යද ප නම් තිිනඹ 

ඉදිරිඹට දන ගිටුේරහ, ප්රලසන යරහ ඔහුට නදයටු තිිනභඹ 
හිඹය න්නහ වළදයන්න, ඔහුද  ද පමින් නතළනින් නවහට 
ඹන්න, ඔහුද  දභොශඹ ඳහවිච්චි යරහ ඔහු දකින දී අනු 

ඉසයවට ඹන්න අත දදන ක්රභඹ ප නළවළ. අදප් ඳහේර 
ඳත්න විවිධ ප්රද ර්ලන ඵරන්න ගිඹහභ ඳහේ ශියඹන් විවිධ 
නිර්භහණ ඉදිරිඳත් යපු අසථහ අඳට දකින්න ිනදඵනහ. පුංචි 

තයහඹ ප දීරහ, විනඹ ප දීරහ, ම්භහනඹ ප දීරහ නඹ අඹ 
යනහ වළය නතළනින් නවහට ඔහු අයදන ගිටුන්, ඉසයවට 
ඹන්න පුළුන් භහර්ඹ ප ඔහුට වදහ ිනදඵනහද කිඹන න 

ප්රලසනඹ ප. ඒ නිහ නළනි විවිධ ද පතහන් ිනදඵන, වළකිඹහන් 
ිනදඵන තරුණ දොටසරට, න නිඳළයුම් යන්න පුළුන් 
වළකිඹහ ිනදඵන තරුණ දොටසරට දම් ඳර්දේණ බහ 
වයවහ අසථහ ප දිඹ යුතුඹ, ඔවුන් දිරිභත් ශ යුතුඹ කිඹහ භභ 

දඹෝජනහ යනහ. ඔවුන්ට ළඩිදුය පුහුම් ප අලය නම් ඒ 
පුහුම් රඵහ දදන්න, ඒ පුහුම් රඵහ දීරහ අදප් යදට් අලුත් 
විදයහඥඹන් හිරි ප දොඩ නඟන්න, ඔවුන් ද පඹන් ඵට ඳත් 

යරහ ඔවුන්ද  නිර්භහණරට අසථහ ප රඵහ දදන්න රිඹහ 
යන්න කිඹරහත් භභ දම් දරහදව් ඉේරහ සිටිනහ.  

භභ මීට ඩහ දිට  ථහ යන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන් 
නළවළ. ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ දොඩ නඟන්න රිඹහ 
කිරීභ හිළිඵ අදප් තුට ප්රහල යන අතය, දභඹ ල පිනභත් 

ආඹතනඹ ප ඵට ඳත් යරහ යටට ද ඹ ප යන්න 
ඇභිනතුභහට ල පිනඹ රළදබ්හයි කිඹරහ ප්රහර්ථනහ යමින් භභ 
නිවඬ දනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 

[අ.බහ. 2.55  
 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දම් යටට ඉතහභ ළදත් 
අලයතහ ප දනුදන් අදප් රු ඇභිනතුභහ දම් ඳනත් 
දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය ිනදඵනහ. අහි ඒ ළන තුටු දනහ. 

දම් ඳනත් දටුම්ඳත දදනන්න අලය ටයුතු ආයම්බ වුදණ් 
දළනට අවුරුදු තුනවභහයට, වතයට විතය ලින් අදප් යජඹ 
ඳළින හරදේ. අහි දම් ළන මලි හච්ඡහ  ඳළළත්වූහ. 

ඳර්දේණ අංල ම්ඵන්ධ  සිඹලුභ අභහතයහංලර උදවිඹ නතු 
දරහ තභයි දම් අදව අහි යජඹට නදහ ඉදිරිඳත් දශ . ඒ භවහ 
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[රු ඵන්දුර රහේ ඵණ්ඩහරිදොඩ භවතහ  
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බහණ්ඩහහයඹ හිළිත්තහ. හිළිදන දම් ළඩටවනට අලය 

යන මුදේ ඒ දරහදව් අඳට දන් යරහ දුන්නහ. අද තභයි ඊට 
අදහශ ඳනත් දටුම්ඳත රු ඇභිනතුභහ ඉදිරිඳත් යන්දන්. අහි 
දම් ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන ඉතහභ  තුටු දනහ. 
නමුත් දභතළනදී භට නතුභහට භත ප යන්න හයණහ කිටුඳඹ ප 

ිනදඵනහ. දම් ඳනත් දටුම්ඳදත් ඳයභහර්ථ වළටිඹට -අයමුම් 
වළටිඹට- නතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ ිනදඵන්දන් හයණහ තුනයි. ඒහ 
නම්, 

 

"(අ)  යට තුශ උීදීහිත විදයහ ව තහ පණි ප්රජහ ප දොඩනළීසභ වහ 
විදයහට ව තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ ඳවසු කිරීභ වහ 
ආණ්ඩුට වහඹ මභ; 

 (ආ) ජහින අලයතහරට දහඹ න ඳර්දේණ ඳදනභ ප ංර්ධනඹ 
කිරීභට වළකින ඳරිදි උස අධයහඳන ආඹතනර, යහජය අංලදේ 
ඳර්දේණ ආඹතනර ව දනත් යහජය ආඹතනර විදයහ ව 
තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ඊට ඳවසුම් 
ළරසීභ; 

 ව  

 (ඇ)  විදයහ ව තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ ළඩි දියුම් කිරීභ වහ 
දඳෞීලි අංලදේ වදඹෝ ඉේරහ සිටීභ." 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට දඳදනන වළටිඹට දම් 
ඳයභහර්ථ පුළුේ භදි. මීට ඩහ ළඹුරු ඳයභහර්ථ තභයි අහි නදහ 
දඹෝජනහ දශ . දභොද, ඒ හද  ප්රලසන අදප් යදට් ිනදඵනහ. 

ඳර්දේණඹ ප යනහඹ කිඹන්දන් දරදවසි ඳවසු ටයුත්ත ප 
දනොදයි. ඒ දළළන්ත ළඳමභ ප. ඒ දළළන්ත භවන්සිඹ ප. ඒ 
හද භ විලහර කීභ ප. දම් තභයි ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට 

apex body කිඹරහ කිඹන්දන්, රු ඇභිනතුභනි. දම් විධිදේ 
ආඹතනඹ ඒ ඳයභහර්ථ සීභහටුත දරහ ිනදඵනහ. දම් 
ආඹතනඹට යන්න පුළුන් දභොනහද? දළන් ඵළලුහභ, දම් 

ආඹතනඹට යන්න පුළුන් දදඹ ප නළවළ. ආණ්ඩුදන් ේලි 
රළබුදණොත් දඵදරහ දදන්න පුළුන්. නදවභ නළත්නම් හටවරි දම් 
ආඹතනදඹන් ඉේලීභ ප යන්න පුළුන්. නදවභ නළත්නම් 

ඳර්දේණ වහ ආණ්ඩුට වහඹ මභ යන්න පුළුන්. ආණ්ඩු 
දභොනහ යන්නද? ආණ්ඩුට වහඹ දන්දන් දභොටද? දම් 
ළන මීට ඩහ ළඹුරින් ේඳනහ ශහ නම් දවොයි කිඹරහයි භභ 
ටුතන්දන්. දම් මලි හච්ඡහරදී දම් ළන අහි ළඹුරින් 

හච්ඡහ ශහ. ඒ රුම් අද දම් ඳනත් දටුම්ඳතට ඇතුළු දරහ 
නළවළ. දම් ඵයඳතශ අඩුඳහඩු ප වළටිඹටයි රු ඇභිනතුභනි, භහ 
දකින්දන්. දම් ළඩ හිළිදශ යන්න ගිදඹොත් දහ වරි 

ඔඵතුභහට දම් රුම් ංදලෝධනඹ යන්න දනහ. දභොද, දම් 
ඳයභහර්ථ ළඹුරු භදි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු දීේ භභ ටවන් ය 

ත්තහ. භභ ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ, (3) ළනි න්ිනදේ 
අයමුම් වළටිඹට (ඈ) කිඹන න්ිනඹ ප ඇතුශත් යරහ දම්  

ඳයහඹ පුළුේ යන්න. 

 
ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ඇභිනතුභනි, ඒ ඳයහඹ පුළුේ කිරීභ විතය ප දනොදයි, 
direct supervision කිඹන තළනට ඹන්න පුළුන් දන්න ඕනෆ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නතළනට ඒ ටි අඩංුව යන්නම්. 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දඵොදවොභ සතුිනයි. රු ඇභිනතුභනි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ඳර්දේණ යන ආඹතන 
යහශිඹ ප අදප් යදට් ිනදඵනහ. විලසවිදයහරර ිනදඵනහ. 
ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ඹටදත් ිනදඵනහ. ළවිලි ර්භහන්ත 

අභහතයහංලඹ ඹටදත් ිනදඵනහ. සුළු අඳනඹන දබෝ 
දදඳහර්තදම්න්තු ඹටදත් ිනදඵනහ. යඵර් ංර්ධන 
දදඳහර්තදම්න්තු ඹටදත් ිනදඵනහ. දම් විධිදේ ඳර්දේණ 

ආඹතන යහශිඹ ප අදප් යදට් ිනදඵනහ. නමුත් දම් 
ඳර්දේණලින් අඳට රළබුම් ඩහ දවො ප්රිනපර දභොනහද? 
රළබිච්ච තළන් ිනදඵනහ. ඒ ඳර්දේණ යරහ දවො ප්රිනපර 

රළබිච්ච තළන් ිනදඵනහ.  

රු ඇභිනතුභනි, උදහවයණඹ ප වළටිඹට භභ දම් හයණඹ 
කිඹන්නම්. ඳසු ගිඹ ය ණනහ ප ිනසද  ඵතරදොඩ ම 
ඳර්දේණ ආඹතනඹ ඳර්දේණ ශහ. ඒ වයවහ විවිධ ම ර් අහි 

දොඹහ ත්තහ.  ඉතහ හර්ථ දර අද ඒහ රිඹහත්භ දනහ. 
වළඵළයි, දම්හ රිඹහත්භ යන ඳදනභ වුදණ් යහඹනි 
දඳොදවොය බහවිතඹ භත. දත් ඳර්දේණ ආඹතනඹ ඳර්දේණ  
යරහ රිකිලි දත් දොඹහ ත්තහ. දම් රිකිලි දත්ර නිසඳහදනඹ 

ම්පර්ණදඹන් යහ ඳිනන්දන් දඳොදවොය බහවිතඹ භත.නමුත් අහි 
අද ප්රිනඳත්ිනඹ ප වළටිඹට හිළින්නහ, යහඹනි දඳොදවොය 
බහවිත යන්දන් නළවළ කිඹරහ.   යහඹනි දඳොදවොය බහවිත 

යන්දන් නළවළ කිඹරහ අහි ප්රිනඳත්ිනඹ ප දදනනහ. නතදොට, 
අවුරුදු ණනහ ප ිනසද  දභතයම් භවන්සි දරහ යපු 
ඳර්දේණ නදවභ හිටින්භ ඇද ළදටනහ; ඒහයින් ළඩ ප නළින 

දනහ.  අහි ළඩිදුය ේඳනහ යන්දන් නළින යන ළඩ තභයි 
දම්. 

දරෝදේ වළභ යටභ අද ෘෂි  පද ඹ දියුම් දරහ 
ිනදඵන්දන් යහඹනි දඳොදවොය බහවිතදඹන්. ඒ ළන කිසිභ -

විබහඹ ප නළවළ. ෆභ යටභ ඒහ බහවිත යනහ. නමුත් අහි 
තභයි ආඳසට ඹන්න ේඳනහ යන්දන්. ඒ අඹ ඒහ බහවිත 
යන්දන් හිළිදශට. අලය ප්රභහණඹට ඒහ බහවිත යන වළටි 

අහි කිඹරහ දදන්න ඕනෆ. වුභනහට ළඩිදඹන් ඳහවිච්චි යන්දන් 
නළින, වුභනහ ප්රභහණඹට, වුභනහ විධිඹට ඳහවිච්චි යන විධිඹ 
ළන අදප් ජනතහ දළනුත් කිරීභයි යන්න ඕනෆ. ඒත් න 

ඳර්දේණඹ ප කිඹරහයි භභ කිඹන්දන්.  

ඊශඟට රු ඇභිනතුභනි, දම් ඳර්දේණරට  දදන මුදේ 
ළන කිඹන්න  ඕනෆ. ඳර්දේණරට දදන මුදේ හිළිඵ  අහි 
ම්පර්ණ ඳසු ඇළයීභ ප යන්නට ඕනෆ. භභ නදවභ කිඹන්දන් 

ඹම් දව තු ප නිහයි. අහි න පතයහ විලසවිදයහරඹට, න පතයහ 
ඳර්දේණඹ ප යන්න ෘෂිර්භ අභහතයහංලදඹන් රුහිඹේ 
දෝටිඹ ප -මිලිඹන දවඹ ප- දුන්නහ. ඒ ඳර්දේණඹ යන්න අහි 
භවහ බහණ්ඩහහයදඹන් මුදේ ඉේරහ සිටිඹහභ මුදේ රළබුණහ. ඒ 

රළබුම් මුදේ අහි ඒ ආඹතනඹට දුන්නහ. ඒ මුදේ ඒ ආඹතනඹට 
දීරහ අවුරුදු තුන ප ත වුණහ. නමුත්, ඒ ළන කිසිභ වන ප 
නළවළ; ප්රිනපරඹ ප නළවළ. ඒ ළන දළනන්න  ලියුභ ප ඇරිඹහට 

උත්තයඹ ප නන්දන්ත් නළවළ. භවහ බහණ්ඩහහයදඹන් 
අවනහ,''ඔඹ දොේරන්ට අහි ේලි දුන්නහ. ඒ ේලිරට 
දභොද දශ  '' කිඹරහ.  අඳට හර්තහ දදන්න කිඹනහ.  

දබ්දයන්න ඵළරි තළන, දම් මුදේ ටිට දභොද යරහ 
ිනදඵන්දන්, දම් ම්ඵන්ධ  ඳසු හර්තහ නහ ිනදඵනහද කිඹහ 
දළනදන නන්න කිඹරහ භභ අදප් නිරධහරිදඹ ප ඒ ආඹතනඹට 

ඹළවුහ. කිඹන්න නහටුයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 
හර්තහ  ආහභ අඳට දඳති ගිඹහ, ඒ මුදලින් සිඹඹට වළට ප විඹදම් 
ය අන් ඵ. ඒ සිඹඹට වළදටන් සිඹඹට අස ප විඹදම් දරහ 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ිනදඵන්දන්,  භන් විඹදම් වහ. භවහචහර්ඹරුන්ද  භන් 
විඹදම් ව ඒ දොේරන්ද  අදනකුත් විඹදම් වහ. 
ඳර්දේණඹට විඹදම් දරහ ිනදඵන්දන් දඵොදවොභ සුළු 

ප්රභහණඹ ප. ඒ නිහ මුදේ ඳරිඳහරනඹ ළන දම් හිටුටුන 
ආඹතනඹට කිසිඹම් කීභ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. භභ ඒයි කිව්දව්, 
දම් ආඹතනඹ හිටුටුමදම් අයමුම් ඳශේ දන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හද භ, ඒ ආධහය කිසි 
දදඹ ප නළින ඳර්දේණ යන උදවිඹත් දම් යදට් ඉන්නහ. 
ඒට උදහවයණඹ ප භභ රු ඇභිනතුභහට කිඹන්නම්.  දඩංුව 
දයෝඹ  වහ ඳළදඳොේ යු බහවිත කිරීභ අදප් ජදය නත් 

දවට්ටිද  භළිනතුභහ ඳර්දේණ යරහ දවොඹහ ත්තහ. ඒද ප 
හර්ථ ප්රිනපර ිනදඵනහ. ඒ අහි අත්වදහ ඵරහ ිනදඵනහ; භභ 
අත්වදහ ඵරහ ිනදඵනහ. ඒ වරි ගිඹහ. ඒ හද භ, නතුභහ ඳළදඳොේ 

යු අයදන විවිධ කුඩහ නිසඳහදන  යරහ ිනදඵනහ. දඳින 
ලදඹන් වදහ ිනදඵනහ; යේ ලදඹන් වදහ ිනදඵනහ; විවිධ 
ඒහ වදහ ිනදඵනහ. නමුත් නතුභහට යජදඹන් දවෝ කිසිභ 

ඳර්දේණ ආඹතනඹකින් කිසිදු වදඹෝඹ ප රළබුදණ් නළවළ. 
නතුභහද  විඹදදභන්, නතුභහද  ල පිනදඹන්, නතුභහද  
ළඳමදභන්, නතුභහද  අධිසාහනදඹන් තභයි නතළනට  ආදව්. 
නමුත්, ඒහ බහවිත යන්න යජදේ නිඹමිත, තිතයනුකර අයඹ 

තභත් රඵහ දීරහ නළවළ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ ද ජනහධිඳිනතුභහ 
නතුභහ ළරහ ම්භහනඹ ප පුද ශ ඵ භභ රඳහටුනිදඹන් 
දළ පහ. ඒ දවො ළඩ ප. නමුත්, ඒ දදයන්න ඕනෆ හරඹ 

ඳහු දරහ. ඒ දදයන්න ිනබුදණ් දම් හද  විදයහත්භ 
බහදී ඇළයීභට ර ප යරහයි. ඒ වළකිඹහ දම් වදන  apex 
body න ිනදඵන්නට ඕනෆ.  ඳර්දේඹන් දඹොමු කිරීදම් 

වළකිඹහ, ඳර්දේණඹට දඹොමු කිරීදම් අලයතහ දභළනි 
ආඹතනඹට ිනදඵන්න  ඕනෆ.  

ර්තභහනදේ ෆභ තළනභ දනොදඹ ප ඳර්දේණ යනහ. 
ෘෂිර්භ අභහතයහංලදේ, ෘෂිර්භ ජහින ප්රිනඳත්ින බහදනුත් 

ඳර්දේණ යනහ. ඒ හද භ, ෘෂිර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදව් 
ඵතරදොඩ ම ඳර්දේණ ආඹතනඹත් ඳර්දේණ යනහ. 
න්දනොරුදව් ිනදඵන ෘෂි ඳර්දේණ ආඹතනදඹනුත් 

ඳර්දේණ යනහ. දම් ෆභ තළනභ ඳර්දේණ යදන ඹනහ. 
නමුත්, දම් ඳර්දේණලින් රළදඵන ප්රිනපර දභොනහද කිඹරහ 
ජනතහටත්, අඳටත් භවය දව්රහට දළනන්න රළදඵන්දන් 

නළවළ. දභන්න දම්  රුම්  monitor යන්න, දම් ළන දවොට 
දවොඹහ ඵරන්න පුළුන්  කියුතු ආඹතනඹ අලයතහ 
තභයි නදහ අහි දඹෝජනහ දශ . ඒ තභයි අද දම් බහට ඳනත් 
දටුම්ඳත ප වළටිඹට  ඉදිරිඳත් දරහ ිනදඵන්දන්. නමුත් ඒ 

අයමුම් සීභහ ටුත වුණහභ, අහි ඵරහදඳොදයොත්තු න අයමුණ ඉසට 
ය න්න අභහරුයි කිඹන නයි භට රු ඇභිනතුභහට භත ප 
යන්න  ිනදඵන්දන්. 

දනත් යටර යන ඳර්දේණර දතොයතුරුත් දම් යටට 
නනහ. අඳට ඒ විසතය කිඹනහ. ඒහ පුත් ඳත්ර දළන්මම්ලින් 
ඕනෆ තයම් දඳන්නහ. ඹම් ඹම් දීේ දම් යටට දනළේරහ 
ඒහදේ ිනදඵන ටිනහභ, ඒහදේ ිනදඵන දවො දී විවිධ 

ආහයදඹන් අඳට කිඹහ දදනහ. 

නදවභ කිඹහ දීරහ ඒ දොේරන්  දම් යදට් ඒහ විකුණන්න 
උත්හව යනහ. නතදොට දම්හ ළනත් ඹම් කිසි වළදෆරීභ ප, 
අධයඹනඹ ප   අදප් යදට් ිනදඹන්නට ඕනෆ.  ඒට  කිඹන්න 

පුළුන් ඹම් කිසි ආඹතනඹ ප අදප් යදට් ිනදඵන්නට ඕනෆ.  
කිඹනහ විතය ප දනොදයි, ඒ ළන විලසහඹ ිනඹන්න පුළුන් 
ආඹතනඹ ප ිනදඹන්නත් ඕනෆ. ඒට තභයි දම් ආඹතනඹ අහි නදහ 

දඹෝජනහ දශ . ඉිනන් දම්  සීභහටුත අයමුම් තුශ අද අඳට දම් 

අයමුණ ඉසට ය න්න පුළුන්ද කිඹන න ළන  ළඹ ප ඇින 
ම ිනදඵනහඹ කිඹරහ භහ කිව්දව් ඒ නියි.  

භවය දරහට දම් ආඹතනඹත් තත් NGO  න 
තත්ත්ඹට ඳත් දන්න පුළුන්. දභොද, අදප් යදට් වළභ දීටභ 

NGOs ිනදඵනහ. ඒ දොේරන් තභයි දම්හ යන්දන්. දළන් 
දම් ආඹතනඹත් NGO න තත්ත්ඹට ළදටන්න දදන්න 
නඳහඹ කිඹරයි භහ රු ඇභිනතුභහට කිඹන්දන්. NGOsලින් 
දභොද යන්දන්? දොදවන් දවෝ මුදේ දනළේරහ හට දවෝ 

දීරහ, වුරු දවෝ දභොනහ වරි යනහ. ඒහදේ නු දදනු ළන, 
ඒහයින් ද ඹ ප නහද, නළීද කිඹන න ළන  අදප් යදට් 
තභත් නිඹභහහයදඹන් දොඹහ ඵළලීභ ප සිීධ දන්දන් නළවළ. 

ඒ තුළින් මුදේ හඵහසිනිඹහ කිරීභකුයි සිීධ දන්දන්. අදප් යටට 
රළදඵන ආධහය මුදේ ඇතුළු ඹම් ඹම් දීේ විවිධහහයදඹන් 
දනොභඟට භන් ය ිනදඵනහ දම් NGOs වයවහ. ඒ  දනභ 

ථහ යන්න ිනදඵන භහතෘහ ප.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, NGOs  කිඹන්දන් අදප් යදට් 
රිඹහත්භ න දළළන්ත ංවිධහන. දම්හ ඉතහ දරුම් විධිඹට 
අදප් යදට් ජන ජීවිතඹට ඵරඳෆම් යන අසථහයි අහි දම් 

ඉන්දන්. ඒ නිහ ඒ ළන දනභ ථහ යන්න ඕනෆ. නමුත්, 
දම් ආඹතනඹ හිටුටුහ ිනදඵන්දන් අදප් යදට්,  අදප් යජදේ 
ේලිලින්.  අදප් යජදේ අයමුම් ඉසට ය න්න, ඒහ 

අනහතඹට දන ඹන්න, දම් යදට් ඉදිරි අනහතඹ ස 
යන්න තභයි අහි දම් ආඹතනඹ හිටුටුන්දන්.  දම්ද ප අයමුම් 
මීට ඩහ පුළුේ දන්න ඕනෆයි කිඹරහ භහ කිඹන්දන් ඒයි. 

අදප් රු ඵන්දුර රහේ ඵණ්ඩහරිදොඩ  භන්ත්රීතුභහත් කිව්හ 

හද , දවො ඳර්දේඹන් න ඳහේ දරුන් ඉන්නහ.  ඒ 
දොේරන්ට දවො න නිඳළයුම් යන්න වළකිඹහ ිනදඵනහ. දම් 
අඹද  ඉදිරි භනට දභොද දන්දන්?  ඒ ළනත් භහ දවො 
උදහවයණඹ ප කිඹන්නම්. අදප් යදට් භහතය  දිසත්රි පදේ 

තරුණදඹ ප වළදුහ,  දුම්රිඹ ංඥහ ක්රභඹ. දොදවන්ත් 
දදනන්න ඕනෆ නළවළ ඒ.  දඵෝදප් දර්ේ ද ට්ටු ශඟ ඒ 
දුම්රිඹ ංඥහ ක්රභඹ විෘත දශ  භද  අිනන්භයි. අද න තුරු 

කිසි ප්රලසනඹ ප නළින නඹ දවොන න් රිඹහත්භ නහ.  දළනට 
අවුරුදු 5 ප දවෝ 6 ප ත දරහ ිනදඵනහ.  අද න තුරු නඹ 
දවොන න් රිඹහත්භ නහ.  නමුත් දුම්රිඹ දදඳහර්තදම්න්තුට 

දම් වඳුන්හ දදන්න ගිඹහභ; ඉදිරිඳත් යන්න ගිඹහභ ඒ උදවිඹ 
ඒ හිළිත්දත් නළවළ.  නඹ හිළි දනොන්නට  ඒ දොේරන් දවො 
තර්ඹ ප දනහහ. දම්ද ප දඳොඩි ළරැදීභ ප දවෝ වුදණොත් දුම්රිඹ 

අනතුය ප දන්න පුළුන් කිව්හ.  ඒ දොදවත් දන්න 
පුළුන්.   

 දඳොඩි දවෝ ළයදීභ ප වුදණොත්  අනතුය ප දනහ. නදවභ 
කිඹරහ,  හිට යටින් දනළේරහ ංඥහ ක්රභඹ ප  වි යන්න ඒ 

දොේරන් ළභළින වුණහ. ඒ වහ දළළන්ත මුදරකුත් විඹදම් 
ශහ.  නමුත්, ඒ මුදරට ඩහ සි ඹදඹන් ඳංුවටත් අඩුයි අදප් යදට් 
දරුකු දඹෝජනහ යපු ක්රභඹ.   අදටත් කිසිභ ප්රලසනඹ ප නළින 
දඵෝදප් දර්ේ ද ට්ටු ශඟ ඒ දුම්රිඹ ංඥහ ක්රභඹ  රිඹහත්භ 

නහ.  දළන් අවුරුදු ණනහ ප ිනසද  නඹ රිඹහත්භ නහ.  
නමුත්, ඒ ළන කිසිභ ළරකිේර ප නළවළ.දුම්රිඹ 
දදඳහර්තදම්න්තු ඒ ම්පර්ණදඹන් ප්රින පද ඳ ශහ.  වළඵළයි, 

දඳෞීලි භහභ ප ඇවිේරහ දම් තහ පණඹ ඒ ශභඹහදන් 
ඉේලුහ.  ඒ වහ  විලහර මුදර ප දදන්න  සදහනම් දරහ ඒ 
දොේරන්  දම් තහ පණඹ ඉේලුහ.  අන්න ඒ හද  තළනදී 

තභයි දම් හද  ආඹතනඹ ප අලය න්දන්, රු ඇභිනතුභනි.  
දම් ආඹතනදේ අයමුම් පුළුේ දන්න ඕනෆයි කිඹන්දන් 
දභතළනදීයි. අදප් යදට්  වළකිඹහන් ිනදඵන දරුන් ඹම් ඹම් 
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නිසඳහදන ශහභ ඒහ රැ න්නත්,  ඒහ ළන දොඹහ ඵරන්නත්, 

ඒහට භළදිවත් දන්නත්, ඒ අඹද  ඉදිරි භන ළන වින 
දන්නත් පුළුන් ආඹතනඹ ප දන්නට ඕනෆ, දම් ආඹතනඹ.   
දම්ද ප අයමුණ දන්න ඕනෆ, ඒයි. ඉිනන් ඒ වළකිඹහ ඔඵතුභහ 
වින යන්න. දම් ඉතහභ ටිනහ ළඩ ප. දම් දදයන්න 

ඕනෆ. ඒ හද භ දම් සිඹලුභ ඳර්දේණ ආඹතන - 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහද  දඹෝජනහ draft යන්න භභ 

Legal Draftsmanට දුන්නහ.  Committee Stage නද පදී   3.(ඈ) 

amendment  න වළටිඹට දදනනහ.  

 
ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  දම් අයමුණ ළන අහි නදහ භවහ 
බහණ්ඩහහයදේදී ථහ යරහ තභයි දභඹ ඉදිරිඳත් දශ .   රු 

ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ නදහ ටුටිදේ නළවළ.   දම්හ ආය පහ යන්න 
ඕනෆ.   භවය දීේ ඳර්දේණ යරහ දවොඹහ ත්තහ දනොදයි,  
අවම්දඵන් රළබුම් දීේ. දම් වළභ දීටභ භළදිවත් දන්න 

පුළුන් න විධිඹට දභටු අයමුම් දනස  යන්න ඕනෆ. ඒ 
හද භ ඒට සුදුසු ඹන්ණඹ ස දන්න ඕනෆ.   දළන් රු 
ඵන්දුර රහේ ඵණ්ඩහරි දොඩ භන්ත්රීතුභහ කිව්හ 15දදනකු විතය 
තභයි දම්ද ප ඉන්දන් කිඹරහ. දම් ප්රභහණඹ භදි රු ඇභිනතුභනි. 

දම් ළදඩ්ට නදවභ හිරි ප ප්රභහණත් නළවළ. යට ළන වළඟීභ ප 
ිනදඵන, දම් දනුදන් ළඳ දන්න පුළුන් විදල ඥඹන්, 
විදයහඥඹන් යහශිඹ ප දම්ට ඇතුශත් ය න්න ඕනෆ.  

ඒ දොේරන් න න අංලරට ඹන්න දනහ. නළදනෝ 
තහ පණඹ ළන ඵළලුදොත්, අදප් යදට් නළදනෝ තහ පණඹ 
තභත් ශදරු විදේ ිනදඵන්දන්. භට භතයි අහි ගිටුේරහ 

ආඹතනඹ ප විෘත ශහ. නමුත් අහි ඵරහදඳොදයොත්තු වුම් 
දව්දඹන් ඒ ආඹතනඹ ඉදිරිඹට ගිදේ නළවළ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
හිටිඳන. 

 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔව්. දවෝභහභ, හිටිඳන.  අහි ගිටුේරහ ඒ විෘත යරහ 
දඵොදවොභ ආලහදන් ඒ ටයුතු ශහ. නමුත් ත දනේ 
ඵරහදඳොදයොත්තු වුම් දව්දඹන් ඒ ඉදිරිඹට ගිදේ නළවළ. ඹභ ප 

දරීදන ඹනහ. නමුත්, අහි ඵරහදඳොදයොත්තු වුම් දව්ඹ තභ 
රළබුදණ් නළවළ. ඒ ද  දරහ තභයි දම් භළදිවත්මභ ශ යුතු 
න්දන්. අන්න නතළනදී තභයි දම් ආඹතනඹ ළදත් දන්දන්. 
දම් ජහින ආඹතනඹ ප. දම් ආඹතනඹට ම්පර්ණදඹන්භ 

නිදව ිනදඵන්නට ඕනෆ. දම් ආඹතනඹට ටයුතු යන්න 
පුළුන් ම්පර්ණ නිදව ිනදඵන්නට ඕනෆ. ඒ හද භ දභභ 
ආඹතනදේ ටයුතු යදන ඹීදී, නඹ රිඹහත්භ ය න්න 

ඉදිරිඳත් න සිඹලු දදනහටභ දභො පද දම් යන්දන් කිඹන න 
ළන  දවො ළටහීභ ප ිනදඵන්නට ඕනෆ.  

අදප් යදට් ඉදිරි අනහතඹ ම්පර්ණදඹන්  රැ දන්දන් දම් 

ද  ආඹතන භතයි. ෘෂිහර්මි අංලඹ විතය ප දනොදයි, 
ර්භහන්ත අංලඹ විතය ප දනොදයි, දභභ ආඹතනඹ අදප් යදට් 
ිනදඵන සිඹලුභ ඳර්දේණහඹතන ම්ඵන්ධීයණඹ යන්න 

පුළුන් ආඹතනඹ ප දන්න ඕනෆ. අදනකුත් ඳර්දේණහඹතන 

සිඹේර පභ දම් ආඹතනඹත් භඟ අනිහර්ඹ ම්ඵන්ධතහ ප 
තඵහන්නට ඕනෆ. භවය දරහට භවය ආඹතන 
දඳෞීලි ටයුතු යනහ. භවය උත් උදවිඹ හිට යටරට 
ගිටුේරහ ථහ යරහ ඒ දොේරන්දන් විලහර මුදර ප දභ වහට 

අයදන නනහ. වළඵළයි වුරුත් දන්දන් නළවළ. ෘෂිර්භ 
අභහතයහංලඹ බහය ඉන්න දොට භට ඒ විධිදේ ප්රලසනඹට මුහුණ 
දදන්න සිීධ වුණහ. ඒ ආඹතනඹ  අදප් අභහතයහංලඹ වයවහ ේලි 

නරහ. ඊට ඳසද  ඒ මුදේරට දච්ච දදඹ ප නළවළ. ඒ මුදේ 
දන දොදව ද ගිම්භට ගිටුේරහ. ඒ දොේදරෝ දභවහට 
හවනත් නරහ ිනබුණහ. ඒ හවන clear යරහ ිනබුදණ්ත් 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලදඹන්. අන්ිනභට හවනත් නළවළ. ඳර්දේණ 
 පද ඹ තුශ නදවභ දීලුත් සිීධ දනහ. අඳට ඒ විධිදේ 
ළටලු ිනදඵනහ.  දම් ජහින ආඹතනඹ ප නම් සිඹලුභ 

ඳර්දේණ වහ අදප් යටට නන සිඹලුභ මුදේ, සිඹලුභ දළනුභ දම් 
වයවහයි නන්න ඕනෆ. ඒහ අදහශ ආඹතනරට නන්න ඕනෆ දම් 
වයවහයි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න. 
 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ඇභිනතුභනි, ඒ නිහ දම් ආඹතනදේ අයමුම් මීට ඩහ 

පුළුේ යරහ, දම් ම්ඵන්ධ තත් අධයඹනඹ ප යරහ 
ංදලෝධන ටුත දවෝ දම් ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යරහ 
දම් භන්න් ඩහ පරදහයී, ඩහත් හර්ථ භන ප ඹන්න පුළුන් 
න විධිඹට දම් ටයුත්ත අන් යන්න ඔඵතුභහට වළකි දව්හ 

කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භද  චන සේඳඹ අන් යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට, රු අජිත් භහන්නප්දඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.12  
 

ගරු අජි ක මාතළ්දනප්මඳරුමාත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දින විහදඹට ළදනන දම් 

ඳනත් දටුම්ඳත හිළිඵ භටත් අදවස ප්රහල  යන්න 
අසථහ රඵහ දීභ හිළිඵ  සතුිනන්ත දනහ. නදහ කුභහයතුං 

මුනිදහඹන් කිය හයඹ ප භට දම් අසථහදව් සිටුඳත් දනහ. 
ඒ තභයි, "අලුත් අලුත් දෆ දනොතනන ජහිනඹ දරො දනොනඟී, 
සිඟහෆභ ඵළරි වූ ර රීස ඹහ භය ීස." අලුත් අලුත් දී යන්නට 

වහඹ රඵහ දදන්නට තභයි නදහ, 1999 ජුලි භහදේ ශ්රී රංහ 
ජහින ඳර්දේණ බහ ආයම්බ දශ .  ඊට අවුරුදු 16ට ඳසු 
තභයි දම් අලුත් දනසමභ යන්න උත්හව යන්දන්. අවුරුදු 

16ට දඳය තභයි දම් ඳනත ම්භත යරහ ිනදඵන්දන්. 

නදහ ජනහධිඳින ඵරතර භත ආණ්ඩුක්රභ යසථහදව් 33න 
යසථහ ප්රහයයි දම් බහ ආයම්බ දශ . නමුත් 
යසථහහිත ආඹතනඹ ප ලදඹන් ආයම්බ දශ  නළවළ. ඊට 

අවුරුදු 16ට ඳසද  විදයහ වහ තහ පණඹ උඳදඹෝීස ය 
නිමින් සිදුයනු රඵන ඳර්දේණඹන් භන්න් යට විලහර 
දනට බහජනඹ කිරීභට ඇින වළකිඹහ දත්රුම් අයදන, නටු 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඇින ළදත්භ දත්රුම් අයදන අද නඹ දටුම්ඳත ප දර 
ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් ය ම්භත  යදන ඩහත් ල පිනභත් 
ඳර්දේණ බහ ප හිටුටුමභට ටයුතු කිරීභ ළන අහි තුටු 

දනහ. දභොද, අවුරුදු 16 ප ිනසද  ථහ යමින් සිටිඹහ මි ප, 
දම් ආඹතනඹ ල පිනභත් යන්න අසථහ නශළඹිරහ ිනබුදණ් 
නළවළ; වළකිඹහ ිනබුදණ් නළවළ. ඒ නිහ දම් ආඹතනඹ ල පිනභත් 

වුදණ් නළවළ. අදප් අනනයතහ අනු, අදප් තහ පණඹ භන්න්, 
අඳටභ අනනය වූ ඉදිරි දළ පභ ප ඇින යට දොඩනළඟීදම් හර්ඹ 
බහයඹට අදප් උතුන්ද , බුීධිභතුන්ද  දහඹත්ඹ අයදන 

ටයුතු කිරීභට න යජඹ උත්හව කිරීභ, ඒ හිළිඵ විලසහඹ 
තඵහදන ටයුතු කිරීභ දභභ ආඹතනඹ ල පිනභත් කිරීභ ප 
විධිඹට, න දවභ නළත්නම් දභභ ඳනත ල පිනභත් කිරීභ ප විධිඹට  

වඳුන්න්න පුළුන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නදහ දහළබ්, ළව්, අමුම් 
වළදුදව් අහි. හරි ර්භහන්තඹ දොඩනළඟුදව් අහි. අඳට ඒ තහ පණ 

දළනුභ ිනබුණහ. විවිධ ළතිම්ලින් අඳට විවිධ භළටි බහණ්ඩ 
වමුවුණහ. ඒ කිඹන්දන් දම් යට ඹටත්විජිතඹ ප න්නට 
ඉසයදරහ අහි හිඟන් භළටි  පද දේ ප්රමණත්ඹට ඳත්දරහ 

සිටිඹහ. නමුත් අද දනදොට හිඟන් භළටි ර්භහන්තඹත් අදඳන් 
ගිලිටුරහ ිනදඵනහ. හිඟන් භළටි ර්භහන්තඹ දද ඵළලුදොත් ඳසු 
ගිඹ දසර නභ ර්භහන්තඹ වහ ඳහවිච්චි දශ   නංරන්තදේ 

භළටි මිරණඹ ප. සුීදදෝ රංහට ඇවිේරහ මීමුදව් 
ර්භහන්තලහරහ ප වදරහ; හිළිඹන්දර ර්භහන්තලහරහ ප වදරහ 
හිඟන් වදන්න ඳටන් ත්තහ නම්, ඒ භළටි මිරණඹ තභයි ඳසු ගිඹ 

හරඹ දනේභ ඳහවිච්චි දශ . 

නදවභ නළත්නම් දංදො ටුදව් ිනදඵන්දන් ජඳන් භළටි මිරණඹ.  
අදප් යදට් භළටි මිරණඹ ප තභත් අඳට දඹොදහ න්න ඵළරි නිහ, 

අදප් හිඟන්  නිසඳහදන  පද ඹ අදඳන් ගිලිහී ගිටුේරහ  
විදීශිඹන් අතට ඳත් දරහ ිනදඵනහ. නඳභණ ප දනොදයි, 
විදීශිඹන්ට ආක්රභණඹ දච්ච දදශ දඳොශ ප ඵට අදප් 

දදශ දඳොශ ඳත් දරහ ිනදඵනහ.  

අහි  දොඩනළන්ලි ද්රය ආනඹනඹ යන්න රුහිඹේ දෝටි 

විසිදහව ප යට විඹදම් යනහ. ඒ කිඹන්දන්, දට 
රුහිඹේ ර ප ඳන්දවස වහයසීඹ ප විඹදම් යනහ. දම්  පද ඹට 
ම්ඵන්ධ අදප් ටුටපු ප්රමණදඹෝ අඳට නළින දරහ ගිටුේරහ 
ිනදඵනහ. සීගිරිඹ ඵරදොටු වළදුදව් අහි. සීගිරිඹ නිර්භහණ දිවහ 

ඵළලුදොත්, චි ශිේඳඹ දිවහ ඵළලුදොත් ඒහදේ ර්ණ ළන්මභ 
ව නටු රහත්භබහඹ නදහ දභන් අදත් ිනදඵනහ. මුළු 
දරෝඹභ අඹ යන විසමිත නිර්භහණඹ ප න රුන්ළලි භවහ 

ෆඹ වළදුදව් අහි.  දරෝහභවහඳහඹ වළදුදව් අහි. රහ ළ වළදුදව් 
අහි. අද ිනදඵන විදීල ආක්රභණඹන් න ප අදප් තහ පණඹන් 
සිඹේරභ ඹට යදන  විදීල තහ පණඹ ඉදිරිඹට ඳළමිණිරහ 

ිනදඵනහ. දළන් අදප් දොඩනළන්ේර ප වදන්නත්, අදප් ළ ප 
වදන්නත්, අදප් ඉදි කිරීභ ප යන්නත් විදීල තහ පණදේ වහඹ 
අය  දන විදීශිඹඹන් ඇවිේරහ යන හරඹ ප තභයි දළන් උදහ 

දරහ ිනදඵන්දන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දඳොදොන් උත්ඹ ළන 
ථහ යන දොට භටුන්දහභනඹ ළන සිටුඳත් දනහ. 

අනුයහධපුයදේ දොච්චය අම ස ිනබුණහද?  අම පරදහ ිනබුණහ. ඒ 
ථහ කිඹ දන දොට ඒ ළන අඳට භත ප දනහ. නමුත්, 
ර්තභහනඹ න විට  වි පු ඇඳේ දඩිඹ ඇදභරිහදන්, 

චීනදඹන් රංහට දන්නහ. අදප් යදට් අම දඩිඹට ඩහ මිර 
අඩුයි. ඇදභරිහදන් දන්නහට transportරටභ දොච්ච්ය 
ඹනහ ඇිනද? නමුත්, අදප් යදට් වළදදන, අදප් දඳොදශොදව් 

වළදදන, අදප් දදය වළදදන අම දඩිඹ ඊට ඩහ මිරයි.  

අහි දම් ඇඳේ දඩි ආනඹනඹ යන්න යට රුහිඹේ 

දෝටි 290 මුදර ප ළඹ යනහ. ඒ කිඹන්දන් අහි දට 
රුහිඹේ ර ප 80 ඇඳේ ආනඹනඹ යනහ. දදොඩම් හ 
ළන කිඹනහ නම්, අදප් දදොඩම් වළදදන්දන් හරඹටයි. 
නමුත්, විදීල යටලින් වළභදහභ වළදදන දදොඩම් අහි ආනඹනඹ 

යනහ. හභහනයදඹන් අදප් දදොඩම් දඩිරට ළඩිඹ ඒ දදොඩම් 
රසනයි, ප්රන්නයි, ඳළණි යයි. දම් ඔ පදෝභ ිනදඵන දදොඩම් 
දඩිඹ  දළන් අහි ආනඹනඹ යනහ. අදප් දදොඩම් දඩිඹ දළන් 

පුයහ සතු ප දව් දන නනහ. අහි යට රුහිඹේ දෝටි 
71 මුදරට දදොඩම් ආනඹනඹ යනහ. ඒ කිඹන්දන්  දට 
රුහිඹේ ර ප 20 ඳභණ මුදරට දදොඩම්  ආනඹනඹ කිරීභ 

වහ අහි විදීල විනිභඹ  විඹදම් යනහ.  

මිදි හ ළන කිඹනහ නම්, ඒත් ඒ ටිභ තභයි. උතුරු 
නළ  දඟනටුය යුීධඹ අන් දරහ දළන් අවුරුදු 6 ප නහ. මිදි 

හ ළන අදප් හරඹට ළශදඳන උන්නිනඹ ප  ආහද? යුීධඹ 
අන් දරහ අවුරුදු 6 ප ගිඹත් මිදි හට ළරකිඹ යුතු 
ර්ධනඹ ප ිනබුණහද? නමුත්, අහි අවුරුීදට රුහිඹේ දෝටි 
180 මිදි ආනඹනඹ යනහ. ඒ කිඹන්දන් දට රුහිඹේ 

ර ප 50  මිදි අහි ආනඹනඹ යනහ. මිදි, ඇඳේ, දදොඩම් 
කිඹන ඳරතුරු තුන විතය ප ත්දතොත්, අවුරුීදට  රුහිඹේ 
දෝටි 540 මුදරට අහි ඒහ දනත් යටලින් ආනඹනඹ 

යනහ. ඒ කිඹන්දන් දම් ඳරතුරු තුන වහ ඳභණ ප දට 
ර ප 150 මුදර ප අහි විදීල යටරට පජහ යනහ. දත්, 
දඳොේ, යඵර් ත්තත් ඒ හද භ තභයි. නදහ දත්, දඳොේ, යඵර් 

කිව්හභ අදප් විදීල ධන උේඳත් දර ළරකුහ. අද අහි 
දන්නහ දත් දදශ දඳොශට දභොද දරහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ. 
ටිනහභ නතු යන රද දත් වදහ න්න අඳට වළකිඹහ රළබිරහ 

නළවළ. Value added teaරට අහි ගිදේ නළවළ. ිනදඵන දත් 
දොශඹභ අහි විකුණහ විකුණහ ටුටිඹහ.  ඳර්දේණ යරහ අලුත් 
තළනට ආදව් නළවළ. ඒ නිහ අදප් දත් දදශ දඳොශ 

දරෝදඹන් ප්රින පද ඳ වුණහ. නමුත්, නදහ දරෝඹටභ දත් 
ඳඹන දත් ත්ත වුදණ් ශ්රී රංහයි. නදවභ ිනබුම් අඳට 
දභොද වුදණ්? රංහදව් දඳොේ හ ත්තත් නදවභයි.  නදහ 
දඳොේ දතේ දභෝේ ිනබුණහ. Desiccated coconut අඳනඹනඹ 

ශහ. අඳට ඒහ විලහර ධන උේඳත් දරහ ිනබුණහ. නමුත්, 
තභත් ඒ දතේ දභෝර ඒභ තභයි. ඒහ ළටුරහ ගිඹහ. 
Desiccated coconut යට ඹන න නළින දරහ ගිඹහ. තභත් 

දඳොේ දව  පරදහ ඒභයි. නදහ ිනබුම් දඳොේවභ තභයි අදත් 
ිනදඵන්දන්. නටු පරදහ ළඩි ය ළතිභ වහ අලුත්  ක්රභදව්ද 
දොඹහ දන නළවළ.  ඒ නිහ අහි යට- [ඵහධහ කිරීභ ප  

 
 
 

 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභන්රහ value-added teaරට- 
 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භටුන්ද ඹහඳහ අදබ්ර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අලුිනන් tax වඳුන්හ දී ිනදඵනහ. 
 

ගරු අජි ක මාතළ්දනප්මඳරුමාත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අහි ඒ ඉදිරිදේදී ද න්න ඹනහ. අහි tax වඳුන්හ දීරහ, 

ඒට උදවු යරහ, ඒට ල පිනඹත් දීරහ, ඒ ඔ පදෝභ අහි 

293 294 

[රු අජිත් භහන්නප්දඳරුභ භවතහ  
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යනහ. දභදත ප ේ දම්හ ළන ථහ දශ  නළවළ දන්. දළන් 

ථහ යනහ. දම්යි දන. අහි දඳොේ දතේ ව palm oil 
ආනඹනඹ යන්න යට රුහිඹේ දෝටි 1,678 ප විඹදම් 
යනහ. ඒ කිඹන්දන්, දට අහි රුහිඹේ ර ප 460 ප විඹදම් 
යනහ. දම් දඳොේ හිට යට ඹපු යට. 

කුළු ඵඩු නිමු. ඒ හරදේ අහි ඹටත් විජිතඹ ප දර ඉන්න 

දොට කුළු ඵඩු අඳනඹනඹ ශහ. නමුත්, අද කුළු ඵඩු ආනඹනඹ 

යන්න යට රුහිඹේ දෝටි 1,600 ප විඹදම් යනහ. ඒ 

කිඹන්දන්, දිනට රුහිඹේ ර ප 455 කුළු ඵඩු අහි ආනඹනඹ 

යනහ. අදප් මිරිස හ දිවහ ඵළලුත් දවොයි. අදප් 

දීලුවණඹට, අදප් දඳොශට ළශදඳන හ ප මිරිස. නමුත්, අද 

මිරිස ආනඹනඹ යනහ. ලනු දඩිඹ දිවහ ඵළලුත් නදවභයි. අහි 

මිරිස, ලනු ආනඹනඹ කිරීභ වහ යට රුහිඹේ දෝටි 

2,375 ප විදීල යටරට ේලි ඹනහ. ඳරිප්පු ත්තත්, සීනි 

ත්තත්, කිරි හිටි ත්තත් නදවභයි. අදප් දට රුහිඹේ දෝටි 

10 ප විඹදම් යනහ කිරි හිටි ආනඹනඹ යන්න. දම් උ ප 

වළදදන යදට් සීනි දන්න්න දට රුහිඹේ දෝටි 10 ප 

විඹදම් යනහ.  

ඉිනවහදේදී වේලින් සඹංදඳෝෂිත වුම් යට ප දම්. 
නමුත්, ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරදේ -2014දී- දම් යටට විලහරතභ 
වේ දතොඹ ආනඹනඹ ශහ. ඒ නිහ 2015 න දොට දම් 

යදට් නිසඳහදනඹ ශ වේරට ය න්න දදඹ ප නළින ම 
දොවිඹහ අභහරුදව් ළටුණහ. අහි දන්නහ අසළන්න තළන්ඳත් 
යන්න අඳට තළන ප නළවළ. ඵඩහ ඳවසුම් නළවළ. අන්ිනභට 

භත්තර ුවන් දතොටුදඳොදශ  ම ඵඩහ යන්න සිීධ වුණහ. අඳට 
ඳරිදබෝජනඹ යරහ ඉය යන්න ඵළරි තයම් ම පරදහ ප ිනබුණහ. 
නන් අසථහ තභයි දභට්රි පදටොන් ර ප 600 පද දොදවද  ම 

දන්නුදව්. නමුත්, අන්ිනභට ඒ ම ටිට දභො පද දශ ? යජඹ 
විලහර මුදරට ම මිරදී අයදන ත් ආවහයරට 
කුම්දොේදරට දීරහ දහනහ. නදවභ නළත්නම් බිඹර් වදන්න දවෝ 

කුම්දොේදරට විකුණනහ. නමුත්, හිටි ෆදීභට අලය යන 
ඉරිඟු ව ිනරිඟු ආනඹනඹ යන්න යට රුහිඹේ දෝටි 
5,212 ප අහි විඹදම් යනහ. ඒ කිඹන්දන්, ඉරිඟු ව ිනරිඟු 
ආනඹනඹ යන්න අහි දට රුහිඹේ දෝටි 14 ප විඹදම් 

යනහ. නමුත්, ඳර්දේණ තුළින් ඉරිඟු හිටිරට භහන හිටි 
ර්ඹ ප වේ හිටිලින් අඳට නිර්භහණඹ ය න්න ඵළරිද? ඒ 
වහ අලය තහ පණඹ අඳට නළීද? ිනරිඟු හිටිලින් නන 

powder න, නළත්නම් ඳහන් හිටිරට භහන හිටි ර්ඹ ප 
රළදඵන ම ර්ඹ ප  ඳර්දේණ යරහ අඳට වඳුන්හ දදන්න 
ඵළරිද? දම් හද  ප්රලසන අඳට ිනදඵනහ. භට ටුදතනහ 

තහ පණඹ අිනන් අහි ඳසු ඵෆභට ර පම සිටින ඵ. දනත් යටේ 
තමුන්ද  දී රැ න්න, තමුන්ද  දී දියුම් ය න්න 
තහ පණඹ අිනන් දව්දඹන් ඉවශට ගිටුන් ිනදඵනහ. නමුත්, අහි 

තහ පණඹ ඳළත්දතන් ඉවශට ගිදේ නළවළ. ඒ නිහ අහි ඳවශට 
ළටුණහ කිඹරහ භහ ටුතනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ දින රු 

අග්රහභහතයතුභහ දම් රු බහදව්දී යට ළන වන් ීසතඹ 
දොට ප වන් ශහ. දීහිහ ප්රිඹදර්ලති භවත්මිඹ ව ආනන්ද 
මයසිරි භවතහ හඹනහ ශ "ආජු තඳය රහටුරහ - පීජු තඳය රහටුරහ" 
ීසතඹ භත ප ය දුන්නහ. භභත් ඒ කිඹනහ:  

"විදු නළණදඹන් අභි දස රඵමින්දන් 

 භතුහිට හිඹය නදන්දන් 

අඳ ඳභණද න තළන ළයදන්දන් 

අඳ තනිය දරෝඹ දි ඹන්දන්" 

ඊශඟ ඳද දභද යි: 

"අදප් වදට තුට ප මුසු දව් නම් 

අදප් දුට සුසුභ ප භතු දව් නම් 

අදප් ටුතට දිරිඹ ප රළඵ දී නම් 

නදහ අඳට දඳයභඟ සදහනම්" 

ඒ කිඹන්දන්, අහි ඵරහදඳොදයොත්තු නහ ශ්රී රංහ ජහින 

ඳර්දේණ බහ ල පිනභත් යරහ, ඳර්දේණ තුළින් යට දනස 
යන්න. නඹ ශ වළකියි කිඹන විලසහඹ අඳ තුශ ිනදඵනහ. 
යදට් ජනතහට දඳයභඟ සදහනම් යන්න දම් ඳර්දේණ 

ආඹතනඹ ඉවේ ය න්න පුළුන් දර ල පිනභත් 
ආඹතනඹ ප යන්න තභයි රු අභහතයතුභහ උත්හව අයදන 
අද දම් ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන්දන්. 

අදප් යදට් යන ඳර්දේණ තුළින් දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නංන්නට පුළුන්ඹ කිඹරහ අහි විලසහ යනහ. ඒ 
හද භ දම් ඳර්දේණ තුළින් යට ළසිඹහද  ආර්ථි ල පිනඹ 

ඉවශ නංන්නත් අඳට පුළුන් දයි කිඹරහ අහි දළඩි දර 
විලසහ යනහ. ඒ න පභ න යජදේ ඵරහදඳොදයොත්තු තුළින් 
දම් ඳර්දේණ ආඹතනඹ ල පිනභත් ය විවිධ ඳර්දේණ වහ 
යට තුශ ඉඩ ප්රසථහ ඇින දරුහභ දම් යට උතුන්ද  

ඳහයහදීඹ ප යන්නට අඳට පුළුන්ඹ කිඹරහ අහි විලසහ 
යනහ. ඒ භන්න් යට වළය ගිඹ උතුන් නළතත් දම් යටට 
දන්හ ළතිභට වළකිනු ඇතළයි අහි විලසහ යනහ. 

රැකිඹහ දල ර පඹ ප බිටු කිරීදම් ළඩටවනටත් දම් 
ආඹතනඹට අත්ළර ප දරහ උතුන් යටට ආහභ ඒ ආශ්රිත 
රැකිඹහ නිර්භහණඹ න අහලඹ ප බිටු දයි කිඹරහ අහි දළඩි 

දර විලසහ යනහ. යට තුශ භවහ දඳයළිඹ ප ඇින ශ වළකි ශ්රී  
රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ ල පිනභත් කිරීභට, අර්ථත් 
කිරීභට හිඹය ළතිභ ළන විදල දඹන්භ අිනරු ජනහධිඳින 

ජභත්රීඳහර සිරිද න භළිනතුභහටත්, ඒ හද භ අග්රහභහතය රු 
යනිේ වික්රභසිංව භළිනතුභහටත්, අදප් අභහතය රු සුසිේ 
දප්ර භජඹන්ත භළිනතුභහටත්, යහජය අභහතය රු ර පසභන් 

දදනවියත්න භළිනතුභහටත් දම් අසථහදව් භද  විදල  සතුිනඹ 
පුද යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 
බහ ල පිනභත් ශ ඳභණින්භ අදප් අයමුණ ඉටු මභ ප නම් සිදු 

න්දන් නළවළ. අඳට යන්න දොඩ ප ළඩ ිනදඵනහ. 
ර්තභහනදේ විදයහඥයින් ඳර්දේණ යන්දන් දම් යදට් ප්රලසන 
ළන දනො ජහතයන්තය ප්රලසන ළන කිඹරහ අහි දන්නහ. ඵයඳතශ 

ජහතයන්තය ප්රලසන ළන තභයි ඔවුන් ටයුතු යන්දන්. ඒහ 
යන්න අදප් යටට ඩහ දනත් යටර දවො ඳවසුම් ටුත 
විදයහහය, ඳවසුම් ටුත සථහන ිනදඵනහ. ඒහ ඒ දොේරන් 

යයි. අන්ිනභට ඵළලුහභ දරහ ිනදඵන්දන් අහි ඒහට නතු න 
නයි. නමුත්, අහි අදප් යටට හසිඹ ප න විධිඹට, යදට් දශ 
දීය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න පුළුන් න විධිඹට, යදටන් 

විදීල විනිභඹ රහ ඹෆභ නත්න්න පුළුන් න විධිඹට 
ඳර්දේණ යන්න පුළුන් නම්, ඒ වහ විදල  උනන්දු ප 
දඹොමු යන්න පුළුන් නම්, ඉතහභත් ළඩදහයී නහ කිඹරහයි 
භභ ටුතන්දන්.  

දම් භවහ ඳර්දේණ යපු උදවිඹ රංහදව් ඉන්දන්ත් නළවළ. 
ඒ ඳර්දේයින්, ඒ විදයහඥඹන් භවය විට ඳවුේ හිටින්භ යට 
වළය දහරහ දන යටට ගිටුේරහ ටි හරඹකින් ඒ යදට් 

පුයළසිබහඹත් න්නහ. අන්ිනභට ඵළලුහභ ඒ අඹ යටත් දහරහ 
ගිටුේරහ. නමුත්, දම් ඳර්දේණරට විඹදම් යන්දන් දම් යදට් 
අටුං දුප්ඳත් මිනිසුන්ද  ේලි. ර්තභහනඹ ඵළලුහභ දම් යදට් 

ආදහඹදභන් සිඹඹට 80 ප වහ අටුං දුප්ඳත් මිනිසසු තභයි ඵදු 
ලදඹන් තමුන්ද  දොට දන්දන්. මුදේ ිනදඵන අඹ 
නදවභ නළත්නම් යහජය ආදහඹභ දම්ට නතු දරහ ිනදඵන්දන් 

සිඹඹට 20යි. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඒ හරදේ රුහිඹේ දෝටි අට ඇට දඵදුහ. න පත් ඳළශ 

වුදණ් නළවළ. අන්න ඒ හද  දම් යදට් ේලි නහසින න්න 

දදන්දන් නළින වළභ ලතඹ පභ ප්රදඹෝජනඹට ත වළකි 

ආහයදඹන් යදට් ංර්ධනඹ ප ඇිනන ආහයදඹන් ටයුතු 

යන්න පුළුන් නම් දවොයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. 

දභොද, දරෝදේ ංර්ධනඹ හිළිඵ ථහ යන්න 

ඉසදේරහ අදප් යට ල පිනභත් කිරීභට අහි හිඹය ත යුතු 

නහ. ඒ නිහ අදප් දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹ ඉවශ දළමීභටත්, යදට් 

ජීන තත්ත්ඹ උස ය ළතිභටත් දම් ඳර්දේණඹන් ෘජු 

දහඹ න්දන් නම් ඩහ ළදත් නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අදප් යදට් උතුන් ආචහර්ඹ 

උඳහධිඹ න්නදොට නළත්නම් භවහචහර්ඹ උඳහධිඹ න්නදොට 

විවිධ ඳර්දේණ යනහ. දම් ඳර්දේණ හුඟ ප ටිනහ කිඹරහ 

අහි දන්නහ. භවය විට දම්හට යජදේ මුදේ විඹදම් යරහ 

ිනදඵන්නත් පුළුන්, යජදේ මුදේ විඹදම් දනොම ිනදඵන්නත් 

පුළුන්. දද  දතත් දම් ඳර්දේණරට යදට් මුදේ විඹදම් 

යරහ ිනදඵනහ. නමුත්, ඒහ දොඩ ප දරහට ිනදඵන්දන් ඒ 

ආඹතනර ඵඩ් ඇ තුදශ  හ දභහයි. ඒහ නළිඹට නන්දන් 

නළවළ. ඒ උඳහධිඹ ත්තත් න පභ ඒ උඳහධි විනඹ ඵඩ් නට 

දභහ lock යනහ. ඒහ නළිඹට නන ළඩ හිළිදශ ප රිඹහත්භ 

න්න ඕනෆ. ඒ නිහ භභ විදල දඹන් කිඹනහ, ඒහ රිඹහත්භ 

මදම්දී ජනතහද  ජීන තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ 

ඹහන්ණඹ ප ඇින කිරීදම් ළඩ හිළිදශ ප වළදදන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ඒ අඳට ඇින විලහර අඩු ප. අඳට ප්රලසන ිනදඵනහ. 

ජනතහ ප්රලසනලින් දඳදශනහ. යදට් ආර්ථිඹ ප්රලසනලින් 

දඳදශනහ. යදට් විදීල විනිභඹ ප්රලසනඹ ප ිනදඵනහ. 

ඳර්දේදඹෝ ඒ වහ දවො ඳර්දේණ යරහ ප්රිනපර 

න්නහ. නමුත්, ප්රිනපරඹ න ඳළත්ත, ප්රලසනඹ ත ඳළත්ත. 

ඔඹ දද අතය විලහර ඳයතයඹ ප ිනදඵන නිහ දම් ප්රිනපරලින් 

යටට ළඩදහයී දී සිීධ නහ අඩුයි කිඹන න විදල දඹන්භ අහි 

දකින දදඹ ප.  

ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ ඳර්දේණරටභ සීභහ 

න්දන් නළින නභ ඳර්දේණර ප්රිනපර යදට් ජනතහට රහ 

ඹෆදම් ළඩ හිළිදශ ප නිර්භහණඹ ශ යුතු නහ. ඒහ 

ප්රහදඹෝගි රිඹහත්භ කිරීභට කිසිඹම් ක්රභදව්දඹ ප නිර්භහණඹ 

ශ යුතු නහ. නළත්නම් ඳර්දේණඹ ඵඩ් න ඇතුදශ භ 

ිනදේවි. ඒහ ළන ජනතහ දන්දන්ත් නළවළ. නදවභ අත් දළකීම් 

අහිට ඕනෆ තයම් ිනදඵනහ. ඒ ක්රභදව්දඹ අහි නිර්භහණඹ යන්න 

දනහ. යර කිඹනහ නම් මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

දොවිඹහද  ප්රලසනඹ දොවි බිදම් සිට ඳර්දේඹහ තුශට ඹන 

ක්රභඹකුත්, ඳර්දේඹහ යන ඳර්දේණදේ ප්රිනපරඹ, 

ඳර්දේඹහද  සිට දොවි බිභට නන විධිඹකුත් නිර්භහණඹ ශ 

යුතු දනහ. නිසඳහදඹහද  ප්රලසනඹ ළඩ බිදම් සිට 

ඳර්දේඹහට රහ ඹන ක්රභදව්දඹකුත්, ඳර්දේණදේ ප්රිනපරඹ 

නළතත් ළඩ බිභට රහ නන ක්රභඹකුත් අහි නිර්භහණඹ ශ යුතු 

දනහ. ජදයයඹහද  ළටලුත් නද භයි. ජදයයඹහද  

ළටලු ඳර්දේඹහ තුශට ඹනහ හද භ ඳර්දේඹහ යපු  

දොඹහ ළතිභ දයෝගිඹහ ද පහ රහ ඒදම් ක්රභදව්දඹ ප අහි 

නිර්භහණඹ ශ යුතු දනහ. ඒ නිහ භභ විදල දඹන් කිඹනහ, 

ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ ඳර්දේණඹට රඵහ දදන තළන 

හද භ ළදත් තළන ප නටු ප්රිනපර අදහශ පුීරඹන්ට ව යදට් 

ජනතහට රහ නන ක්රභදව්දඹ ප නිර්භහණඹ කිරීභත් 

විදල දඹන්භ ළදත් දනහ කිඹරහ. ඒ වහ හිළිදශ ප ස 

ශ යුතු දනහ.  

දභළනි ක්රභදව්දඹ ප දනොභළින මභ නිහ අද දම් යදට් ටිනහ 

ඳර්දේණ ජනතහට දළදනන්දන් නළින, ප්රිනපර රළදඵන්දන් 

නළින අසථහ දඵොදවොභඹ ප ිනදඵනහ. නභ නිහභ දඵොදවෝ 

ඳර්දේණර ප්රිනපර උඳන් තළනභ මිඹ ඹන ඵ අහි දළරහ 

ිනදඵනහ.  භභ විදල දඹන්භ කි යුතු දදඹ ප ිනදඵනහ. ඒ 

තභයි දඵොදවෝ දියුම් වූම් යටරට ගිටුන් ඵළලුහභ ඒ යටර නභ 

ඳර්දේණඹ යන්දන් -විලසවිදයහරදේ ශියඹහ දන්න පුළුන්; 

ආචහර්ඹ උඳහධිඹ න්න පුීරඹහ දන්න පුළුන්; විදයහඥඹහ 

දන්න පුළුන් දඵොදවෝ විට ඒ ඳර්දේණ යන්දන්.- අදහශ 

දඳෞීලි භහම් වහ ඒහඵීධ දරහයි. ඒ දොේරන්ට 

ිනදඵන ප්රලසනඹ, ඒ දොේරන්ද  යහඳහරි ප්රලසනඹ, ඒ 

දොේරන්ද  නිසඳහදන ප්රලසනඹ වහ තභයි ඳර්දේණ 

දන්දන්. දඵොදවෝ විට ඳර්දේඹහට මුදේ දන්දන්ත් ඒ 

දශ ආඹතනදඹන් දන්න පුළුන්. නළත්නම් නිසඳහදඹහ 

දන්න පුළුන්. අන්න දම් හද  ළඩ හිළිදශ ප අහි 

විලසවිදයහර තුශ වදන්න ඕනෆ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු අජි ක මාතළ්දනප්මඳරුමාත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අහන ලදඹන් කිඹනහ නම් මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, භභ නිදඹෝජනඹ යන ම්ඳව දිසත්රි පදේ 

ආයුර්දව්ද විලසවිදයහරඹ ිනදඵනහ. අදප් යදට් රිඹදුයන් යහත්රිදේදී 

හවන ඳදන විට  නින්ද ඹනහට බුරත් විට ප ඳමින් හවන 

ඳදන්න පුරුදු දරහ සිටින ඵ අහි දන්නහ. යහත්රිදේදී රිඹදුයහට 

නිදිභත නනදොට නඹහ ශඟ ිනදඹන දඩ්කින් බුරත් විට ප 

අයදන නඹ දට් දභහදන ඳමින් තභයි හවනඹ ඳදන්දන්. 

දභොද, බුරත් විට දට් ිනදඵීදී රිඹදුයහට නින්ද ඹන්දන් නළවළ. 

අඳට දම් බුරත් විටර ිනදඵන හයඹ නතු යරහ chewing 

gum න ප වදන්න ඵළරි ඇයි? නමුත් අහි තභත් නතළනට 

ඇවිේරහ නළවළ. ඒ හද  තළනට අහි ආදොත් දභො පද 

දන්දන්? නතදොට අදප් බුරත් හ දියුම් දයි. පු ප  හ 

දියුම් දයි. විවිධ රැකිඹහ වම්ඵ දයි. ඇයි අඳට ඒ තළනට ඹන්න 

ඵළරි? දම් ටිනහ දදඹ ප දන්. භභ ටුතන විධිඹට අහි දම් හද  

ඳර්දේණර භවහ ඉවශට ඹන්න ඕනෆ නළවළ. අදප් යටට, අදප් 

දඳොදශොට ළශදඳන විධිඹට, අදප් යදට් ආර්ථිඹ දනස 

යන්න පුළුන් විධිඹට, අදප් යදට් ජන ජීවිතඹ දනස යන්න 

පුළුන් විධිඹට, අදප් යදට් විදීල විනිභඹ අදප් යට තුශ යහ 

න්න පුළුන් විධිඹට, ඳර්දේණරට ළඩි තළන ප රඵහ 

දදන්දන් නම් අද අහි ම්භත යන දම් ඳනත් දටුම්ඳත යටට 

ඩහත් අර්ථත් දනහ කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.   

 
ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි. 

මීශඟට, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභහ ථහ යන්න. 

ඊට දඳය, මරහනඹ වහ රු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහද  

නභ දඹෝජනහ යන දර භහ ඉේරහ සිටිනහ. 
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ගරු පී. ශෆරිව්ද මාතශතළ (ග්රළමීය ය ණර්ිකක ක ුමතු ිළිතබ 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன் - கிாிப் பபாருளாதா 

அலுல்கள் தற்நற அலச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු රකී ජඹර්ධන භවතහ 

දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ යනහ. 
 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මාතශතළ මූළවනමය්ද ඉල ක 

වුමය්ද  ගරු කී ලයලර්ධන මාතශතළ ු ළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குதசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.33  
 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මාතශතළ (ණඳදළ කෂමාතනළකරණ 
අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரலத்து அலச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අහි දරෝදේ ිනදඵන කුඩහ 

දුඳත ඉන්න මිනිසසු.  අද අදප් යදට් මිනිසුන්ද  ටුදත් දුඳත් 

භහනසිත්ඹ ප ිනදඵනහද කිඹරහ භට දරහට ළඹකුත් 

ඇින දනහ. භභ නදවභ කිඹන්දන්, අද දරෝදේ අදනකුත් 

යටේ යරහ ිනදඵන විවිධ නිර්භහණ නළත්නම්, ඳර්දේණ න ප 

ළශපීභ වහත් අහි රිඹහ යන්දන් නළවළ. අහි තභත් ඉන්න 

ළභින අදප් සීභහේ වදනයි.  ඒ සීභහේ ඇතුශත අදප් දළනුභ 

දරෝදේ ිනදඵන ඉවශභ දළනුභ කිඹරහ ටුතහදන ඒ දනුදන් 

ඉදිරිඹට ඹන්න, කිසි දදඹ ප ළන ේඳනහ දනොය ඉන්න 

ඳරියඹ ප අඳට විෘත දරහ ිනදඵනහ.  

විදල දඹන්භ ශ්රී රංහ වළභ අංලඹකින්භ කුඩහයි. ඉඩම් 

අංලදඹන් කුඩහයි. සබහවි ම්ඳත් අිනන් කුඩහයි. භවය විට 

දළනුභ අිනන් කුඩහයි. අත් දළකීම් අිනන් කුඩහයි. ඒ හද භ අහි 

දභොනහ ශත්, දොච්චය ථහ දරුත්, දරෝදේ ඉදිරිදඳදශ  

යටේ න ප දනොදයි, අඩු ණදන් ආසිඹහදව් භවය යටේ 

න පත් අහි ඉදිරිඹට භන් කිරීභ ප භට නම් දඳදනන්දන් 

නළවළ. ඒ හද භ අද අහි න පතයහ විධිඹ භධය ආදහඹම් ටුයමභ 

රැන රහ ඉන්නහ. අහි  භධය ආදහඹම් භට්ටභට ගිඹහ වුණත්, භධය 

ආදහඹම් භට්ටභ අහි ටුයදරහ ඉන්නහ කිඹරහ භට ටුදතනහ.  

නදවභ නම් අහි දොදවොභද, භධය ආදහඹම් තරදඹන් ඉවශට 

ගිටුේරහ දරෝදේ දියුම් යට ප ඵට ඳරිර්තනඹ දන්දන්; අඩු 

ලදඹන් ඉවශ ආදහඹම් ටුත යට ප ඵට ඳත් දන්දන්? දම් 

කිඹන තර්ඹ ම්පර්ණදඹන්භ අදහශ න්දන් අද දම් ඉදිරිඳත් 

යරහ ිනදඵන ඳනත් දටුම්ඳතත් න පයි. දරෝදේ කිසිභ 

යට ප දියුම් දරහ නළවළ, ඳර්දේණ ව නදෝත්ඳහදන සිදු 

යන්දන් නළතු. භවය යටේ විලහර හර්මි නිසඳහදන සිදු 

යනහ. න ඳළත්තකින් ඒ යටේ ධනත්, ඒ හද භ හර්මි 

නිසඳහදන වහ, න නිසඳහදන වහ ඔවුන් විලහර ලදඹන් 

විඹදම් යනහ. අඩු ණදන් අදප් යදට් ෘෂි ර්භහන්තඹත් 

හර්මීයණඹ කිරීභ වහ අහි හිඹය ප අයදන ිනදඵනහද 

කිඹරහ භට දරහට ටුදතනහ. නදවභ දන්දන් දභොද, 

හම්ප්රදහයි තරදඹන් ඉවශට ඹන්න අදප් ිනදඵන දනොළභළත්ත 

නිහද, නදවභ නළත්නම් අහි ඳර්දේණ වහ විඹදම් දනොයන 

නිහද, නදවභ නළත්නම් ඒ හිළිඵ ක්රභදව්ද අඳ තු නළින නිහද 

කිඹරහ අද අහි වුරුත් ථහ යනහ.  

අද අහි දොයි ඳළත්දත් සිටිඹත් දම් යට දම් ිනදඵන 

තත්ත්ඹට ඩහ ඉවශට දන ඹන්න ඕනෆ නම්, අඳට ආදහඹම් 
අලය දනහ. ආදහඹම් අලය නම් අහි අඳනඹනඹ වහ 

රිඹහභහර් න්න ඕනෆ. නදවභ නළතු දන කිසිභ දරකින් 

අඳට දම් ටයුත්ත යන්න ඵළවළ. අහි අඳනඹනඹ වහ රිඹහ 

භහර් දනොන්නහ තහ පේ අඳට දහත් දම් භට්ටදභන් 

ඉවශට ඹන්න ඵළවළ. භට දඳදනන වළටිඹට අහි තභත් ඉන්දන් 

ප්රහථමි අඳනඹනඹ සිදු යන යට ප වළටිඹටයි. දත් අඳනඹනඹ 

ශත්, දඳොේ අඳනඹනඹ ශත්, ඒ ආශ්රිත නිසඳහදන අඳනඹනඹ 
ශත්, යඵර් අඳනඹනඹ ශත් ප්රහථමි නිසඳහදන වළටිඹට තභයි 

ඹන්දන්. ඳසු ගිඹ දල ඳව, වඹ තුශ ඊට නවහ ඒ දීේ දියුම් 

යන්න අඳට පුළුන්භ ප රළබුණහ කිඹරහ භභ විලසහ 

යන්දන් නළවළ. ඒට ප්රධන දව තු තභයි අදප් ඳර්දේණ 

ටුඟභ, නදෝත්ඳහදන වහ රිඹහ භහර් දනොළතිභ ව ඒහ 

ප්රහදඹෝගි ලදඹන් දඹොදහ ළතිභට අදප් ිනදඵන අභත්භ.  

ඳසු ගිඹ හරදේ අහි ඹම් ඹම් අංලලින් ප්රිනඹ ප රළබුහ. 
විදල දඹන්භ කුඹුරු දොවිතළදන් දඹදදන අඹ අද දනදහට ඩහ 

ඹන් ඳහවිච්චි යනහ. නමුත් අහි ඊට නවහට ඹන්න ඕනෆ. 

අ පයඹ දද, නළත්නම් ම රහස 20, 30 කුඹුරු 

ළඵළේර ප වළරුම් විට ඊට ඩහ දරොකු කුඹුරු ිනදඵන හිරිස ඉතහ 

අඩුයි. ඹහඹ ප ත්දතොත් ඒ ඹහදේ කුඹුරු ටුමිඹන් ඳනව ප, සිඹඹ ප 

නළත්නම් දදසිඹඹ ප, තුන්සිඹඹ ප ඉන්නහ. ඒ හද භ අහි 
තහ පණඹ ඳහවිච්චි යන්දන් නළින නිහ අනිහර්ඹදඹන්භ අ  දප් 

අසළන්න අඩුයි. ඉන්දිඹහදව් අසළන්න ව රංහදව් අසළන්න 

අතය ඳයතයඹ ඵළලුහභ අඳට දඳදනනහ, අදප් නිසඳහදන විඹදභ 

ඉතහ ළඩියි කිඹන න. අහි  ළව්ත්, මිරිස ඳළශඹ ප ළව්ත්, ම 

හ ශත්, දභොනහ ශත් අදප් නිසඳහදන විඹදභ ඉතහභ 

අධියි. අඳට දොදවොභත් හිට යටත් න ප තය යන්න 

ඵළවළ. හිට යටත් න ප තය යන්න ඵළරි නම්, අහි ඒ 
නිර්භහණඹ යන්දන් දොදවොභද?  

භට ලින් ථහ ශ භන්ත්රීතුභහ කිව්හ හද  දම් සිඹලු 

ඳර්දේණ ආඹතන නට නතු යන තළන ප ිනදඵන්න ඕනෆ. 

දම් ඳනත් දටුම්ඳත වයවහ අහි ශ යුතු න්දන් ඒයි. ඒහ 

දළන් අභහතයහංල ණනහට දඵදිරහයි ිනදඵන්දන්. භභ ටුතන 

විධිඹට අභහතයහංල දවඹට, ඳවදශොට දඵදිරහ ිනදඵනහ. ඒ 

නිහ අහි දොච්චය ථහ ශත් ඒහ තභ නතළනභයි ිනදඵන්දන්. 
ඒ නිහ අද දභො ප වරි දදඹ ප දොඹහ ත්තත්, ඹම් කිසි 

නිර්භහණඹ ප ශත්, ඒ හිට යටට විකුණන තළනට තභයි අහි 

ඇවිේරහ ිනදඵන්දන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒහ දීය ඹ 

ලදඹන් දඹොදහ න්නහ තළනට අහි ඇවිේරහ නළවළ.  

දදන හයණඹ න්දන් අහි යට ප වළටිඹට දම් ඳර්දේණ 
වහ දොඳභණ විඹදම් යනහද කිඹන නයි. භභ ටුතන 

විධිඹට ජහින ආදහඹදභන් සිඹඹට 0.1ට ඩහ අඩුදන් තභයි ඒ 

වහ අහි විඹදම් යන්දන්. අහි දද  දවෝ දම් නදෝත්ඳහදන 

ව ඳර්දේණ, Research and Development - R&D, කිඹන 

ප්රධහන හයණහ දනුදන් අදප් ජහින ආදහඹදභන් සිඹඹට 
1.5ට දවෝ සිඹඹට 1ටත් ආන්න ප්රභහණඹ ප දන් කිරීභ 

ආයම්බ යන්න ඕනෆ. නදවභ නළතු ඳනත ප ම්භත ය ත්තහ 

කිඹරහ ඒදන් දහත් අඳට වනඹ ප රඵහ න්න පුළුන් 

දයි කිඹරහ භභ නම් විලසහ යන්දන් නළවළ.  

299 300 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

අදන ප ඳර්දේණ ආඹතන භඟ ම්ඵන්ධ මදම් ජහරඹ ප 
නිර්භහණඹ යන්දන් නළතු විදයහ, තහ පණ වහ ඳර්දේණ 
අභහතයයඹහට ළඩ යන්නත් ඵළවළ. දභොද, ඒ අඹ දඵොදවෝ 

දරහට කිඹන දී අවන්දන් නළවළ. ඒ නිහ නළනි ක්රභඹ ප ඇින 
කිරීදම් ක්රභදව්දඹ ප හිළිඵ අහි ේඳනහ යන්න ඕනෆ. ඒ 
වහ අහි විලහර භවන්සිඹ ප ත යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ 

යනහ.  

ඹම් කිසි බහණ්ඩඹ ප ළන අදප් ිනදඵන "Research and 

Development" කිඹන දොට වරි අඩුයි. අහි ඒ යන්දන් 
නළවළ. දඵොදවෝ දරහට දම් සිීධ දන්දන්, ඇඟලුම් 
ර්භහන්තදේ ඳභණයි. ඇඟලුම් ර්භහන්තදේ ෆදවන දුයට ඒ 
දදයනහ. නමුත් අදන ප කිසිභ තළන ඒ සිදු දන්දන් 

නළවළ. ඒ කිඹන්දන්, හභහනයදඹන් අඳට ආන්නතභ යටේ 
භඟ ඵළලුත් අඳ තභ ඉන්දන් අවුරුදු දවඹ ප නළත්නම් 
ඳවදශො ප හිටුඳසින්. ඒ නිහ දම් යන්න පුළුන්භ ප 

ිනදඵනහද කිඹහ භට ටුදතනහ. අහි භධය ආදහඹම් යටකින් ඉවශට 
ඹන්න නම් ම්පර්ණදඹන්භ පුළුේ දනට අඳ ඳහ විඹ යුතුයි. 
පුළුේ දනට ඳහ යන්දන් නළතු අහිට දම් ටයුත්ත 

යන්න ඵළවළ.  

අදප් යදට් ඳිනන තහ පණඹ ඉතහභ අඩුයි. ඉතහ කුඩහ 

තහ පණ ප්රදව්ලඹ අහි ඉන්දන්. ඒ තහ පණ ප්රදව්ලදඹන් 
ඔබ්ඵට ඹන්දන් නළතු අඳට දහත් යදට් දනසභ ප 
යන්න පුළුන් දයි කිඹහ භභ නම් විලසහ යන්දන් නළවළ. ඒ 
හද භ අහි දනත් යටේ අයදන ඵරමු. සිංප්පරු නදවභ 

නළත්නම් දකුම් දොරිඹහ හද  යටේ ත්දතොත්, ඒ 
දොේරන්ට දරොකු ඳර්දේණ ණ්ඩහඹම් ඉන්නහ. විලහර 
ඳර්දේණ ණ්ඩහඹම් ඉන්නහ. ඒ ඳර්දේණ ණ්ඩහඹම් භගින් 

පුළුන් තයම් දුයට න නිසඳහදන, නිර්භහණ ඇින යන්න ඔවුන්ට 
පුළුන් දරහ ිනදඵනහ.  

ඊශඟට, ඒ නිර්භහණ යදට් ඳහවිච්චි යන ණ්ඩහඹභකුත් 

ඉන්නහ. අහි වළභ දව්රහදව්භ ථහ යන ධනඳින ඳන්ිනදේ 
යටේ රිඹහ යන්දන්, ඒ ඳර්දේණ ඳහවිච්චි යරහ ඒහදඹන් 

නිසඳහදන ස යරහ හිට යටට දන ඹන්නයි. අදප් යදට් 
යන්දන් අහි ඹම් කිසි දදඹ ප දොඹහ ත්දතොත්, ඒ, ඒ 
කිඹන්දන් දොඹහ ත්ත දදඹ,  හිට යටට විකුණන නයි. නමුත් ඒ 
යටේ නදවභ දනොදයි. ඒ යටර ධනඳින ඳන්ිනඹ නදවභ 

නළත්නම් නිසඳහදන ඳන්ිනඹ සදහනම් දරහ ඉන්නහ, ඒහ 
අයදන දරෝදේ දදශ දඳොශ තයණඹ යන්න. 

"ළම්සුන්" හද  ආඹතන දරෝදේ ිනදඵන දියුම්භ 

තහ පණඹ ටුත ආඹතන ඵට ඳත් දන්දන්, සිංප්පරු ව 
දකුම් දොරිඹහ හද  යහජයර ආදඹෝජනඹ යන නිහයි. ඒ 

නිහ යහජය ආදඹෝජනඹ යන්දන් නළතු දහත් දම් 
"Research and Development" කිඹන section න වදන්න ඵළවළ. 
ආණ්ඩු ඒ වහ ආදඹෝජනඹ ශ යුතුයි.  

අහි භන්ත්රීරුන් විධිඹට  දිටභ අඹ ළඹ ණනහට වබහගි 

දරහ ිනදඵනහ. ඒ කිසිභ අඹ ළඹදී දම් හර්ඹඹ දනුදන් 
නිලසචිත මුදර ප දන් යන හනු ප භහ දළරහ නළවළ. ඒ 

නිහ ඒ තත්ත්ඹ දනස කිරීභ වහ අද අහි  රිඹහ යන්න ඕනෆ. 
හභහනයදඹන් ඒ යටර දම් දනුදන් තභන්ද  දශ ජහින 
නිසඳහදනදඹන් සිඹඹට 2 ප -විලහර ප්රභහණඹ ප- විඹදම් යනහ.  

ඒ සිඹඹට 2 විඹදම් යන නිහ තභයි, ඒ යටේ දියුම් තත්ත්ඹට 
ඇවිේරහ ිනදඵන්දන්. සිංප්පරුට ව දකුම් දොරිඹහට 
ිනදඵන්දන් අවුරුදු විස නළත්නම් විසිඳව ඉිනවහඹ ප. ඒ 

හරඹ තුශ ඔවුන්ට පුළුන් දරහ ිනදඵනහ, දරෝදේ දියුම්භ 
යටේ ඵට ඳත් දන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දදළනි හයණඹ දභඹයි. අහි 

නදවභ අඳනඹනඹ යන්දන් නළත්නම් දම් රඵහ දී ිනදඵන 
දළළන්ත ඹටිතර ඳවසුම් ඳත්හ දන ඹෆදම් අසීරුටත් ඊශඟ 
ය දවදේදී අඳ මුහුණ දදනහ. ඊශඟ ය දවදේදී අහි 
අනිහර්ඹදඹන්භ නඹට මුහුණ දදනහ. දභොද, අහි ෆදවන 

ඳභණ ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ දී ිනදඵනහ. ණඹ දරහ දවෝ  ණඹ 
දනොම දවෝ ඒහ ය ිනදඵනහ. ඒහ ඳත්හ දන ඹෆභටත් අහිට 
ආදහඹම් අලයයි. ඒ ආදහඹම් හභහනය ජනඹහට දඵදී ඹහ යුතු 

ිනදඵනහ. ඒ දදඹ දනොය ඉන්නදොටත් දන්දන්, ඒ ඹටිතර 
ඳවසුම් ඳත්හ දන ඹහදම් අසීරුට අහි ඊශඟ ය දවඹ තුශ 
මුහුණ දදන නයි. ඒ ඵ අඳ තමුන්නහන්ද රහ සිඹලු දදනහ 

භත තඵහ න්න ඕනෆ. ඒ නිහ දම් හයණහ සිඹේරභ නතු 
යන ළඩ හිළිදශ ප දනුදන් අදප් රු ඒ.ඩී. සුසිේ 
දප්ර භජඹන්ත ඇභිනතුභහ දළළන්ත ළඩ හිළිදශ ප සිදු ය දන 

ඹනහ.  

අහි බ්රිතහනයඹ නිමු. බ්රිතහනයඹ  හදන් ර්භහන්තදඹන්, 
නදවභ නළත්නම් steel manufacturing process නදන් 
දරෝදේ ඉවශභ තහ පණඹ අත්ය දන ඉන්නහ. ඒ 
දොේරන් ඒ දශ  දොදවොභද? ඒ දොේරන් නඹ හදන් 

ර්භහන්තඹ ඹනුදන් වඳුන්න්දන් නළවළ. ඒ දොේරන් 
හදන්රට “Sheffield” කිඹහයි කිඹන්දන්. Sheffield advanced 
manufacturing facility න ප, University of Sheffield නද ප 

ිනදඵනහ. ඒ නිහ දඵොදවෝ ඳර්දේණ නතු ය දන ඒ 
industry නට ඕනෆ යන නිර්භහණ ණනහ ප යරහ, ඒ 
දරෝදේ ිනදඵන ඉවශ දඳදශ  බහණ්ඩඹ ප ඵට ඔවුන් ඳත් 
යරහ ිනදඵනහ. 

දම් දනසභ හිළිඵ දත්රුම් යනහ නම් භට ත 
දඵොදවෝ දී ළන ථහ යන්න ිනදඵනහ. නමුත් හරඹ අන් 
නිහ භද  ථහ භහ අන් යනහ.  

අහන ලදඹන් අහි යජදඹන් ඉේරහ සිටිනහ, අහි යජඹට 
ඵරඳෆම් යනහ, විදල දඹන්භ ඊශඟ අඹ ළදඹන් දවෝ දම් 
R&D දනුදන් අලය ඳවසුම් රන්න විලහර මුදර ප දන් 

යන්න කිඹරහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 
[தற.த. 3.45] 

 

ගරු ඥළනු  කතු ශ්රීම්දව්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீதசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, இன்ய 

இப்தரரளுன்நத்றல் இனங்லக  தசற ஆரய்ச்சறப் ததல 

தற்நற தொற்ததரக்கரண சறந்லணதரடு, தோலப 

தலனதசய்க்கூடி றத்றல் எய சட்டதோனத்லச் 

சர்ப்தறத் தகப அலச்சர் சுசறல் தறதஜந் 

அர்களுக்கும் அயலட தறற அலச்சர் அர்களுக்கும் 

தொலில் ன்நறலக் கூநறக்தகரண்டு, இவ்றடம் தற்நற ணது 

கயத்துக்கலப தொன்லக்கனரம் ன்ய றலணக்கறன்தநன். 

இன்ய அதறறயத்றலடந் ரடுகலபப் தரர்க்கறன்நததரது, 

அந் ரடுகள் அநறறலன ங்களுலட லககபறல் 

டுத்துக்தகரண்டியப்தலக் கரனரம். அத்துடன், அல 

தரறல்தட்தத்லயும் லககபறல் டுத்துக்தகரண்டு 

அதறறயத்றலடந்றயக்கறன்நண. இண்டரம் உனக கர 

யுத்த்றன்ததரது அடக்குண்டுகள் வீசப்தட்டு 

றர்தோனரக்கப்தட்ட ப்தரன் தசம், இன்ய  தற்குனதகரடு 

ததரட்டிததரடக்கூடி றத்றல் ளந்து ஆசறரறதன 

லனறறர்ந்து றற்கறன்நது ன்நரல், அது அநறறல் 

தோனரகவும் தரறல்தட்தம் தோனரகவும் ற்தடுத்ப்தட்ட 

சரலண ன்தல யம் யக்கதர, லநக்கதர 
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தொடிரது. அந் லகறல், அநறறலனயும் 

தரறல்தட்தத்லயும் அலத்துக்தகரண்டர்கள் 

உனகத்றல் ததரயபரரத்றலும் ணறப அதறறயத்றறலும் 

உர்ந்து றற்கறன்நரர்கள்; ற்லந ரடுகளுக்கு 

டுத்துக்கரட்டரக இயக்கறன்நரர்கள். இன்ய தற்குனக 

ரடுகள் அநறறலனயும் தரறல்தட்தத்லயும் தன்தடுத்ற 

அதறறயத்றலடந் ரடுகபரக இயந்துதகரண்டு, ற்லந 

ரடுகளுக்கு றகரட்டக்கூடிரகவும் அற்லநத் ம்தக்கம் 

ஈர்க்கக்கூடிரகவும் ரநறறயக்கறன்நண. ஆணரல், 

கலலத்த ரடுகள் அநறறல், தரறல்தட்தம் 

ன்தற்லநக் லககளுக்குள் டுப்தற்குப் தறனரக, த்லக் 

லகறல் டுத்துக்தகரண்டியக்கறன்நண. த்றன்லது 

அதரறறரண அக்கலநலச் தசலுத்றறயக்கறன்நண. ம் 

ங்களுக்குத் தலரன்; அது து கனரசரத்துக்கு 

தண்டும்; ங்கபது எளக்க றளறங்கலப 

தபறப்தடுத்துற்கு தண்டும். ஆணரல், லணயும் 

அபவுக்கு அறகரகப் தன்தடுத்துகறன்நததரது, அது 

அறலத் ந்துறடும். இன்ய உனகத்ல டுத்துப் தரயங்கள்! 

த்றன்லது அபவுக்கு அறகரண தற்யலனக் தகரண்ட தன 

ரடுகபறல் அறவுகள் லடததற்யக்தகரண்டியக்கறன்நண. "Too 

much of anything is good for nothing" ன்ய கூயரர்கள். 

அபவுக்கு றச்சரக -  

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමාතළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! දම් අසථහදව්දී වුරුන් දවෝ රු 

භන්ත්රීයදඹකු රු ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹද  නභ 
මරහනඹ වහ දඹෝජනහ යන්න. 

 
ගරු පී. ශෆරිව්ද මාතශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன் ) 

(The Hon. P. Harrison ) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ 
භන්ත්රීතුමිඹ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ යනහ. 

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු කී ලයලර්ධන මාතශතළ මූළවනමය්ද ඉල ක 

වුමය්ද  ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රමාත මාතශ කමිය ු ළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற 

றதஜறக்கற அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
ගරු ඥළනු  කතු ශ්රීම්දව්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீதசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ரங்கள் அபவுக்கு லரக லயும் லககபறதன 

டுத்துக்தகரள்ளும்ததரது அது ஆக்கத்லத் யலறட 

அறலத்ரன் ந்றயக்கறன்நது ன்தற்குப் தன ரடுகள் 

உரங்கபரக இயக்கறன்நண. இன்ய த்ற கறக்கு 

ரடுகபறல் த்றன்லது அபவுக்கு அறகரகக் தகரண்டியந்  

ஈடுதரடு, அநறறலிணதும் தரறல்தட்தத்றணதும் 

ன்லலக் குலநத்துறட்டுள்பது. த்றன் லதுள்ப 

அதரறறரண தற்யல் அங்தக அறவுகலப ற்தடுத்றக் 

தகரண்டியப்தல ரங்கள் கரக்கூடிரக இயக்கறன்நது. 

து ரட்டிலும் கடந் கரனத்றல் ம் 

தன்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நது. ம் ன்தது அசறலுக்கு 

அப்தரல் இயக்க தண்டும்; அரது அசறலன 

றப்தடுத்துரக இயக்க தண்டும்; அசறலுக்கு எய ல்ன 

தரலல றகுத்துக் தகரடுப்தரக இயக்க தண்டும். 

ரணது அசறலுக்குள் ந்ரல், அது அந் ரட்டின் 

அதறறயத்றக்குத் லடததரட்டு, இணங்களுக்கறலடறதன 

ததரட்டிகள், தசல்கள், தொண்தரடுகள் ன்தற்லந 

உயரக்கறறடும்.   

இன்லந றலனறல் ங்களுலட தகப அலச்சர் 

சுசறல் தறதஜந் அர்கள் அநறறல்தர்ரகச் சறந்றத்து 

தோலபக்கு தலன தகரடுக்கக்கூடி லகறல் எய ல்ன 

சட்டதோனத்ல இந்ச் சலதறல் தகரண்டு ந்றயக்கறன்நரர் 

ன்நரல் அலண ம்ரல் தரரட்டரல் இயக்க தொடிரது. 

தட்டூக்கலின் ன்தர் 14 லகரண இல்தக்கங்கள் 

ரரக்கர்கபறல் - தறள்லபகபறல்  இயக்கறன்நண ன்ய 

தசரல்கறநரர். அந் இல்தக்கங்கபறல் இண்லடக் குநறப்தறட 

றயம்தைகறன்தநன். என்ய ஆக்க ஊக்கல். அடுத்து ஆரய்வு 

ஊக்கல். இல குந்லப் தயத்றதன தறள்லபகபறடம் 

இயக்கறன்நண. இந் ஆக்க ஊக்கலனயும் ஆரய்வு 

ஊக்கலனயும் தரடசரலன ட்டங்கபறல் சரறரகப் ததற 

பர்த்தடுக்கறன்நததரதுரன் ரங்கள் றஞ்ஞரணறகலபப் 

ததற்யக்தகரள்பக்கூடி ரய்ப்தை ற்தடுகறன்நது. ஆணரல், 

ங்களுலட தரடசரலனகள் ந்பவுக்கு ஆக்க ஊக்கலனயும் 

ஆரய்வு ஊக்கலனயும் ற்தடுத்க்கூடி றத்றல் ஆய்வுக் 

கபங்கபரக அலந்றயக்கறன்நண ன்தல ரங்கள் சறந்றக்க 

தண்டிர்கபரக இயக்கறன்தநரம். தரடசரலனகபறல்ரன் 

குந்லப் தரம் ஆம்தறக்கறன்நது; தறள்லபப் தரம் 

ஆம்தறக்கறன்நது; கட்டிபலப் தரம் ஆம்தறக்கறன்நது. 

அந் இடங்கபறல் ஆரய்வு ஊக்கலன ற்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் தறள்லபகலப பர்த்துக்தகரண்ட ரடுகள்ரன் 

இன்ய ரங்கள் ஆச்சரறப்தடக்கூடி றத்றல் உர்ந்து 

பர்ந்து க்கு எய தொன்தரரக 

இயந்துதகரண்டியக்கறன்நண. ணதரன் ரங்கள் 

தரடசரலன ட்டத்றல் ரர்கபது ஆக்கத்ல, 

அர்களுலட ஆரய்ல ற்தடுத்க்கூடி றத்றல் 

சறரய்ப்தைக்கலபச் தசய்துதகரடுக்க தண்டும். அரது, 

தரடசரலனகபறல் றஞ்ஞரண ன்நங்கள்  லுரக ஆக்கப்தட 

தண்டும். றஞ்ஞரணத்ல ஆரய்வு ரலறரகக் கற்கக்கூடி 

றத்றல் றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள் ற்யம் தரறல்தட்த 

ஆய்வுகூடங்கள் லுரகக் கட்டிதளப்தப்தட தண்டும். 

இன்ய ங்களுலட ரர்கள் த்றறல் ஆக்க ஊக்கம் 

இல்னரர்கள் இல்லன, ஆரய்வு ஊக்கம் இல்னரர்கள் 

இல்லன. றலநப் ததர் இயக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், 

அர்களுக்குரற சறகள் தரடசரலனகபறல் தசய்து 

தகரடுக்கப்தட்டியக்கறன்நணர ன்தலப் தற்நற ரங்கள் 

சறந்றக்க தண்டிறயக்கறன்நது.  

இந்ச் சட்டதோனம் றலநதற்நப்தட்டு இனங்லகத் தசற 

ஆரய்ச்சறச் சலத றயப்தடுகறன்ந அடுத் கத 

தரடசரலனகபறல் இந் ஆய்வுக் கபங்கள், ஆரய்ச்சறச் 

சலதகள், ஆரய்கறன்ந ன்நங்கள் உயரக்கப்தட தண்டும். 

அரது, இபம் தயத்றதனத ர றஞ்ஞரணறகலப 

ரங்கள் உயரக்கற டுக்கதண்டும். "இலபலறற் கல்ற 

சறலனறல் ளத்து" ன்ய தசரல்ரர்கள். ஆகத இபலப் 

தயத்றல்ரன் இந் ரர்கலப ஆக்கரபர்கபரக, 

ஆரய்ச்சறரபர்கபரக ரற்ந தண்டி தல 

இயக்கறன்நது. அற்குப் தறன்ணர் தல்கலனக்ககத்துக்குச் 

தசல்லும்ததரது அர்களுலட அடுத் தரறர பர்ச்சற 

ற்தடுகறன்நது. அந் லகறல், தரடசரலனகபறல் இயந்த 

தரறல்தட்த ரலறரகவும் ற்யம் றஞ்ஞரணதர்ரகவும் 
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ஆரய்ச்சறத் ன்லல ற்தடுத்க்கூடி சறரய்ப்தைகலப 

ரங்கள் அந் ரர்களுக்கு ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கதண்டிறயக்கறன்நது.  

இண்டு லகரண ணற சறந்லணகள் இயக்கறன்நண. 

என்ய தொற்ததரக்கரண சறந்லண. அடுத்து தறற்ததரக்கரண 

சறந்லண. இந் தொற்ததரக்கரண சறந்லணறல் என்யரன் 

அநறறல்தர்ரக எய றடத்லப் தற்நற ஆரய்ந்து 

தகரள்து. இணம், ம், தரற, ஜரற, தறதசம் 

ன்தநல்னரம் து க்கள் த்றறல் தறபவுகலப 

ற்தடுத்றக்தகரண்டு, அந்ப் தறபறன்தோனரக அசறல் 

டத்துகறன்ந எய தரங்குரன் தறற்ததரக்கரண சறந்லண ன்ய 

கூயரர்கள். இனங்லக சுந்றம் அலடந்ன் தறன்ணர் து 

அசறல்ரறகள் துறஷ்டசரக இணம், ம், தரற 

ன்தற்லநத் ங்களுலட அசறலுக்கரகப் தன்தடுத்றக் 

தகரண்டரல்ரன் து ரடு லயும் 

ஈட்டிக்தகரள்பறல்லன. அரது, து ரட்லட அதறறயத்ற 

தசய்றல்லன. ரநரக, இண தொயகல்கலபயும் இண 

தொண்தரடுகலபயும் இணப் ததரர்கலபயும்ரன் அர்கள் 

கட்டிதளப்தறறயக்கறன்நரர்கள். ணத, கடந் கரனத்றல் 

நரண தரலறல் தறத்தடிரல் அல்னது த்ல, 

தரறல அசறலுக்குப் தன்தடுத்றன் கரரக 

ரங்கள் ததயறறக்க ணற பங்கலப 

இந்றயக்கறன்தநரம்; ததபலக பங்கலப 

இந்றயக்கறன்தநரம். து ரடு உச்ச ட்டத்றல் ததபலக 

பங்கலபப் தன்தடுத்றல்லன; ணற பங்கலபப் 

தன்தடுத்றல்லன; ஆற்நலுள்ப தன தைத்றசரலிகள் 

ம்த்றறலியந்து அறக்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள்; தனர் 

அகற்நப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். இங்கு அறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நரர்கள் ன்தது அர்கள் றக்கப் 

தட்டியக்கறன்நரர்கள் ன்தலயும் அகற்நப்தட்டியக் 

கறன்நரர்கள் ன்தது அர்கள் இந் ரட்லட றட்டு 

தபறரடுகளுக்குச் தசன்நறயக்கறன்நரர்கள் ன்தலயும் 

குநறக்கும்.  

ஆகத, கடந் கரனத்றல் ஆக்கப்தரலறல் தசல்ன 

தண்டி து ரடு, அநறறல்தர்ரகவும் 

ஆரய்ச்சறதர்ரகவும் சறந்றக்கரல்  ரலறரகச் சறந்றத்ன் 

ததநரக  அறவுப் தரலக்குள் தசன்நறயக்கறன்நது ன்தல 

இன்ய ரங்கள் அநறகறன்தநரம். இந் றலனறல்  

இணறதனரது து ரட்லட ஏர் ஆக்கதர்ரண தரலறல், 

ஏர் அநறறல் தரலறல் தகரண்டுதசல்ன தண்டும் ன்ந 

அடிப்தலடறல் இந்த் தசற ஆரய்ச்சறப் ததலறலண 

ற்தடுத்றக்தகரள்ற்கு தகப அலச்சர் அர்கள் டுத் 

தொற்சறறலண இந் இடத்றல் லண்டும் ரன் 

தரரட்டுகறன்தநன்.  

 அடலப் தறபந்துறட்டரன் ணறன்! 

 அண்டத்ல அபந்துறட்டரன் ணறன்!  

 றண்டக்குள் தைகுந்துறட்டரன் ணறன்!  

 றந்லகள் தலடத்துறட்டரன் ணறன்.  

ன்ய ணறதலட சரலணகலபயும் சரகசங்கலபயும் 

ரங்கள் அடுக்கறக்தகரண்தட தசல்னனரம். இவ்ரய சரகசம் 

தலடப்தற்கும் சரலண தலடப்தற்கும் அன் அநறறல் 

ரலறரகவும்  தரறல்தட்த ரலறரகவும் தறத்லரன் 

கரரக அலந்றயக்கறன்நது. ரலறரகச் தசற்தட்டு 

 தநறல ற்தடுத்ற ரலறரண தயப்தைர்றணரல் 

ரட்டு க்கள் த்றறல்  தறபவுகலபயும் தறரறறலணகலபயும் 

உயரக்கற ந்தரய ரடும் உர்ந் றலனக்குச் 

தசல்னறல்லன ன்தல ரங்கள் கண்கூடரகப் 

தரர்க்கறன்தநரம். ணத,  இங்கு தகரண்டுப்தட்டியக்கறன்ந 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததல ன்ந றடம் 

தயதண தகரட்தரடரகதர, சலதரகதர 

அலந்துறடக்கூடரது. இலணச்  தசற்தரடரக ரற்நற  

து தசத்லயும் க்கலபயும் பப்தடுத் தண்டும். 

ணற பங்கலப உச்சரகப் தன்தடுத்ற அன்தோனரக 

து ரட்லட ஏர் அதறறயத்றலடந் ரடரகக் 

கட்டிதளப்தைற்கு இந்ப் ததல க்கு றதகரன 

தண்டும். தகப அலச்சர் அர்கலபப் ததரயத்ட்டில், 

அர் தகரடுக்கறன்ந அலச்லசத்  றநம்தட டத்றக் 

கரட்டதண்டும் ன்ந அடிப்தலடறல் தசற்தடுகறன்ந 

எயர் ன்தது  க்கு ன்நரகத் தரறயும். அந்லகறல்,  

இந் ஆரய்ச்சறப் ததலறலணயும் சறநப்தரண தொலநறல் 

தசற்தடுத் தண்டுதன்ய  ரன் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

இந் ஆரய்ச்சறப் ததலரணது தசற ட்டத்றல் 

ட்டும் இயந்ரல் ததரரது. இது ரகர ட்டங்களுக்கும் 

தனரக்கப்தட தண்டும். எவ்தரய ரகரத்றலும் 

இயக்கறன்ந அநறறல் சறந்லணரபர்கள், றஞ்ஞரணறகள் 

ற்யம் தரறல்தட்தறரபர்கள் என்நரகக்கூடி ணறகுன 

றயத்றக்கும் ரட்டின் அதறறயத்றக்கும் தன்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் ங்களுலட ஆக்க சறந்லணகள், ஆரய்ச்சறகள் 

ன்தற்லந தபறக்தகரர்ற்குத் குந் ரய்ப்தறலண 

ற்தடுத்றக்தகரள்ப தண்டும்.   ரகர ட்டங்கபறல் 

ட்டுல்ன, ரட்ட ட்டங்கபறலும் இந்ப் ததலல 

உயரக்கறணரல் அங்கறயக்கறன்ந றஞ்ஞரணறகபறன் 

அநறரற்நலனயும் ரங்கள் ததற்யக்தகரள்ப தொடியும்.  

றஞ்ஞரணத்ல இற்லக றஞ்ஞரணம், சதோக றஞ்ஞரணம் 

ண இண்டு லகரகப் தறரறக்கனரம்.  இற்லக 

றஞ்ஞரணரணது ததபறக பங்கதபரடு சம்தந்ப்தட்டரக 

இயக்கறன்நது. சதோக றஞ்ஞரணம் ன்தது ணறதணரடு 

சம்தந்ப்தட்டரக இயக்கறன்நது. ங்கலபப் 

ததரயத்ட்டில் ணற பத்ல உச்சரக அதறறயத்ற 

தசய்துதகரள்ற்கு றச்சரக அலணப் 

தன்தடுத்க்கூடி றத்றல் ரங்கள் அற்கரண 

றதொலநகலபயும் தநறதொலநகலபயும் குத்துக்தகரள்ப 

தண்டும். து ரட்டில் தறநந்து இனசக் கல்றலக் 

கற்யக்தகரண்டர்கள், இனசரக தன தலகலப 

றலநதற்நறக்தகரண்டர்கள் இந் ரட்டில் கரப்தட்ட 

ன்தொலநக் கனரசரம் கரரக, தரடர்ந்தும் 

றலனத்றயக்கறன்ந இணப்தறச்சறலணலத் லர்க்கரன் 

கரரக இங்கறயந்து தபறதநற அந்ற ரடுகளுக்குச் 

தசகம் தசய்தண்டி எய றர்ப்தந் றலன 

ற்தட்டியக்கறன்நது. ணத, தைனம்ததர்ந்து தசன்ந து 

தைத்றஜலறகலபயும் றஞ்ஞரணறகலபயும் 

அநறறனரபர்கலபயும் தரறல்தட்தறனரபர்கலபயும் 

இந் ரட்டுக்குள் தகரண்டுந்து ரட்லடக் 

கட்டிதளப்தைற்குரற சரறரண எய ரர்க்கத்ல - 

றதொலநல உயரக்கற, றகவும் றலணத்றநதடதம் 

றலபறநதடதம் இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் 

ததலலச்   தசற்தடுத்துற்கு லங்கள் ஆண 

தசய்வீர்கள் ன்ய ரங்கள் ம்தைகறன்தநரம்.  

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் ததலரணது  

உண்லறல் றகவும் றலணத்றநணரகச் தசற்தட்டு 

ம்த்றறல் கரப்தடுகறன்ந இணரம், ரம், 

தரறரம், தறதசரம், குனரம் ன்கறன்ந இந்க் 

குயகற சறந்லணகலப லக்கற,  டுறலனரண 

சறந்லணதரடும் அநறவு ரலறரண தரர்லதரடும் து 
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ரட்டிலணயும் க்கலபயும் தொற்ததரக்கரண தரலறல் 

தகரண்டுதசல்ற்கு றதகரன தண்டும்.  

குநறப்தரக, இற்லக றஞ்ஞரணத்தரடு ட்டும் இந் 

ஆரய்ச்சறகலப றயத்றறடரல், சதோக றஞ்ஞரணத்தரடும் 

தரடர்தைதடுத்ற இலணக் தகரண்டுதசல்ன தண்டி 

தலறயக்கறன்நது. தணன்நரல், து சதோகங்கள் 

தறபலடந்து - தறரறலடந்து கரப்தடுகறன்நண. 

இப்தடிப்தட்ட சதோகங்கலப என்நரக இலத்து இந் 

ரட்லடயும் க்கலபயும் அதறறயத்ற தசய் தண்டுரக 

இயந்ரல், றச்சரக சதோக றஞ்ஞரணத்ல 

ஆய்வுப்ததரயபரகக் தகரண்டு இங்கு சதோக ரலறரகக் 

கரப்தடுகறன்ந தறச்சறலணகள் ன்ணதன்தல ரங்கள் 

அலடரபம் கரதண்டும். து ரட்டில் சதோக ரலறரண, 

சுகரர ரலறரண, றசர ரலறரண, சூல் ரலறரண  தன 

தறச்சறலணகள்  இயக்கறன்நண. அதததரன்ய, ரலறரண 

தறச்சறலணகள் இயக்கறன்நண. இவ்ரய தல்தயதட்ட 

தறச்சறலணகலபயும் அலடரபம் கண்டு, தகுப்தரய்வு தசய்து 

அற்லநத் லர்க்கக்கூடி றத்றல் ல்ன 

தொன்தரறவுகலபயும் ல்ன ஆரய்ச்சற தொடிவுகலபயும்  

ரங்கள் கண்டுதகரள்ப தண்டும்.  

தணரரதணரதன்ய டுத்டுப்தறதன தற்தகரள்கறன்ந 

லர்ரணங்கபரல் - தொடிவுகபரல் ங்கபரல் லணயும் 

சரறத்துறட தொடிரது. உண்லறல் ரங்கள் சறந்றத்துப் 

தரர்க்க தண்டும். அந்றரறன் ஆட்சறறலியந்து ரங்கள் 

றடுலன ததற்நறயக்கறன்தநரம். இந் றடுலனலப் தற்நற 

இந்ற கறஞர் எயர் அகரகக் குநறப்தறட்டியக்கறநரர். 

"தள்லப இயட்டிலண தபறதற்நறறட்டு கயப்தை 

இயட்டிலணக் கட்டிலத் ரள்ரன் சுந்ற ரள்" ன்ய 

அர் கூநறறயக்கறநரர். இதததரன்ய, "அர்த் ரத்றரறறல் 

ததற்தநரம்; இன்தம் றடிறல்லன" ன்ய இந்றரறன் 

சுந்றத்லப் தற்நற தலும் அகரகச் தசரல்லிறயக்கறநரர். 

இன்தணரய றரக, "அந்றன் தசய் றனங்குகலபக் 

கற்நறறட்டு தசரந் ரட்டன் தசய் றனங்குகலபப் 

தட்டிக்தகரண்ட ரள்ரன் சுந்ற ரள்" ன்ய 

கூநறறயக்கறநரர். இந்க் கயத்துக்கதபல்னரம் ங்களுக்கு 

ற்லந டுத்துக்கூயகறன்நண ன்தல தரசறத்துப் 

தரயங்கள்! அரது  எயகரனத்றல் அதரறக்கக் குண்டுகபரல் 

கர்க்கப்தட்ட ஜப்தரன், இன்ய ல்னர ரடுகளுக்கும் எய 

தொன்தரரக றபங்குதுததரன்ய து ரட்லடயும் 

தொன்தரதொள்ப எய ரடரக அதறறயத்ற 

தசய்தண்டும். அவ்ரய தசய்ரணரல், இந் ரட்டில் 

தைலதரடிப்ததரறயக்கறன்ந, சதோகங்களுக்கறலடறல் 

தறபவுகலப ற்தடுத்றக்தகரண்டியக்கறன்ந 

இணப்தறச்சறலணரணது அநறறல்தர்ரக - 

றஞ்ஞரணதர்ரகத் லர்த்துலக்கப்தட தண்டும்.  

கடந் கரனத்றல்  ரலறரண தம்தரடுகள், இண ரலறரண 

தம்தரடுகதபன்ய ததயம்தரன்ல இணத்ர்கள் 

சறயதரன்ல இணத்ர்கலப தர எய றத்றல் 

அடக்கறரப தண்டுதண றலணத் அந்ப் தரதட்சரண, 

தறற்ததரக்குரச் சறந்லணரன் து ரட்டில் 

தறச்சறலணகலப உயரக்கறறயந்து. ல்தனரயக்கும் 

சத்தும், ச ரய்ப்தை ன்ந றகலப லங்கள் றநந்துறட்டு 

அர்களுக்குச் சரறரண றப்தடுத்ல்கலபயும் தசய்றயந்ரல் 

தைனம்ததர்ந்து தசன்நறயக்கறன்ந து சதோகத்ர்கள்  இந் 

ரட்லடக் கட்டிதளப்தைகறன்ந சறற்தறகபரக இயந்றயப்தரர்கள். 

இந் ரட்லட ஏர் உச்சரண றலனக்குக் 

தகரண்டுதசல்னக்கூடி றத்றல் அர்களுலட 

தோலபகலபப் தன்தடுத்றறயப்தரர்கள். ணத, கடந் 

கரனங்கலபப் தற்நற றர்சண ரலறறல் சறந்றத்துக் 

தகரண்டியக்கரல் றகழ்கரனத்லயும் றர்கரனத்லயும் 

தற்நற ரங்கள் சறந்றக்க தண்டிர்கபரக இயக்கறன்தநரம். 

கடந் கரனத்றல் தன யகள் றடப்தட்டியக்கறன்நண; 

ப்தைகள் றடப்தட்டியக்கறன்நண. இல ரற்லநயும் சதோக 

றஞ்ஞரண ரலறரக தரக்க தண்டும். அரது, கடந் 

கரனத்றல் றடப்தட்ட சதோக ரலறறனரண யகள், ப்தைகள் 

ல? அந் யகள், ப்தைகபரல் இந் ரடு வ்ரய 

சறன்ணரதறன்ணரக்கப்தட்டது? இந் ரட்டின் 

அதறறயத்றக்கரக, ஆக்கத்றற்கரக தன்தடதண்டி 

இலபஞர்கள் வ்ரய அறவுப்தரலல தரக்கறச் 

தசன்நரர்கள்? ன்தண தற்நறதல்னரம் ரங்கள் 

டுறலனரக, றஞ்ஞரணதர்ரகச் சறந்றக்க 

தண்டிர்கபரக இயக்கறன்தநரம். ரநரக இண ரலறரக, 

 ரலறரக, குன ரலறரகச் சறந்றத்து ஏரறணத்ல இன்தணரர் 

இணம் அடக்கதண்டுதன்ந தறற்ததரக்குர - 

தலலர சறந்லணறல் தசற்தடுதரரக இயந்ரல் 

இனங்லக தசற ஆரய்ச்சற ததல ன்ந இந் அநறறல் 

ன்நம் - ஆரய்ச்சற ன்நம் அர்த்ற்நரக ரநறறடும்.  

தகப அலச்சர் அர்கபரல் 

ஆம்தறக்கப்தடறயக்கறன்ந இனங்லக தசற ஆரய்ச்சறப் 

ததல தயதண இற்லக றஞ்ஞரணத்றலண ட்டும் 

ஆரய்ச்சற தசய்து அந்ப் தறச்சறலணகலபத் லர்க்கறன்ந 

ன்நரக அல்னரல், சதோக றஞ்ஞரண ன்நரகவும் 

தசற்தட தண்டும். சதோகத்றல் கரப்தடும் தல்தயதட்ட 

தறச்சறலணகலபயும் ஆரய்ச்சற தோனரகக் கண்டநற 

தண்டும். அரது, தறச்சறலணகலப அரணறத்து, 

வுகலபத் றட்டி, அந்த் வுகலபப் தகுப்தரய்வு தசய்து, 

தகுப்தரய்வு தசய் கல்கபறலியந்து சரறரண 

கயதுதகரள்கலப உயரக்கற, அந்  கயதுதகரள்கபறலியந்து 

ல்ன தொடிவுகலப - லர்ரணங்கலப டுப்தன் தோனரக இந் 

ரட்லடயும் க்கலபயும் தசறப்தலடச் தசய்தொடியும். இண 

ரலறரண,  ரலறரண தயதரடுகள் இல்னரல்  ஜப்தரன், 

சுறற்சர்னரந்து, கணடர ததரன்ந ரடுகபறல் ரளம் க்கள் 

ங்கள் ரட்லட தசறத்து, அதறறயத்ற தசய்லப் ததரன்ய 

து ரட்டிலுள்ப க்களும் தசற்தடக்கூடி றத்றல் 

தலரண அடித்பத்றலண இந் இனங்லக தசற 

ஆரய்ச்சறப் ததல ற்தடுத்றக் தகரடுக்க தண்டும். 

ரநரக, தகரட்தரட்டு ரலறரக இன்தறன்தம் ன்நங்கலப 

உயரக்கற, தசற்தரடற்ந றத்றல்  அற்நறன் உன்ணரண 

குநறக்தகரள்கலப றலநதற்ந தொடிர அபவுக்கு ரங்கள் 

தொடக்கற லத்றயக்கக்கூடரது.   
 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු ඥළනු  කතු ශ්රීම්දව්ද මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீதசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ஆகத, றஞ்ஞரண தர்ரக, றஞ்ஞரண 

ணப்தரங்தகரடு, றஞ்ஞரணத் றநதணரடு, றஞ்ஞரண 

தசற்தரட்தடரடு தசற்தடக்கூடி ன்நங்கள் இந் ரட்டில் 

உயரக்கப்தடுகறன்ந னரய ன்தது தொற்ததரக்கரண 

சறந்லணறன் தபறப்தரடரக இயக்க தண்டும். இந் 

தொற்ததரக்கரண சறந்லண தரடசரலன ட்டத்றல் ரர்கள் 

ணறல் றலக்கப்தட தண்டும். து ரடு இவ்பவு தூம் 

தறன்ள்பப்தட்டற்கு கரம் ரலறரண அடிப்தலடர 

சறந்லணகபரகும். ஜப்தரணறலும் க்கள் த்லப் 

தறன்தற்யகறநரர்கள். அர்கள் த்ல அபதரடு 

லத்துக்தகரண்டு றஞ்ஞரணத்ல அற்கு தல் 
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தூக்கறதடுத்றயக்கறநரர்கள். ரழ்க்லகறல் எளக்கதநறலப் 

தறன்தற்யற்கு ங்கள் றகரட்ட தண்டுததரற, 

லண இணங்கள் லது குதரங்கலப ற்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் அல றகரட்டக் கூடரது. றஞ்ஞரணதர்ரக 

து ரடு தசறப்தற்கும் க்கள் என்நறலற்கும் இணப் 

தறச்சறலணக்கரண லர்வு கறலடப்தற்கும் இனங்லக தசற 

ஆரய்ச்சறப் ததல றகரட்டுற்கு உறர்த்துடிப்தைடன் 

அலண றடத் தண்டுதன்ய கூநற, அர்கறன்தநன். 

ன்நற. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට, රු ඳහාලී චම්හි යණ ඇභිනතුභහ. 

[අ.බහ. 4.04  

 
ගරු ඳළපලී චේිළක රණලක මාතශතළ (මාතශළනගර ශළ 

බවහනළහිර වාලර්ධන අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்யம் தல் 

ரகர அதறறயத்ற அலச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 
බහ ඳනත් දටුම්ඳත හිළිඵ අද දින ඳළළත්දන  විහදඹට 
වබහීස මභට රළබීභ ළන භහ ඳශමුදන්භ තුට ඳශ ය 
සිටිනහ. භහ තහ පණ වහ ඳර්දේණ ඇභිනයඹහ ලදඹන් ටුටපු 

හරදේ තභයි දම් ළදත් ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ 
ඳනතකින් ංසථහහිත යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ තීයණඹ දශ . 
ජහින ඳර්දේණ ආඹතනදේ බහඳින (භවහචහර්ඹ) ජහන ද 

සිේහ භළිනතුභහද  මලිත්දඹන්, නට අදප් අභහතයහංලදේ 
දේම්තුමිඹ වුම් ධහයහ වි දේිනර භළිනනිඹද  වබහීසත්දඹන් 
වහ ළඳමදභන් තභයි දම් ඳනත් දටුම්ඳත දනහදව්. අදප් 

අභහතය ඒ.ඩී.  සුසිේ දප්ර භජඹන්ත භළිනතුභහටත්, ඒ අභහතයහංලදේ 
හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් භභ සතුිනන්ත නහ, දම් ඳනත් 
දටුම්ඳත ඳහර්ලිදම්න්තුට දනළේරහ ම්භත යදන ඉදිරි 

හරදේදී ටයුතු ය න්න දභඹ ල පිනභත් දඹොදහ ළතිභ 
හිළිඵ.  අද තහ පණ දරෝදේ ඇින දරහ ිනදඵන න 
ප්රණතහන් කීඳඹ ප හිළිඵ භද  ථහ ආයම්බදේදීභ භභ 

වන් යන්න ළභළිනයි. දෝලීඹ ප්රණතහන් ළන ථහ 
යනදොට ඉන් ඳශමුළනි ප්රණතහ තභයි, අද ඇින දරහ 
ිනදඵන න හර්මි විප්රඹ නමින් අහි වඳුනහ න්නහ 
රිඹහලිඹ. 1760 ළනි ය හර්මි විප්රඹ නමින් වූ 

රිඹහලිඹ ප නංරන්තදේ ආයම්බ වුණහ. ඒ යු තුන ප වයවහ 
භන් ශහ. ඒ යු තුන අන්දරහ, 2010 ඉරහ න හර්මි 
විප්රඹ නමින් වූ න යුඹට අහි හිවිසිරහ ිනදඵනහ. ඒ අනු 

අලුත් තහ පණඹන් ණනහ ප අඳට දළන් දළ න්න පුළුන්.  

ඉන් ඳශමුළන්න තභයි, දම් දතොයතුරු තහ පණඹ. අහි 
වුරුත් දන්නහ, කිදරෝඵයිට්ලින්, දභහඵයිට්ලින්, 
ගිහඵයිට්ලින් ටයුතු යන යුඹ ප තභයි දළන් දතොයතුරු 
තහ පණදේ ඇවිේරහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ. ඒ හද භ ඉතහභ 

ළදත් තහ පණ සරඳඹ ප තභයි, අද භතුදරහ ිනදඵන 
නළදනෝ තහ පණඹ - නිණිින තහ පණඹ -. නභන්න් ද්රයඹන්ද  
ඹම් ඹම් ුවණහංඹන් දනස ය ළතිභට වළකිඹහ රළබිරහ 

ිනදඵනහ. ඒ හිළිඵ ඳර්දේණ ආඹතනඹ ප ව ළඩ 
හිළිදශ ප අදප් ය දට්ත් රිඹහත්භ දරහ ිනදඵනහ. ඒ හද භ 

දොන්ටම් තහ පණඹ භන්න්  අද විදයහත්භ  පද ඹ අලුත් 

ආයම්බඹ ප ඇින ය දන ිනදඵනහ. නභන්න් ඳයභහම් අම් 
ආදිඹත් භඟ න ල පින ප්රදේදඹන්, න අංශු ප්රදේදඹන්, න 
තයං ප්රදේදඹන් හිළිඵ විලහර අහලඹ ප අද අඳට විෘත ය 
ිනදඵනහ. ඒ හද භ තභයි ජී තහ පණඹ. ජජ 

විවිධත්දඹන් අනූන යට ප වළටිඹට ජී තහ පණඹත් අඳට ඉතහභ 
ළදත්. ආවහය විවිධත්දඹන් අනූන යට ප වළටිඹට, අනහත 
අඳනඹනදේ ප්රධහන රිඹහලිඹ ප වළටිඹට ජී තහ පණඹ දඹොදහ 

ළතිභ භන්න් විවිධ ජීමන්ද , ලහර ුවණහං දනස ය 
ළතිභට අඳට වළකිඹහ රළදඵනහ.  

ඊශඟ න තභයි, ජහන තහ පණඹ. ඒ ඊට ඩහ සියුම් 

තහ පණඹ ප. නභගින් න ජී විදල , න ත් විදල , න 
ලහ වි දල  ඇින ය න්නට හද භ ඇතළම් දරඩ දයෝරට 
විඳුම් දොඹහ ළතිභට වළකිඹහ රළදඵනහ. ඒ හද භ සනහයු 

තන් විදයහ ඉතහභත්භ ප්රඵර විධිඹට දළන් රිඹහත්භ දනහ. 
මිනිස දභොශඹ හිළිඵ, අදප් සනහයු ඳීධිනඹ හිළිඵ ඇින ය 
දන ිනදඵන නභ ඳර්දේණ ව තහ පණඹ භන්න් විලහර 
විප්රහරි දන ප ඉදිරි හරදේදී ඇින දන්නට නිඹමිතයි. 

දම් රිඹහහයම් සිඹේරටභ අහි ඉංග්රීසි බහහදන් කිඹන්දන් 
"BANG - Bits Atoms Neurons and Genes" කිඹරහයි. දම් 
"BANG"  කිඹන ංේඳඹ තුළින් න තහ පණඹන් සිඹේරභ 

ඇින දරහ ිනදඵනහ. න තහ පණඹන් ඇින නහ හද භ අද 
ිනදඵන දරෝ ප්රණතහ තභයි, න හර්මි විප්රඹ ඇතුදශ  
තහ පණඹන් අතය ඇින න මුසු මභ. නදවභ නළත්නම් ංර්ඹ. 

දම් භන්න් අලුත් තත්ත්ඹන් භතු  දමින් ිනදඵනහ.  අඳට 
උදහවයණඹ ප වළටිඹට න්න පුළුන්, අදප් දතොයතුරු 
තහ පණඹට, නදවභ නළත්නම් අදප් ඉදර පදරොනි 

තහ පණඹට ජහන තහ පණදඹන් රළදඵන ප්රදඹෝජනඹ. ඉදිරි 
හරදේදී දත්ත ඵඩහ කිරීභ වහ සිලින් දනුට ජීභඹ ජහන 
බහවිත කිරීම් හිළිඵ දළන් අධහනඹ දඹොමු දරහ ිනදඵනහ. 

දභන්න දම් ආහයඹට අනහතදේදී තහ පණඹන් නකිදන වහ 
ඵරතු විධිඹට මුසු දන්න, නකිදන භ ංර්ඹ ප ඇින 
ය න්න පුළුන් විධිදේ රිඹහ භහර්ඹ ප අද ඇින දරහ 
ිනදඵනහ. 

ඒ තභයි දරෝදේ ඇින ම ිනදඵන ඵරතුභ දන. නටුත් 
ිනදඵන විදල ෂිතභ, ඵරතුභ හර්ඹ තභයි දභදත ප හරඹ ප 
අන්තර් ජහරඹ වයවහ දොඩනළඟුම් ඒ "ඳහය ඹථහර්ථඹ" නදවභ 

නත්නම් "යිඵර් අහලඹ" නමින් අහි වඳුනහ න්න දීත්, 
නදිදනදහ අදප් ඹථහර්ථඹත් අතය ඇින ම ිනදඵන මුසුමභ, නදවභ 
නළත්නම් ංර්ඹ. ඒට තභයි අහි "සුහුරු දරෝඹ" නදවභ 

නළත්නම් "smart world",  "smart planet"  කිඹරහ කිඹන්දන්. 
නභන්න් අඳද  නිසඳහදනඹ, ඳරිදබෝජනඹ, අඳද  නදිදනදහ 
ජදනි ටයුතු සිඹේරභ අන්තර් ජහරඹ භන්න් ඳහරනඹ න්න 

නිඹමිතයි. අඳද  ර්තභහන භවහ නය ංේඳදේ න ප්රධහන 
ංේඳඹ ප තභයි නය, සුහුරු නය ඵට ඳත් කිරීභ; 
පුීරඹන් සුහුරු පුීරඹන් ඵට ඳත් කිරීභ.  නභන්න් දම් යට 
තුශ සුහුරු යට ප දොඩනළ ඟීභ. ඉිනන්  අඳට ඉතහ ඳළවළදිලි දඳති 

ඹනහ, තහ පණදේ ඒ රිඹහලිඹ අද දරෝ රිඹහලිඹ ප ඵට 
ඳත් දරහ ිනදඵන ඵ. 

දදනු, දෝලීඹ ආර්ථි ප්රණතහ ත් ර, අද දෝලීඹ 

ආර්ථි ප්රණතහදව් න උඳහඹ භහර්ඹ වළටිඹට වඳුනහ දන 
ිනදඵන්දන් නදෝත්ඳහදනඹයි. මීට ලින් උඳහඹ භහර්ඹ වළටිඹට 
වඳුනහ ත්දත් රහබ රභඹ, රහබ ඵරල පිනඹ, ඒ හද භ රහබ 

ඳරිය හධ දඳන්රහ ආදඹෝජයින් ඇද ළතිභ ව නිසඳහදන 
හධ රහබ කිරීභයි. දදනු නිසඳහදන හධ ව ඊට දහඹ න 
රිඹහලින්ර හර්ඹ පභතහ ඉවශ නළංමභ භන්න් ආර්ථිඹ 

ර්ධනඹ ය න්න පුළුන්;  දියුම් ය න්න පුළුන් කිඹරහ 
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උඳහඹ භහර්ඹ ප ආහ. අද දරෝඹ පුයහභ නතභ උඳහඹ භහර්ඹ 

දරහ ිනදඵන්දන් නදෝත්ඳහදනඹයි. ඒ වහ ඳර්දේණ 
අතයලයයි. ඒ හිළිඵ දච්ච නිළයදි රිඹහ භහර්ඹ ප අඳට 
අතයලයයි. ඒ හද භ අද දරෝදේ ඇින දරහ ිනදඵන දෝලීඹ 
ආර්ථි ප්රණතහදව් ඉතහභ ළදත් ුවණහංඹ තභයි දභදත ප 

හරඹ ප ඵටටුය දරෝඹට සීභහ දරහ ිනබුම් තහ පණඹ, 
නදෝත්ඳහදනඹ, ආර්ථි නිසඳහදනඹ ක්රභදඹන් දරෝදේ 
අදන ප යටරට, විදල දඹන්භ ආසිඹහට භන් යමින් ිනබීභ.  

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, 1970 දී දරෝදේ දශ 
ජහින නිසඳහදනඹ; විදල දඹන්භ හර්මි නිසඳහදනඹ සිඹඹට 

80 ප ිනබුදණ් යුදයෝඳදේ ව උතුරු ඇදභරිහදව්යි.  

අද ඒ ප්රිනලතඹ අඩු දරහ ිනදඵනහ. 2013 න විට ිනබුදණ් 
සිඹඹට 55යි. අද න විට සිඹඹට 50ට අඩු දරහ ිනදඵනහ. ඒ 

හරඹ ඇතුශත සිඹඹට 23 අඩුමභ ප අඳට දඳදනන්නට 
ිනදඵනහ. ඒ හද භ ළදඩන ආර්ථිඹන්; නදවභ නළත්නම් 
"emerging economies" කිඹරහ අහි වඳුනහ න්නහ ඒහදේ 1970 

ිනබුදණ් සිඹඹට 17යි. 2013දී ඒ සිඹඹට 40ට ළඩි දරහ 
ිනදඵනහ. ඒ කිඹන්දන් අතළනින් අඩු න ප්රභහණඹ  දම් ළදඩන 
ආර්ථිඹන්රට භන් ය ිනදඵනහ.  ඒ ළදඩන ආර්ථිඹන් 

අතදර් ඉන්න යට ප වළටිඹට දම් රිඹහ දහභඹට නතු න්න දළන් 
අඳටත් අසථහ ප ඇින දරහ ිනදඵනහ. දළන් දළනුභ නිසඳහදනඹ 
න්දන්, දළනුභ දඵදහ වරින්දන්, දළනුභ භන්න් ආර්ථිඹන් 

රිඹහත්භ න්දන් ඵටටුය යටර දනොදයි, ආසිඹහනු යටරඹ 
කිඹන න අහි ඳශමු අදඵෝධ ය ත යුතු නහ. දභයත්, 
අඳට දම් ඵස නත්   miss දන්න ලින් අහි දම් රිඹහ දහභඹට 
නතු විඹ යුතුයි.  

  ඊශඟට,  අද ිනදඵන්දන් දෝලීඹ ඳහරිරි ප්රණතහ ප.  අද 
අඳට ඳළයණි ක්රභඹට ටුතන්න ඵළවළ; ඳළයණි ක්රභඹට ඵරල පින 

නිඳදන්න ඵළවළ; ඳළයණි ක්රභඹට ජීත් න්න ඵළවළ. භනුය 
ර්ඹහද  ඳළළත්භභ අභිදඹෝඹට ර ප න දෝලීඹ උම්සුභ 
නළභින ළටලු ඳළන නළන්රහ ිනදඵනහ. ඒ භන්න් ඉදිරි දල 

ණනහ තුශ භනුයඹහ ිනයුම් අභිදඹෝඹට මුහුණ දදනහ 
විතය ප දනොදයි, ඇතළම් විට අහි දම් ඳහරනඹ දනොශ දවොත් 
ඉදිරි සිඹස දද ඇතුශත භනුය ර්ඹහ  ම ඹහ වළකියි. ඒ 

නිහ ම්ඳත් ටුඟඹ, ඳරිය දණඹ වහ විදල දඹන්භ දෝලීඹ 
උම්සුභ භන්න් ඇින දරහ ිනදඵන දම් ඵරඳෆභ ඉදිරිදේ 
අනිහර්ඹදඹන්භ වරිත තහ පණඹට ව වරිත ආර්ථිඹ ප දොඹහ 
දන ඹහභට තහ පණ  පද ඹ අඳට ඵර ය ිනදඵනහ. ඒ 

හද භ දෝලීඹ භහජ ප්රණතහන් ත්තහභ, අද දරෝ 
ජනවනඹ බිලිඹන 7ට කිට්ටු දරහ ිනදඵන ඵ අඳට 
දඳදනනහ. වළභ යටභ හද  ඇතළම් දුයට ජනවනඹ 

ඳහරනඹ දරහ ිනදඵනහ. භවය යටර ජනවනඹ අඩු දමින් 
ඳිනනහ. විඹඳත් ජනවනදේ ර්ධනඹ ප අඳට දළ න්න 
පුළුන්. ඒ හද භ  දම් තහ පණ විඳේඹත් න ප දුීසභ 

ළරකිඹ යුතු භට්ටභකින් ඳහරනඹ යන්න දරෝඹ වළකිඹහ 
රඵහ දන ිනදඵනහ.   

1990 දී දරෝදේ නියදප් ප දුීසදම් ඳවශ ටුටපු  ප්රිනලතඹ 

සිඹඹට 43යි. ඒ අසථහදව් රංහදව් සිඹඹට 28යි. 2013දී  
දරෝදේ දුීසභ සිඹඹට 21 ද පහ අඩු දරහ ිනදඵනහ.  
රංහදව් සිඹඹට 6 ද පහ අඩු දරහ ිනදඵනහ. ඒ හද භ ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ ඹහභ නිහ විලහර භධයභ ඳන්ිනඹ ප; දෝලීඹ 
භධයභ ඳන්ිනඹ ප මුළු දරෝඹ පුයහභ බිටු දරහ ිනදඵනහ. ඒ 
න පභ දෝලීඹ ංසෘිනඹ ප බිටු දරහ ිනදඵනහ. ඒට 

නදයටු විවිධ ංසෘතීන්ලින් අභිදඹෝ නේර දරහ 
ිනදඵනහ. අද ඒහ යුද ළටුම් ඵට ඳරිර්තනඹ දරහ ිනදඵනහ.  
දම් ංසෘතීන්ද  දෝලීඹ ප්රණතහන් වළටිඹට දම්හ තභයි 

අඳට දළ න්න රළදඵන්දන්. ඒ ංසෘතීන්ද  දන අනු 

අඳට අලුත් තර්ඹ ප භතු දරහ ිනදඵනහ. න තහ පණඹ ප 

දනොදයි, ඒ ඒ ංසෘතීන්ට අනුකර වූ, ඒ ඒ ංසෘතීන්ට 
ආදව්නි වූ තහ පණඹන් ඳළිනඹ වළකියි. ඒ තහ පණඹන්ලින් 
දළන් ිනදඵන තහ පණඹන්ට නළින විඳුම් රළදඵනහඹ කිඹන 
විලසහඹ ඇින දරහ ිනදඵනහ. 

උදහවයණඹ ප වළටිඹට, ඇරඳින ජදය ක්රභඹට වින්න 
ඵළරි ජයස දයෝ ඇතළම් විට ආයුර්දව්දඹට, සිංවර දදභට, 
යුනහනි දදභට, දවෝමිදඹෝඳින ක්රභඹට, චීන ටු චිකිත්හට 
වින්න පුළුන්. ඒහ න පත් අවිදයහත්භ නළවළ. ඒහ 

ඔ පදොභ විදයහත්භයි කිඹහ හිළින්නහ තළනට අද දරෝඹ 
ඇවිේරහ ිනදඵනහ. නඹ තහ පණ  පද දේ අලුත් ප්රණතහ ප. 

දභටුදී රහංකීඹ ප්රණතහ ළන කිඹන්න භහ ළභළිනයි. අද 
අඳට යහජය විලසවිදයහර 17 ප ිනදඵනහ; විදයහ වහ ම්ඵන්ධ 

වුම් පීාඹන් 25 ප ඳභණ ිනදඵනහ. විලසවිදයහරර විදයහ 
ආචහර්ඹරු  1,000 ප ඳභණ ද ඹ යනහ. රංහදව් 5,000 
ඳභණ විදයහත්භ ප්රජහ ප ඉන්නහ. ඒ හද භ යහජය අංලඹට 

ම්ඵන්ධ විවිධ ඳර්දේණ ආඹතන 30ට ආන්න ප්රභහණඹ ප 
ිනදඵනහ. දම් ආඹතනලින් අදප් දශ ජහින නිසඳහදනඹට, අදප් 
භහජදේ ඉදිරි භනට දහඹත්ඹ ප සිදු දරහ නළත්දත් ඇයි 

කිඹන හයණඹ අහි රහ ඵළලිඹ යුතු නහ. නටුදී රහ ඵළලිඹ 
යුතු ප්රධහන දව තු දද ප ිනදඵනහ.  

න ප තභයි, විදයහ වහ තහ පණ  පද ඹට යන 
ආදඹෝජනදේ ිනදඵන සීභහහරිබහඹ. අදප් දශ ජහින 

නිසඳහදනදඹන් සිඹඹට දලභ 2ටත් අඩු ප්රභහණඹ ප තභයි අදප් 
විදයහ වහ තහ පණ ඳර්දේණ  පද රට ළඹ යන්දන්. 
ඒදන් සිඹඹට 55 ප ඳභණ යජඹ දයනහ; සිඹඹට 45 ප ඳභණ 

දඳෞීලි අංලඹ දයනහ. දනත් යටර ඳර්දේණ  පද ඹට 
විලහර දහඹත්ඹ ප යජඹත්, ඊටත් ඩහ විලහර දහඹත්ඹ ප 
දඳෞීලි අංලඹත් දයනහ. නමුත් ඒ හිළිඵ රංහදව් 
ිනදඵන්දන් ඉතහභ භන්දදෝත්හටු ආේඳඹ ප.  

දදන ඵයඳතශ දව තු තභයි, අදප් විදයහ තහ පණ  පද ඹ 
හුදු ජීධහන්ින විදයහන්ට සීභහ මභ ව ප්රහදඹෝගි 
රහඳරට භන් දනොකිරීභයි. දම් තත්ත්ඹ දළරහ ඇභිනයඹහ 
ලදඹන් සිටි අසථහදව්දී භහ තීයණඹ ශහ, ප්රහදඹෝගි                       

විදයහ ඳර්දේණරට සිඹඹට 70කුත්, ජීධහන්ින                         
විදයහ ඳර්දේණරට සිඹඹට 30කුත් ලදඹන් විඹදම් රඵහ දිඹ 
යුතුයි කිඹරහ. ඒ හද භ ප්රධහන භට්ටදම්, ඉවශ භට්ටදම්, ඉවශ 

ණදේ ඳර්දේණ වහ, ඒ කිඹන්දන් රුහිඹේ මිලිඹන 50ට 
ඔබ්දඵන් ිනදඵන විදයහ තහ පණ ඳර්දේණරට ජහින 
ඳර්දේණ බහ වයවහ ආදඹෝජන රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹන 

දඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ.  

අහි ඇත්තටභ රේජහ විඹ යුතුයි. නදෝත්ඳහදන ංුවණදේ 
යටේ 143 ප අතරින් අදප් යට ඉන්දන් 105න තළනයි; 
දවොංදොං යට 10න තළන ඉන්නහ; දකුම් දොරිඹහ 16න 

තළන ඉන්නහ; භළදේසිඹහ 33න තළන ඉන්නහ; තහයිරන්තඹ 
48න තළන ඉන්නහ; අහි ඉන්දන් 105න තළනයි. යටේ 143 ප 
අතරින් අහි න දෝත්ඳහදන ංුවණදේ දභඳභණ ඳසට ළටිරහ 

ිනබීභ ළන අහි රේජහ විඹ යුතුයි. දභඹ දනස යන්න පුළුන් 
නභ භඟ, තහ පණ විදයහ  පද ඹට යන විධිභත් 
ආදඹෝජනඹ ප වහ විධිභත් රිඹහ භහර්ඹ ප භන්න් ඒ ජහින 
ආර්ථිඹට භ යළතිභ ඳභණයි.  

ඒ විතය ප දනොදයි. අද අදප් ආර්ථිඹ ඉදිරිඹට දන ඹන්න 
ිනදඵන ප්රධහන ඵහධහ වළටිඹට අහි දකින්දන්, භළදි ආදහඹම් 
උුවරයි. අහි අද භළදි ආදහඹම් යට ප; දුප්ඳත් යට ප දනොදයි. අදප් 
ඒ පුීර ආදහඹභ ආන්න ලදඹන් දඩොරර් 4,000 ප ඳභණ 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නහ. අහි දියුම් යට ප යහ ඹන්න නම් ඒ පුීර ආදහඹභ 
දඩොරර් 12,000 සීභහට ඹන්න ඕනෆ. දළන් දම් ඳිනන ආර්ථි 
ර්ධන දව්දඹන් ඒ භන ගිදඹොත් 2045 දී රංහ නතළනට 

ශඟහ දයි. 2013 දී ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු රංහදව් 
නිසඳහදන ශ්රිතඹ අයදන ඒ හිළිඵ ප්රහදඹෝගි ඳරී පණඹ ප 
යරහ දඳන්වූහ, දභොන ංයහ  දේන දඳන්වුත් රංහට 

ශඟහ යන්න පුළුන් ආර්ථි ර්ධන දව්ඹ උඳරිභ ලදඹන් 
සිඹඹට 6.7යි කිඹරහ. උඳරිභදඹන් ශඟහ යත වළකි ආර්ථි 
ර්ධන දව්ඹ සිඹඹට  6.7 නම්, අහි සිඹඹට 7, සිඹඹට 8 

ආර්ථි ර්ධනඹ ප ශඟහ ය ත්තහඹ කිව්හ නම් ඒහ ඉර පම් 
දේරම් විතයයි. නිලසචිත සිඹඹට 6.7 ආර්ථි ර්ධන 
දව්ඹකින් ගිදඹොත් 2045 දී තභයි අඳට ඉවශ ආදහඹම් රඵන 

යට ප ඵට ඳත් න්න පුළුන් න්දන්. 2030 දී ඉවශ ආදහඹම් 
රඵන යට ප ඵට ඳත් න්න අඳට ිනදඵන නභ ඹතුය තභයි, 
ඳර්දේණ  පද ඹට දම් ආහයදේ විධිභත් භළදිවත් මභ ප 
කිරීභ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, විධිභත් ආර්ථි විදයහඥඹකු 

න සිරිදභන් දොශමද  භළිනතුභහ ඒ හනුදව්දී දොඹහ 

ළතිභ ප ශහ. අහි වුරුත් දන්නහ, අද අදප් යදට් ආර්ථි 

ර්ධන දව්ඹ සිඹඹට 5 ප, සිඹඹට 6 ප රඵහන්න අහි දශ ජහින 

ආදහඹදභන් සිඹඹට 35 ප ඳභණ ආදඹෝජනඹ යන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්දන් අහි සිඹඹට 4 ප ඳභණ ආදඹෝජනඹ දශොත් 

තභයි, අඳට සිඹඹට 1 ඳභණ ර්ධනඹ ප ශඟහ යන්න පුළුන් 

න්දන්. වළඵළයි දශ ජහින ආදහඹදභන් සිඹඹට 1 ප විදයහ වහ 

තහ පණ  පද ඹට දඹොදහ ත්දතොත්, අනිහර්ඹදඹන්භ අඳට 

සිඹඹට 2 ප, සිඹඹට 3 ප ද පහ දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි 

යන්න පුළුන්. භහ අධහයණඹ යරහ කිඹන්න ඕනෆ, දනත් 

 පද රට හද  දනොදයි, විදයහ වහ තහ පණ  පද දේ 

ඳර්දේණරට දශ දීය ඹ නිසඳහදනදඹන් සිඹඹට 1 ප ළඹ 

දශොත්, දශ ජහින ආදහඹභ සිඹඹට 3කින් ර්ධනඹ යන්න 

පුළුන්ඹ කිඹරහ. නදවභ නම් ඉතහභ ඳවසුදන් අඳට වළකිඹහ 

රළදඵනහ,  සිඹඹට 5, සිඹඹට 6 ිනදඵන අදප් ආර්ථි ර්ධන 

දව්ඹ සිඹඹට 8, සිඹඹට 9 සථහය ර්ධන දව්ඹ ප ඵට 

ඳත් යන්න. ඒ ර්ධන දව්ඹ අණ්ඩ රැදන ගිදඹොත් අඳට 

පුළුන්භ රළදඵනහ, අනිහර්ඹදඹන්භ 2030 දී රංහ 

ආර්ථිභඹ ලදඹන් ල පිනභත් යට ප ඵට, දරෝඹ ඉදිරිදේ 

දළින් ටුටන්න පුළුන් යට ප ඵට ඳරිර්තනඹ යන්න.  

භහ විදල දඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, අද අදප් ෆභ  පද ඹ පභ 

න තළන ඳේන තත්ත්ඹට ඳත් දරහ ිනදඵනහඹ කිඹරහ. 

උදහවයණඹ ප වළටිඹට අදප් අඳනඹන ත්දතොත් 1977 ලිඵයේ 

ආර්ථිඹ වඳුන්හ දදන්නට ප්රථභ අදප් අඳනඹන ළදුම්රහ 

ිනබුදණ් දත්, දඳොේ වහ යඵර්ලින්.  ලිඵයේ ආර්ථි ප්රිනඳත්ින 

භත අඳනඹන අභිමු උඳහඹ භහර්ඹ ප අනුභනඹ ශහභ අදප් 

ඇඟලුම්  පද ඹ නතළනට ආහ. අද ඇඟලුම් ිනදඵනහ. නමුත් 

දම් ඳසු ගිඹ අවුරුදු 30, අවුරුදු 35 හරඹ ඇතුශත ඒ ඇඟලුම් 

වළදයන්න දන කිසිභ ආහයඹ ල පිනභත් තහ පණි භළදිවත් 

මභ ප ටුත අඳනඹන බහණ්ඩඹ ප අහි අඳනඹනඹ යරහ නළවළ.  

ඒ ළන අඳ  රේජහට ඳත්න්නට  ඕනෆ.  අඳත්  න ප  දම් 

තයඹට ගිඹ ඵං රහදීලඹ 1980 සිට දම් හරඹ ඇතුශත  

තභන්ද  අඳනඹනඹ  දව ුවණඹට ළඩි ප්රභහණඹකින් ළඩි ය 

දන ිනදඵනහ. ඒ හද භ විඹට්නහභඹ ඒ හරඹ  තුශ තභන්ද  

අඳනඹනඹ  70 ුවණඹකින් ළඩි ය දන ිනදඵනහ. නමුත් 

රංහ  තභත් නඹ  දදුවණඹකින්ත්  ළඩි ය න්නට ඵළරි 

තත්ත්ඹට ඳත් දරහ ිනදඵනහ.    

අඳට ඹතුය ිනදඵනහ.   ඹතුය තභයි  තහ පණඹ.  නභගින් 

අදප් නිජ  පද ඹට අලුත්  අඹ ප  රඵහ දදන්න,   න 
ඳර්දේණ යන්න ටයුතු යන්න පුළුන්.  නළදනෝ 
තහ පණදඹන් අඳට විලහර  ඉදිරි හිම්භ ප රඵහ න්න පුළුන්. 
දභොද,  ඉදිරි හරදේදී දරෝදේ ප්රණතහඹ දන්දන් විදුලි 

හවන.  විදුලි හවනරට  වුභනහ යන්දන් විදුලි ඵළටරි. විදුලි 
ඵළටරිර ප්රධහනභ මරධර්භඹ ප තභයි  අදප් යදට් ිනදඵන 
මිනියන්. දභොද, දම් දරෝදේ ිනදඵන හිරිසිදුභ, ළදත්භ 

මිනියන් ංචිතඹ ිනදඵන්දන් අඳටයි.  ඒ නිහ අහි ඒට  නිසි 
ආහයඹට ටිනහභ ප නතු ය ත්තහ නම් විදුලි හවන 
දරෝදේ  ප්රභඹහ ඵට ඳත් දන්නට  දම් යටට ළදත් 

විබඹ ප ිනදඵන ඵ   අභත ශ යුතු නළවළ.  ඒ හද භ අදප්  
" පහට්ස"  ම්ඳත, අදප් "ටයිදට්නිඹම්" ම්ඳත  ඹන  දම් 
නකින්ත්  අඳ විධිභත්  ප්රදඹෝජනඹ ප ශහ ය දන  නළින  

ඵ  දඵොදවොභ නහටුදන් වුත් ප්රහල යන්නට  ඕනෆ. අදප්  
විදයහ වහ තහ පණඹ දඹොමු විඹ යුත්දත්, ඒ නිජඹන් 
ල පිනභත් අඳට  ඉදිරි හරදේදී දඹොදහ ළතිභ වහයි. ඒ 
හද භ අදප් යට ජී විවිධත්දඹන් අනූන යට ප.  දරෝ 

දදශ දඳොශ තුශ  ජී විවිධත්ඹ අද හණිජ බහණ්ඩඹ ප   ඵට 
ඳත් ය න්නට දඵොදවොභ ඳළවළදිලි පුළුන්. අඳ දන්නහ.  
තහයිරන්තඹ ඉතහභ ඵයඳතශ විධිඹට  ඒ දොේරන්ද  ංේඳඹ 

අනු  දෝලීඹ   කුසසිඹ  - Global Kitchen න -  ඵට  
තභන්ද   යට ඳත් යනහඹ කිඹන වළඟීදභන් ඒ දදටභ    
ආදඹෝජන ය  අද ආවහය දරෝදේ විලහර  විප්රඹ ප    

තහයිරන්තඹ  විසින් ඇින ය  ිනදඵනහ.  දම් අඳටත් යන්නට 
පුළුන් දදඹ ප.  

අදප්  ජී තහ පණඹ , ජහන තහ පණඹ දදට  අඳ  විධිභත් 

අධහනඹ දඹොමු ය,  ආවහය විදයහ විධිභත් විධිඹට ය ත්තහ 
නම්, අඳට දම් දරෝදේ විලහර  අභිදඹෝ  ජඹ න්නට පුළුන් 
දනහ.  උදහවයණඹ ප වළටිඹට,  දඳොේ තුය ළන කිඹන්න 

පුළුන්.  මීට  දලඹට ඳභණ ආන්න හරදේ සිට අදප් 
යහඳහරිඹන් කිටුඳ දදදන ප දම්  පද ඹට හිවිසුණහ. අද  ඒ 
දඳප්සිදෝරහ, දොහදෝරහ භහභ ළනි ඵහුජහින 
භහම්ර ඵරතු යහඳෘිනඹ ප   ඵට  ඳත් දරහ ිනදඵනහ. 

අදප් දම් විලහර ජී විවිධත්ඹ  යදට් ආර්ථිඹට න්න නම්,  ඒ 
ඳර්දේණ  පද ලින් ආවහය විදයහ  ල පිනභත් ඉදිරිඹට  
තයුතු දනහ.  ඒ හද භ  අදප් විලහරභ ම්ඳත අදප් භහන 

ම්ඳත; දළනුම් ම්ඳත. දළනුභ ඳදනම් ය ත් ඉවශ ණදේ 
ද හන් දරෝඹට ළඳයීභට පුළුන්. අඳට පුංචි 
ඵරහදඳොදයොත්තු ප දවෝ ිනදඵන්දන්, අදප් අඳනඹන  පද දේ 

දතොයතුරු  තහ පණ ප්රභහණඹ අද  දඩොරර් මිලිඹන 750 සීභහට 
ඇවිත් ිනබීභයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු ඇභිනතුභහට  ත විනහඩි දද හරඹ ප ිනදඵනහ.  
 

ගරු ඳළපලී චේිළක රණලක  මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

දම් දඩොරර්  බිලිඹන ඳව ප, වඹ ප,  දවඹ ප  ඵට  

ඳරිර්තනඹ ය ළතිදම්  විබඹ දම් යදට්  උත් හිරිට 
ිනදඵනහ. ඒට අහි විධිභත් ආහයඹට  ඳර්දේණ  පද ඹට 
භළදිවත්මභ ප යන්නට  ඕනෆ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හද භ සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණ ර්භහන්ත ළන කිඹන්නට  ඕනෆ. අද අදප්  ආනඹන 
බිදරන් විලහර ප්රභහණඹ ප- සිඹඹට 20ට, 25ට ආන්න 

ප්රභහණඹ ප හිට යටින් දදනන ආවහයරට, හිට යටින් දදනන  
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බහණ්ඩරට  දඹොමු දරහ ිනදඵනහ. දම් සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

ර්භහන්තරුහ ල පිනභත් යන්න, සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
ර්භහන්තරුහට දිරි දදන්න, ඔහුට අලය යන ඳර්දේණ 
ටයුත්ත යන්න  ආඹතනඹ ප අලය දරහ ිනදඵනහ. අදප්  
තහ පණ නයඹ ඹටදත්  විදයහ වහ  තහ පණ අභහතයහංලදඹන්   

ඉදිරිදේදී  නළනි තහ පණ ප්රදව්ලඹන් ටුත  ඳර්දේණහහයඹ ප,  
නළනි ආහයඹට සුළු වහ භධය  ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන්ට දිරි  
දදන සථහනඹ ප දවෝභහභ ඉදි යන  ඵ  අහි දඵොදවොභ තුටින් 

ප්රහල යන්නට ළභළිනයි. නභ නිහ, ශ්රී රංහ දම් 
ම්ඵන්ධදඹන් විධිභත් ළඩ දොට ප ශ යුතුයි.  

2013 -2014 හරදේදී, NASTEC ආඹතනදේ  භවහචහර්ඹ 

ධම්මි තන්ිනරිදොඩද   මලිත්දඹන්  දම් හිළිඵ 2015 සිට 
2020ට රිඹහත්භ  යන්න විධිභත් ළරළස භ ප වළදුහ. නඹ 
ජහින ඳර්දේණ වහ දච්ච සුවි දල ෂි  ආදඹෝජන ළරළසභ ප.  

 පද  දවඹ ප වඳුනහ ත්තහ. ජරඹ, ආවහය ව ෘෂිර්භඹ, 

දෞයඹ, නිහ වහ නහරීයණඹ, ඳරියඹ, ඵරල පිනඹ, 

ඇඟලුම්, නිජ ද්රය, භෘදුහං ව දළනුම් ඳීධින ඳදනම් යත් 

ද හ, දඳොදුභඹ ලදඹන් මලි විදයහන්, ඒ හද භ නළීස නන 

තහ පණඹන් ව හම්ප්රදහයි දළනුභ ආහයඹට වුම් මලි 

 පද  දවඹ ප ඔසද  ආදඹෝජනඹ ශ යුත්දත් දද ද කිඹන 

නත්, දම් වහ වුම් මලි භළදිවත්මම් දවඹකුත් වඳුනහ ත්තහ. 

මලි භළදිවත්මම් දවඹත් න ප දම් අනි ප දවඹ නතු ශහභ 

අසථහ සිඹඹ ප නනහ. ඒ අසථහ සිඹඹට යජඹ විධිභත් දර 

ආදඹෝජනඹ දශොත්, දම් යට භවහ ආර්ථි ඉදිරි හිම්භට දන 

ඹන්න පුළුන් ඵ දඳන්හ දුන්නහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමිඹනි, දම් අසථහදව්දී නභ අසථහ දළ පදන දේනඹ  

භහ වවළගත* යනහ.  

ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහත්, දසු සිඹලු ඳර්දේණ 

ආඹතනත් නට නතු දරහ වදහත් දම් ජහින ළරළසභට අනු 

යජඹ වහ දඳෞීලි අංලඹ විධිභත් ආදඹෝජනඹ ශදවොත්, 

අඳට අනිහර්ඹදඹන්භ භළදි ආදහඹම් උුවර ඳන්නරහ ඉදිරිඹට 

ඹන්න පුළුන්. භළදි ආදහඹම් උුවර ඳන්නරහ ඉදිරිඹට ඹන්නත්, යට 

අද දඳදශන මරය අර්බුදදඹන් ළශදන්නත්, ඒ හ ද භ 

අනහතදේදී යදට් ඇින න ඳහරිරි, භහජ ළටලු ජඹ න්නත් 

ිනදඵන ප්රධහනභ ඹතුය ඳර්දේණ වහ ඒ වයවහ දදයන න 

නිර්භහණ ඵත් අධහයණඹ යමින්, නදෝත්ඳහදනඹ තභන්ද  

ආර්ථි ප්රිනඳත්ින වහ ආර්ථි උඳහඹ භහර්ඹ ය ත් ආණ්ඩු ප 

වළටිඹට ඒ ඉදිරි හිම්භ ජඹ  ළතිභට සිඹලුදදනහභ ජහින 

ඳර්දේණ බහ ළනි ආඹතන තදුයටත් ල පිනභත් යන්න 

ඉදිරිඳත් විඹ යුතු ඵත් අධහයණඹ යමින්, භ භ නිවඬ දනහ. 

සතුිනයි.  

[අ.බහ. 4.26  

 

ගරු (වලදය) සුදර්ශිම  ්රනළ්දදුපුල්මල් මාතශ කමිය (නගර 
වෆසුේ ශළ ල වේඳළදන රළලය අමාතළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற)(றயற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்தப - கத் றட்டறடல் ற்யம் லர்ங்கல் 

இரஜரங்க  அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ මරහනදේ සිටිඹදී 
ථහ යන්න අසථහ රළබීභ හිළිඵ භහ න්දතෝ දනහ.  

අද ඉතහභ ළදත් ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ ඳනත් 

දටුම්ඳත තභයි දදන ය කිඹළමභ වහ ඉදිරිඳත් ය 
ිනදඵන්දන්. විදල දඹන්භ ශ්රී රංහ තුශ ඳර්දේණ ංසෘිනඹ 
ල පිනභත් යන්න, යදට් ංර්ධනඹ ඉර ප ය නිමින්, යදට් 
ංර්ධනඹට දහඹ ය නිමින් අලුත් නිඳළයුම් ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ යසථහහිත බහ ප 
ඵට ඳත් යන තිින තභයි අද ඉදිරිඳත් න්දන්. ජහින 
ඳර්දේණ බහ ආයම්බ ය ිනදඵන්දන් 1999දීයි. 2007දී නඹ 

විධිභත් විධිඹට සථහහිත ශත්, නඹ යසථහහිත භණ්ඩරඹ ප 
වළටිඹට ඳත් කිරීභ වහ න තිතයනුකර ඵරඹ අද රඵහ දදනහ. 

විදල දඹන්භ රංහ තුශ විදයහ ව තහ පණ ඳර්දේණ 

ංසෘිනඹ ප දොඩනඟන්න, ඒ හද භ අදප් ංර්ධනඹට අදහශ 
ඳර්දේණ ළඩටවන් වහ ඳවසුම් ළරළසමභට අදහශ 
හර්ඹඹන් තභයි දම් ඳර්දේණ බහදන් දදයන්දන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, නදහ ඇදර පළන්ඩර් 
ග්රළවළම්දඵේ  දුයථනඹ දොඹහ ත් නිහ න්නිදව්දන ඳවසුභ 
යටේ අතය දොයි තයම් යහප්ත වුණහද කිඹහ අඳ දළ පහ. නයින්  

ආර්ථිඹට විලහර ඵරඳෆභ ප ආහ. නදහ දොඹහ ත් දුයථනඹ අද 
smart phones ද පහ දියුම් දරහ ිනදඵනහ. නඹ දම් දරෝඹ 
රඵහත් ජඹග්රවණඹ ප. දම් smart phone න වයවහ අද දදය 

ඉදන තභන්ද  ආර්ථි ටයුතු යන්න, යහඳහය ටයුතු 
ය න්න, ජදයරු channel යන්න, බිේ දන්න හද  
විලහර ද හ යහශිඹ ප ය න්න පුළුන් දරහ ිනදඵනහ. දම් 

ඳර්දේණර ප්රිනපර අද ජනතහ භු පින වින නහ. ඒ හද භ 
තභයි, 1887දී හේ දඵන්ස භවත්භඹහ වයිඩ්රජන්ලින් ධහනඹ 
න හර් න වඳුන්හ දුන්නහ. අද න විට විදුලිදඹන් දුන 

දභෝටර් යථ දරෝඹට වඳුන්හ දී ිනදඵනහ. ඒ නිහ දභඹ 
තහ පණඹ, අලුත් දොඹහ ළතිම්, ඳර්දේණ න ප ආපු ඉදිරි 
භන ප. අද දරෝදේ යටේ දියුම් දරහ ිනදඵන්දන්, 
ආර්ථිඹ දියුම් දරහ ිනදඵන්දන් දම් ඳර්දේණර ප්රිනපරඹ ප 

වළටිඹටයි. නමුත්, අද ශ්රී රංහ දිවහ ඵරනදොට අඳ දඵොදවොභ 
ඳසුහමී තත්ත්ඹ ඉන්න ඵ තභයි දඳදනන්න ිනදඵන්දන්. ඒ 
නිහ ඳර්දේණ ංසෘිනඹ, අලුත් නිඳළයුම් දොඹහ ළතිම් ඒ 

හද භ ඒ අලුත් නිඳළයුම් යදට් ආර්ථිඹට ම්ඵන්ධ යරහ ඒ 
තුළින් අඳනඹන ආර්ථිඹ ප වදහ ළතිභ ඉතහභ ළදත් ඵ භහ 
දම් අසථහදව් භත ප යනහ.  

අහි දළන් ශ්රී රංහදව් දොඹහළතිම්, ඳර්දේණ ළන ථහ  
යමු. අඳ ලීයඹ ව දයෝදඹ කිඹන ඹහන්ත්රි ංේඳ නට 

නතු යරහ දළනට සිඹස 20ට ලින් විේඵළරැ පඹ 
නිඳදවූහ. අදප් දර් විදේර්ධන භළිනතුභහට තභයි අත් රළ පටයදේ 
දප්ටන්ට් ඵරඳඹ අයිින. ඒ හද භ අදප් ආනදේ ආචහර්ඹ 
කුරසිංව භළිනතුභහ දීය ඹ විදයහඥදඹ ප වළටිඹට දඳයවි 

දොන්ක්රීට් දඹොදහදන අඩු විඹදමින් ඉතහ දටි හරඹ ප තුශ 
නිහ වදහ දීදම් යහඳෘින වඳුන්හ දී ිනදඵනහ. අලුත් දොඹහ 
ළතිම් යහශිඹ ප වඳුන්හ දී ිනදඵනහ. 

වළඵළයි අදප් දියුම් මදම් දව්ඹත්, යදට් ආර්ථිඹත් න ප 
ම්ඵන්ධ වූ ඳර්දේණ ඉතහභ අඩු ඵ අඳ දම් අසථහදව් භත ප 

යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, අවුරුීද ප ඳහහ දඵොදවෝ 
න නිඳළයුම් ංේඳ දනුදන් බුීධිභඹ දීඳශ අයිිනඹ -

දප්ටන්ට් ඵරඳ- වහ ඉේලුම් යනහ; නකී ඵරඳ රඵහ 
න්නහ. නමුත් අද දභඹ ප්රහදඹෝගි තත්ත්ඹට, ජනතහද  
නදිදනදහ ජීවිතඹට නතු යන්නහ තත්ත්ඹට ඳත් දරහ නළවළ 

කිඹන නත් අහි කිඹන්න ඕනෆ. අදප් යදට් ඵහුතයඹ ප 
හන්තහදෝ තභත් ලිප් ේ තුන ප ිනඹරහ, දය ඳහවිච්චි යරහ 
උඹනහ. දය අඩුදන් ඳහවිච්චි යන, අඩු දුම් ටුත, අඩු විඹදම් 

ටුත ශ්රී රහංකීඹ න නිඳළයුභ ප දර ලිඳ ප වඳුන්හ දුන්නහ භට 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

භතයි. වළඵළයි, ජනතහ නදිදනදහ ජීවිතදේදී නඹ ඳහවිච්චි 
යන්දන් නළවළ. අලුත් නිඳළයුම් ිනබුණත් ඒහ බහවිතඹට න්දන් 
නළවළ. නභ අලුත් නිඳළයුම් නදිදනදහ ප්රහදඹෝගි ජීවිතදේදී බහවිත 

යන තත්ත්ඹට ජනතහද  ආේඳ, දළනුත්බහඹ ළඩි කිරීභ 
ඉතහභ ළදත් න ඵ භත ප යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, රභ ඵරහදේ  දඵොදවොභ 
අඩු ප ිනදඵන ඵ අද අහි දකිනහ. නමුත් අද තභත් දොවිතළන 
යන්දන් රභ ඵරහඹ භන්නුයි. අලුත් උඳයණ ිනබුණත් ඒහ 
ඳහවිච්චි යන්දන් නළවළ. විදල දඹන් ෘෂි ර්භහන්තඹත් අලුත් 

තහ පණඹ උඳදඹෝගි යදන යනහ නම් අඳද  හරඹ, 
රභඹ අඩු දනහ හද භ නයින් රළදඵන ප්රිනපරද හුඟ ප ළඩි 
දනහ. ඒ හද භ, ආර්ථිභඹ ලදඹනුත් නටු ප්රිනරහබ 
ජනතහට රළදඵන ඵ අහි භත ප යන්න ඕනෆ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, විදල දඹන් අඳ කිඹන්න 
ඕනෆ තත් හයණඹ ප ිනදඵනහ. ඳර්දේණ යහඳෘින සිදු කිරීභ 
ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහදව් ප්රධහන හර්ඹඹ දරහ 

ිනදඵනහ. ශ්රී රහංකීඹ විදයහඥඹන් ඒ හද භ ශ්රී රහංකි ආඹතන 
භඟ ම්ඵන්ධ යරහ විදල දඹන් යදට් ංර්ධනඹට අදහශ න 
යහඳෘින, ංර්ධනඹ ඉර ප යත් යහඳෘින වහ ඉේලුම් ඳත් 

ළමභ, ඒ යහඳෘින ඇයීභට ර ප කිරීභ, මුදේ රඵහ දීභ, යහඳෘින 
නිඹහභනඹ කිරීභ ආදිඹ තභයි ඔවුන්ද  ප්රධහන කීභ න්දන්. 
විදල දඹන් ජහින ඳර්දේණ බහ 2014 සිට ඉර ප ඳදනම් 

යත්  පද  10ට අදහශ දම් නදොට විලහර යහඳෘින 5 ප 
රිඹහත්භ යන ඵ අඳට දළනන්න රළබී ිනදඵනහ. නයින් 
න ප තභයි යට කිරිලින් සඹං දඳෝෂිත කිරීභ ව කිරි ආශ්රිත 

නිසඳහදන ප්රචලිත කිරීදම් යහඳෘිනඹ. භභ ටුතනහ නඹ ඉතහභ 
දවොයි කිඹහ. ඒ භන්න් හිට යටට ඇදී ඹන යදට් විදීල විනිභඹ අඩු 
යන්න පුළුන්. අහි විදල දඹන් කිරි වහ කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන 
දඵොදවොභඹ ප දන්න්දන් හිට යටලින්. නඵළවින්, අදප් විදීල 

විනිභඹ හිට යටරට ඇදී ඹනහ. යට කිරිලින් සඹංදඳෝෂිත 
යරහ කිරි නිසඳහදන දදශ දඳොශට වඳුන්හ දීභ තුළින් අදප් 
විදීල විනිභඹ ඉිනරි යන්න පුළුන්භ රළදඵනහ. දශ 

දඳොශට ගිඹත් අහි දකිනහ, දීය ඹ ර්භහන්තරුන් කිරි ආශ්රිත 
නිසඳහදන දඳයට ඩහ ළඩි ලදඹන් අද වඳුන්හ දදන ඵ ප. 
නමුත් දභඹ දව්ත් ශ යුතුයි. හරඹත් න ප 

ශභනහයණඹ යරහ අවුරුදු දද තුන හරඹ ප අතයතුය 
ශ යුත්ත ප දරට දම් ළඩටවන් දව්ත් යනහ නම් 
ඉතහභ දවොයි කිඹන න අඳ භත ප යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, භහ විදල  හයණඹ ප 
කිඹන්න ඕනෆ. යටට, දෞය  පද ඹට ඉතහභ ළදත් 
යහඳෘිනඹ ප රිඹහත්භ දනහ. නභන්න් යන්දන්, ර්ඳ 

දසටනඹන් වහ ප්රිනවිහය ංර්ධනඹ කිරීභයි. දභොද, 
අදප් යට අවුරුීදට ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹනඹ ප විඹදම් 
යනහ, ප්රිනවිහය -antivenom- ආනඹනඹ යන්න. 
ඉන්දිඹහදව් සිටින වි ර්ඳඹන්ට අදහශ antivenom ඉන්දිඹහදන් 

ආනඹනඹ යනහ. ඒහදේ ුවණහත්භබහදේ ළටලු ිනදඵනහ. 
ඒහ රංහදව් දයෝගින් බහවිත යන්න ගිඹහභ දඵොදවෝ විට 
ආහත්මිතහන් ඇින දනහ. ඵහුතයඹ ප දයෝගින්ට 

අහත්මිතහන් ඇින මභ නිහ මිඹ ඹන දයෝගින්ද දඵොදවෝ 
ඉන්නහ. දම් නිහ, භවහචහර්ඹ ඉන්දි යම්භහන භළිනතුභහ 
අවුරුදු තුනකින් නිභ කිරීභ වහ ප්රිනවි නිර්භහණඹ කිරීදම් 

ඳර්දේණඹ ප ආයම්බ ය ිනදඵනහ. නමුත් දම් න විට අවුරුදු 
වත ප ත දරහ. නඹ දළන් අන් අදිඹදර්යි ිනදඵන්දන්. 
දොසටරිහ විලසවිදයහරඹත් න ප අනුඵීධිතයි නඹ යන්දන්.  

භහ ටුතන විධිඹට, නඹ ඉතහභ දවො නිඳළයුභ ප. නතුභහ ඇතුළු 
ඳර්දේඹන්ට අහි උදවු යන්න ඕනෆ. ඒ ඳර්දේඹන් 

අනුභළිනඹ රඵහ න්න ආඹතනරට ගිඹහභ විලහර ළටලුට 

මුහුණ දදන්න සිදු න ඵ අඳට දළන න්න ිනදඵනහ. නතුභහ 
නතුභහද  නිඳළයුභ වඳුන්හ දුන්නහට ඳසු යජඹට කීභ ප 
ිනදඵනහ. Antivenom ආනඹනඹ වහ විදල දඹන් දෞය 
අභහතයහංලඹට අවුරුීදට ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹනඹ ප 

දන් යනහ. ඒ antivenom යදට් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 
අලය යන ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ දීරහ, ඒහ නිසඳහදනඹ යරහ, 
 යදට් ජනතහට ඳහවිච්චි යන්න අසථහ, ඉඩ ඩ රඵහ දදන්න 

ඕනෆ. නදවභ නළින වුදණොත් -දභඹ ඳර්දේණඹට විතය ප සීභහ 
වුදණොත්- ඉතහභ දරොකු අඳයහධඹ ප දනහ.  

ප්රිනවි නිර්භහණඹ කිරීදම් ර්භහන්තලහරහ ප ඉදි යන්න 
අලය දන්දන් ඇදභරින් දඩොරර් මිලිඹන වත ප, අට ප 
කිඹරහ අඳට දළන න්න රළබිරහ ිනදඵනහ. අහි යජඹ ප වළටිඹට ඒ 

වහ භළදිවත් දන්න ඕනෆ. දම් වහ අලය තේලු ජහින 
ඳර්දේණ බහට රඵහ දදන්න පුළුන් නම් ඒ යටට යන 
විලහර දත ප වළටිඹට භභ දම් අසථහදව්දී භත ප යන්න ඕනෆ.  

ආවහය සුය පෂිතතහ ළනත් අහි ථහ කිරීදම්දී අඳට 
දඳදනනහ, අඩු විඹදභකින් ළඩි අසළන්න ප රඵහ න්න 

පුළුන්, දරඩ දයෝරට ඔදයොත්තු දදන ෘෂිර්භ දබෝ 
වඳුන්රහ දීභ ඉතහභත්භ ළදත් න ඵ. අඳනඹනඹ යන්න 
පුළුන් වේ ර් වඳුන්රහ දීභ ළදත් දනහ. නතදොට 

තභයි අඳට විදීල විනිභඹ රඵහ න්න පුළුන් න්දන්. ඒ 
හද භ තභයි ඳසු අසනු තහ පණඹ ළන අහි ළරකිලිභත් 
දන්න ඕනෆ. ඒ අිනන් අහි හුඟ ප ඳසුහමී තත්ත්ඹයි ඉන්දන්.  

ඵං රහදීලඹ  හද  යට ෘෂි ර්භහන්තඹ හුඟ ප දියුම්යි. 
ඒ යටර ඳසු අසනු තහ පණඹ ඉතහභත්භ ඉවශ භට්ටභයි 

ිනදඵන්දන්. අසළන්න ිනදඵන හරඹට දදටු, දදොඩම්, ත පහලි 
හද  දීේ ඉතහභත් අඩු මිරට විකුණනහ. දොවි 
භවත්රුන්ට විඹදම් යපු මුදරත් රඵහ න්න ඵළරි දනහ. ඳසු 

අසනු තහ පණඹ අදප් යදට් දියුම් ශ යුතු දනහ. නවිට අඳට  
මිර අධි හරඹට අඳට දම් ඳසු අසනු තහ පණඹ ඳහවිච්චි 
යන්න පුළුන් ඵ භත ප යන්න ඕනෆ.  

 ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප බිටු යන්න නම් ඳහේ ඹන 
දරුන්ට, අධයහඳන ක්රභදඹන් දම් ඳර්දේණ වයවහ න නිඳළයුම් 

වහ අත් දළකීම් රඵහ ළතිභට ිනදඵන ඉඩඩ අහි ළඩි යන්න 
ඕනෆ. ඉසය අධයහඳන ක්රභඹ තුශ ිනබුණහ, ඩු ළඩ ර්භහන්තඹ, 
ඹහන්ත්රි ළඩ ර්භහන්තඹ. දරුන්ට ඹන්ස න ප ළටිරහ 

අත් දළකීම් රඵහ දන අලුත් නිඳළයුම් දවොඹහ න්න පුළුන් 
අසථහ අද රළබිරහ නළවළ. ඒ නිහ දම්හ අධයහඳන ක්රභඹ 
තුළිනුත් වඳුන්රහ දදන්න ඕනෆ ඵ භත ප යන්න ඕනෆ.  

භට ලින් ථහ යපු භන්ත්රීතුභන්රහත් කිව්හ, "යපු 
ඳර්දේණ දොඩ ප ිනදඵනහ, ඒහදේ ප්රිනපර ඳහවිච්චි 

දනොයන" කිඹරහ. ඒ නිහ දම් සිඹලුභ ඳර්දේණ නට 
ම්ඵන්ධීයණඹ යරහ, ඒහදේ ප්රිනපර යටට දඵදහ වළරීදම් 
ජහරඹ ප වදන නත් ඉතහභත්භ ළදත් ඵ භත ප යමින් භට 

හරඹ දන් කිරීභ හිළිඵ ඔඵතුමිඹට සතුිනන්ත දමින් භභ 
නිවඬ දනහ. 

 
[අ.බහ. 4.35  
 

ගරු (මාතශළචළර්ය) ණශු මාතළරියාශ මාතශතළ 
(ரண்தைறகு (ததரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ යසථහහිත ආඹතනඹ ප දර සථහඳනඹ කිරීදම් ඳනත් 

දටුම්ඳත දනුදන් ථහ කිරීභට රළබීභ ඇත්තටභ 
දීලඳහරනඥඹකු ලදඹනුත්, ඳර්දේඹකු ලදඹනුත් භභ 
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ඉතහභත් තුටට ඳත් දනහ. රංහදව් අනහත තහ පණ 

දියුම්ට ඉතහභත් උඳහරී න ළදත් ඳනත් දටුම්ඳත ප තභයි, 
ඳර්දේණ බහ යසථහහිත කිරීදම් දම් ඳනත් දටුම්ඳත.  

දම් ඳනත් දටුම්ඳත ළන ථහ යන දොට භභ ළභළිනයි, 
මුලින්භ ඳනත් දටුම්ඳදත් ිනදඵන න්ින කිටුඳඹ ප ළන ථහ 

යන්න. ඇත්තටභ අහි දම් ළන ආංශි අධී පණ මිටුදව්දීත් 
ථහ ශහ. දම් ඳනත් දටුම්ඳදත් 2ළනි හිටුදව් 3න න්ිනඹ 
ඹටදත් දභද  වන් ිනදඵනහ:  

" (ඇ) විදයහ ව තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ ළඩි දියුම් කිරීභ වහ 

දඳෞීලි අංලදේ වදඹෝ ඉේරහ සිටීභ."  

ඇත්තටභ දම් න්ිනඹ ළන අහි ථහ ශහ; අහි හච්ඡහ 

ශහ. රු ඇභිනතුභහ  දම් අසථහදව්දී බහදව් ටුටිඹහ නම් 
දවොයි කිඹරහ ටුතනහ. භභ ටුතනහ, දරෝඹ ඉසයවට 
ඹන දොට දම් න්ිනඹ දඵොදවොභ යර ළඩියි කිඹරහ. දව තු, 

අහි දභතළනින් කිඹන අංලදේ වදඹෝඹ ඉේරහ සිටීභ නිහ.  

අද දරෝදේ තහ පණඹත් න ප ඉදිරිදඹන් ඹන දොට 
public-private partnership නදවභ නළත්නම් දඳෞීලි අංලඹත් 

න ප නට නතු දරහ ඹන ඳර්දේණ තභයි දරෝදේ 
ඉදිරිඹටභ ඹන්දන්. දම්ට උදහවයණ යහශිඹ ප ිනදඵනහ. 
උදහවයණඹ ප වළටිඹට ජඳහනඹ නිමු. භභත් ඳර්දේදඹ ප 
වළටිඹට අවුරුදු 17 ප විතය ජඳහනදේ ද ඹ ශහ. නදව   සිඹලුභ 

ඳර්දේණ -සිඹඹට 100 පභ ඳර්දේණ- යහජය ඳර්දේණ 
දනොදයි. දඳෞීලි අංලඹත්  නළත්නම් යහඳහරි අංලඹත්, ඒ 
ඒ ප්රදීලර ඉන්න ප්රහථමි භට්ටදම් යහඳහරිඹනුත් දම් සිඹලු 

දදනහ ම්ඵන්ධ යදන ඹන ඳර්දේණයි ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ 
අහි දම් යදට් අලුත් ඳර්දේණ ංසෘිනඹට ඹනහ නම්, 
දඳෞීලි අංලඹත් න ප ඒ දීේ යන්න ඕනෆ. භට ලින් 

ථහ යපු (ජදය) සුදර්ලති ප්රනහන්දුපුේදේ භළිනනිඹ කිව්හ 
හද  අහි ඳර්දේණ යනහ. ඒ ඳර්දේණ යපු ප්රිනපර 
ඳහවිච්චි යන්දන් නළවළ.  

දම්ට ප්රධහනභ දව තු, අහි භහජඹත් න ප ඵීධ දන්දන් 
නළවළ; ආඹතනත් න ප ඵීධ දන්දන් නළවළ. අහි isolated, ඒ 
කිඹන්දන් සහධීන,  තභන්ද  ඳහඩුදව් ඳර්දේණඹ ප යනහ. 

අන්තර්ජහින publication න ප වළටිඹට ඒ ම්ඵන්ධදඹන් 
ප්රහලනඹ ප ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ නතළනින් ඉයයි. නතළනින් 
නවහට ගිඹ ඳර්දේණ ංසෘිනඹ ප -research culture න ප- දම් 
යටට අලයයි. ඒ වහ දම් ඳනත් දටුම්ඳත විදල  දව තු ප 

නහ කිඹරහ භභ ටුතනහ. නමුත් දභටු භවය න්ින අඳට 
දනස ශ යුතු දනහ. ඒ වහ රු ඇභිනතුභහද  අධහනඹ 
දඹොමු දශොත් දවොයි කිඹහ භභ දඹෝජනහ යනහ. මීට ඩහ 

නවහට ගිටුන්, මීට ඩහ ළඹුරින් රහ ඵරහ, දඳෞීලි 
ආඹතනත්, දඳෞීලි  පද ඹත්, යහඳහරි  පද ඹත් න ප 
ඵීධ දන්දන් දොදවොභද කිඹන හයණඹ ඵළලිඹ යුතු දනහ.  

දම් ළන ථහ යන විට, ඳර්දේණ  දවහ දරෝදේ 
ළඩිදඹන්භ මුදේ ආදඹෝජනඹ යරහ ිනදඵන ව ආඹතන - the 

ten biggest R and D spenders worldwide- ළනත් භභ ඵළලුහ. 
මුලින්භ අඳට දකින්න රළදඵන්දන් Volkswagen ආඹතනඹ. 
Volkswagen හවන නිඳදන භහභ ඔඵ වුරුත් දන්නහ. දම්  

Volkswagen භහදම් ර්භහන්තලහරහ ප අදප් ආණ්ඩුදන් 
රංහදව් ඇින යනහ කිව්හභ, ''ඒ දහත් දන්දන් නළවළ'' 
කිඹරහ ඳසු ගිඹ හරදේ ඒ ථහ ආන්දදෝරනඹට ර ප වුණහ. 

දරෝදේ ළඩිදඹන්භ ඳර්දේණ වහ විඹදම් යන්දන් 
Volkswagen භහභ ඵට න දවො උදහවයණඹ ප තභයි, නභ 
භහභ 2013 ර්දේදී US Dollars 13.5 billion විඹදම් ය 

ිනබීභ. ඒ අඹද  ම්පර්ණ විඹදම්ලින් සිඹඹට 5.2 පභ විඹදම් ය 
ිනදඵන්දන් ඳර්දේණ වහයි. 

ඳර්දේණ වහ දරෝදේ දදළනිඹට විඹදම් ය 

ිනදඵන්දන් Samsung ආඹතනඹ. Samsung ආඹතනඹ US 

Dollars 13 billion විඹදම් ය ිනදඵනහ. ඒ අඹද  percentage 

න ප වළටිඹට ත්දතොත් 6.4 ලදඹන් වන් යන්නට 

පුළුන්. තුන්ළනිඹට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් Intel ආඹතනඹ. 

වතයළනිඹට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් Microsoft ආඹතනඹ. දම් 

ආදී ලදඹන් වත්ළනිඹට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් Toyota 

ආඹතනඹ, අටළනිඹට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් Johnson & 

Johnson ආඹතනඹ, නළනිඹට විඹදම් ය ිනදඵන්දන් Google 

භහභ. දම් ආදී භහම් තභයි දරෝදේ ළඩිදඹන්භ 

ඳර්දේණ වහ විඹදම් ශ ආඹතන වළටිඹට ළරදන්දන්.  

දම්  සිඹලුභ ආඹතන තභන්ද  ඳර්දේණ තනිභ දනොදයි 

යන්දන්. ඒ ආඹතනත් න ප ඵීධ වුම් විලසවිදයහර, 

ඳර්දේණ ආඹතන දම් සිඹලුභ දීලුත් න පයි සිදු යන්දන්. 

දරෝදේ විදයහ, තහ පණඹ ව ඳර්දේණ දනුදන් 

ඉදිරිදඹන්භ දඳති සිටින ආඹතන ළන දොඹහ ඵළලුදොත්,  Top 

25 List  න ප අඳට ිනදඵනහ. නටු  ranking නද ප මුලින්භ 

ඉන්දන් Franceර, Alternative Energies and Atomic Energy 

Commission න. දදළනිඹට ඉන්දන් Fraunhofer Society, 

Germany. තුන්ළනිඹට ඉන්දන් Japan Science and 

Technology Agency - JST, Japan-. වතයළනිඹට ඉන්දන් US 

Department of Health and Human Services. ඳසළනිඹට 

ඉන්දන් National Centre for Scientific Research, France. 

වඹළනිඹට ඉන්දන් Korea Institute of Science and 

Technology. වත්ළනිඹට ඉන්දන් National Institute of 

Advanced Industrial Science and Technology.  

දම් ඳශමුළනි ආඹතන වත ඇතුදශ  ආසිඹහදව් ආඹතන 
තුන ප මුලින්භ අඳට දකින්නට රළදඵනහ. විදල දඹන්භ Japan 
Science and Technology Agency - JST, Japan- ඹටදත් 

ඳර්දේදඹ ප වළටිඹට භටත් ඳර්දේණ යන්න වළකිඹහ 
රළබුණහ. ඒ නිහ දභළනි ආඹතන ළන භභ න්දතෝ දනහ. 
දභළනි ආඹතනත් න ප ම්ඵන්ධ වුණහභ, ඵීධ වුණහභ ඉදිරිඹට 

ඹන්න අඳට ිනදඵන අසථහ අනන්තයි; අප්රභහණයි. ඒ නිහ නළනි 
ආඹතනත් න ප අදප් දම් ජහින ඳර්දේණ බහ 
interconnected network න ප වළදදන්න ඕනෆ. නදවභ නළින 

වුදණොත් දන්දන්, අහි අය ලින් කිව්හ හද , අහි isolated 
දනහ. අහි විතය ප research න ප යරහ, suitcase නද ප දභහ 
දන ඉන්න ඳර්දේණඹ ප දනහ, ඒ. ඒ නදවභ දනොවිඹ 

යුතුයි කිඹරහ භභ දඹෝජනහ යනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුමිඹනි.  

ඳර්දේණ ළන ථහ යන විට, ඳර්දේණත් න පභ 
''විලසවිදයහර'' ඵීධ දනහ. දරෝදේ විලසවිදයහර ළන 
ඵරනදොට,  ඒහ ඉදිරිදඹන්භ  ිනදඵන්දන් නභ විලසවිදයහරදේ 

යන ඳර්දේණත් න පයි. Research culture න ප, research 
society න ප වළදිරහ, ඒත් න ප තභයි ඵීධ දන්දන්. ඒ 
ඳර්දේණත් න ප විලසවිදයහරඹ ටහ යහඳහරි ආඹතන, 

දරෝදේ ප්රධහන දඳදශ  ආඹතන, ඒ යදට් ිනදඵන ප්රධහන දඳදශ  
ආඹතන, දඳෞීලි ආඹතන දම් ආදී සිඹලු දීේ ඵීධ 
දනහ.  

උදහවයණඹ ප වළටිඹට, ටුඵළීද -දළන් දභොයටු- 
විලසවිදයහරඹ දවෝ, දොශම විලසවිදයහරඹ දවෝ, දප්යහදදණිඹ 

විලසවිදයහරඹ ත්දතොත් ඒහදේ අත් දළකීම් අඳට ිනදඵනහ. දම් 
විලසවිදයහරර අහන දර් ශියඹන්ට  කුඩහ ඳර්දේණත් 
න ප ම්ඵන්ධ දන්න දනහ. නදවභ නළත්නම් තභන්ද  

research නද ප, නළත්නම් ඳර්දේණ නිඵන්ධනදේ අදහශ 
ඳර්දේණත් න ප ම්ඵන්ධ දනහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දරෝදේ තහ පණඹත් න ප දියුම් වුම් යටේ දිවහ 
ඵළලුදොත් අඳට දඳදනනහ, science and technology 
researchරට තභයි දරෝදේ ළඩිදඹන්භ විඹදම් යන්දන් 

කිඹරහ. උදහවයණඹට දම් විඹදම් දද අහි ඵළලුදොත්, න පත් 
ජනඳදඹ expenditure on research and development  දර US 
Dollars 473.4 billion, GDP නදන් සිඹඹට 2.74 ප විඹදම් 

යනහ. චීනඹ GDP නදන් සිඹඹට 2.1 ප විඹදම් යනහ. 
European Union න සිඹඹට 2ට ආන්න සිඹඹට 1.94 ප 
විඹදම් යනහ. දම්  පද ඹ වහ ළඩිදඹන්භ විඹදම් යන 

යටේ දද ප න්දන් ජඳහනඹ ව දොරිඹහයි. දරෝදේ 
යටේ අතරින් ජඳහනඹ සිඹඹට 3.58 ප, දොරිඹහ සිඹඹට 4.2 ප 
ව ඉන්දිඹහ 0.88 ප ආදී ලදඹන් ඳර්දේණ ව විදල දඹන් 

research and development වහ බහවිත යනහ. දරෝදේ  
දියුම් වුම් යටේ ව දියුම් දමින් ඳිනන යටේ දන්නහ,  
ඳර්දේණ වහ ළඩිපුය ආදඹෝජනඹ දශොත් විතයයි, ඒ යටට 
නදෝත්ඳහදන භඟ ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් දන්දන් කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, අදප් විලසවිදයහර ටි දම් 
ටයුත්තට ම්ඵන්ධ යන්දන් දොදවොභද කිඹන ප්රලසනඹ තභයි 
අඳට ිනදඵන්දන්. ඇත්තටභ අදප් විලසවිදයහර, ඳර්දේණ 
විලසවිදයහර දනොදයි. අදප් research culture න ප නළවළ. ඒ 

භභ දනොබිඹ කිඹනහ. දභොද, භභ දළරහ ිනදඵනහ, 
ඳර්දේණ යන්දන් දොදවොභද කිඹරහ; researchර 
දඹදදන්දන් දොදවොභද කිඹරහ. ඇත්තටභ, අවුරුදු 4 ඳහාභහරහ 
ිනදඵන විලසවිදයහර තභයි අඳට ිනදඵන්දන්. දම් අවුරුදු 4 

ඳහාභහරහ ිනදඵන විලසවිදයහර තුළින් අහි නළිඹට දභන ශියඹන් 
ත්දතොත්, අතීතදේ නළිඹට දළම ශියඹන් ළන ථහ දශොත්, 
භවය ශියඹන් දඵොදවොභ ආඩම්ඵයදඹන් කිඹනහ, "භභ රැකිඹහ 

වියටුත උඳහධිධහරිදඹ ප" කිඹරහ. භට නම් වරිභ රේජහ ප 
ටුදතනහ, "භභ රැකිඹහ වියටුත උඳහධිධහරිදඹ ප" කිඹරහ කිඹන්න. 
විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන්ට විතය ප දභටු ළරැීද කිඹන්න ඵළවළ 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි. දම් ශියඹහද ත් යුතුභ ප; 
ශියඹහද  අයිිනහසිභ ප. නිදවස අධයහඳනඹ තුළින් ඉදන 
න්නහ නම්, තභන්ට සදෝත්හවදඹන් ඳර්දේණ යරහ 

ඉදිරිඹට නන්න පුළුන් අසථහ දම් යදට් ිනදඵනහ. නමුත් අඳ 
ඒ culture න උන්න්දන් නළවළ.  

ශියඹහ ව විලසවිදයහර ආචහර්ඹයඹහ අතය ිනදඵන දම් 
ඵළඳීභ වරිඹහහය අහි නිර්භහණඹ දශ   නළත්නම් අනහතදේ 
ඳර්දේණත් න ප ඵීධ වුම් සිසු දරුන් වදන්න අඳට ඵළරි 

දනහ. ඒ නිහ අහි විලසවිදයහර ඇතුදශ  research culture න ප 
වදන්න ඕනෆ. ඒ research culture න වයවහ විදල දඹන් full-
time researchersරහ වදන්න ඕනෆ. ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ 

බහ සථහහිත ශහට ඳසු individual researchersරහට 
දම්දන් මුදේ රඵහ දදන්න අඳට පුළුන්. නද  මුදේ රඵහ දීභ 
තුශ විලසවිදයහර ඇතුදශ  full-time research unit න ප - full-
time researchersරහ මවඹ ප- අඳට වදන්න පුළුන්. ඒ වයවහ 

දරෝදේ ිනදඵන ඳර්දේණ ආඹතන නනම් JST, Korea 
Institute of Science and Technology - KIST -  National 
Institute of Advanced Industrial Science and  Technology, 

Japan  හද  අදප් යට දට් සිටින ආසිඹහදව් ප්රමු දඳදශ  
ඳර්දේණ ආඹතනත් න ප ඵීධ වුම් ඳර්දේණ ළඩ 
හිළිදශ ප අඳට අලයයි. නදවභ වුදණොත් විතයයි දරෝඹත් 

න ප අදප් ඳර්දේණ ඹන්දන්. නළත්නම් මීට ලින් 
ඇභිනයදඹ ප කිව්හ හද  දඳත් භහනසිත්දඹන් නළත්නම් 
ළි ද  ඉන්නහ භළඬිඹන් හද  අහි දකින්දන් දම් ටි විතයයි. දම් 

ටි ඇතුදශ  විතය ප ඳර්දේණඹ ප යනහ, නමුත් ඒ 
ඳර්දේණඹ දරෝඹත් න ප ඹන්දන් නළවළ. නදෝත්ඳහදන වුණ 

භන්භ අලය දන්දන් දරෝදේ තහ පණඹත් භඟ ඉදිරිඹට 

ඹන භන්භ දඳෞීලි අංලඹත් භඟ නළත්නම් යහඳහරි 
ද ඹත් භඟ ඉදිරිඹට ඹෆභයි. ඒ නිහ නට අත් ළේ ඵළත් 
ඳර්දේණ ඵට නඹ ඳත්විඹ යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, දම් හයණහ ළන අදප් ළඩි 
අධහනඹ දඹොමු විඹ යුතුයි. භභ දම් ළන දොඹහ ඵරීදී,  

දරෝඹ දනස ශ වළකි ප්රධහන දඳදශ  නදෝත්ඳහදන 10 ප - 
10 New Innovations That Could Change the World - පිළිබ 
රුම් භට රළබුණහ. න ප තභයි agricultural drones. දම් 
දසර අහි දළරහ ිනදඵනහ, දරොකු දඳශඳහලිර දි ප්රභහණ 

හින්තය න්න ඒ drones ඳහවිච්චි යනහ. විදල දඹන් 
ෘෂිහර්මි යට ප වළටිඹට මීට නවහ ගිඹ ටයුත්තට 
agricultural drones අඳට ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්. අහි දළ පහ, 

ඳසු ගිඹ හරදේ න ඳර්දේණඹ ප; තහයිරන්තදේ drone න ප 
ඳහවිච්චි යරහ, හ ටයුතු සිීධ යනහ. ත ඳර්දේණඹ ප 
තභයි brain mapping. Neuroscientistsරහ නදවභ නළත්නම් 

ජදය විදයහ වහ භදනෝ විදයහ ම්ඵන්ධ යදන brain 
mapping යන්න පුළුන්. ඊශඟට Neuromorphic Chips. අදප් 
සනහයු ම්ඵන්ධ chips ඳහවිච්චි යරහ, දොදවොභද අහි ඉසයවට 

ඹන්දන් කිඹන තහ පණඹ දරෝදේ දියුම් දමින් ඳිනනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හද භ ඔඵ දන්නහ, 3-

D Printing ළන. 3-D printer න ප ිනදඵනදොට දළන් ඉසය 

හද  දනොදයි, අහි බහණ්ඩඹ ප නිසඳහදනඹ යනහ නම්, අහිට 

ඒ බහණ්ඩදේ ආෘිනඹ දදයදීභ වදරහ print යරහ ඵරන්න 

පුළුන්. ඒ අනු තහ පණඹ බහවිත යරහ, නිසඳහදනඹ යරහ 

දොදවොභද ඒ භහජඹට දහන්දන් කිඹරහ ඵරහ න්න පුළුන්. 

ඒ හද භ robotic තහ පණඹ දොඩ ප විදල යි. robotic 

තහ පණඹ දරෝදේ ඉදිරිඹටභ ගිටුන් ිනදඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හද භ Smart Wind 
and Solar Power තහ පණඹ ඉදිරිඹට ගිටුන් ිනදඵනහ. දම් 
Smart Wind and Solar Power අද දරෝදේභ ඉදිරිඹට 
ඹනදොට මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, නහටුයි  අදප් 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ඳසට ඹනහ. අදප් විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 
Wind and Solar Power ළන ථහ යනදොට "නළවළ, නළවළ 
වරි ඹන්දන් නළවළ. ඩීේ ඵරහහය තභයි අඳට ඕනෆ, ේ අඟුරු 

ඵරහහය තභයි අඳට ඕනෆ" කිඹන ථහ තභයි අදටත් කිඹන්දන්. 
ඒ දොේදරෝ අලුත් ඳර්දේණ යන්න ළභළින නළවළ. 
ඉංජිදන්රු භවත්රු වළටිඹට ඇහුදොත්, අහි ඉදන ත් 

ඉංජිදන්රු තහ පණදේ කිසි තළන කිඹන්දන් නළවළ "භට ඵළවළ, 
භට දම් යන්න ඵළවළ" කිඹන න. නමුත් රංහදව් විදුලි ඵර 
භණ්ඩරදේ ඉංජිදන්රු භවත්රු කිඹන්දන් "නළවළ, ඒ අඳට 

යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අඳට තභත් ඕනෆ ඩීේ ඵරහහයරට 
ඹන්න; ේ අඟුරු ඵරහහයරට ඹන්න" කිඹන නයි. නළවළ. දම් 
තහ පණඹ දනස විඹ යුතුයි. ඉංජිදන්රුදකුට කිඹන්න ඵළවළ, 
"භට ඵළවළ" කිඹරහ. ඉංජිදන්රුද ප  ක්රභ දව්දඹ දොඹහන්න 

ඕනෆ. ඒ තභයි ඉංජිදන්රුදකුද  හර්ඹබහයඹ. ඔවුන්ද  ඇස 
ඳෆදීහ  කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ. අඳට ඉන්දන් ද පතභ 
ඉංජිදන්රු භවත්රුයි. ඒ භවත්රු ටයදන සිටින භහෆිඹහ 

නද ප ඩතුයහදන් නළිඹට ඇවිේරහ, ඒ ඉංජිදන්රු 
භවත්රුන්ද  දළනුභත් න ප ත්තහභ තහ පණඹත් න ප 
දියුම් වුම් දරෝඹත් න ප ඉදිරිඹට ඹන්න අසථහ රළදඵයි 

කිඹන විලසහඹ අඳට ිනදඵනහ.  

භභ දම් දළනුභ ළන කිඹන්දන් භට ිනදඵන අත් දළකීභ ප 
අනුයි. භභ ජඳහනදේ විලසවිදයහරදේ උන්න විට, භද  

විලසවිදයහරඹට නන රංහදව් අදප් සිසු දරුන් තභයි 
ඳශමුදනිදඹෝ දන්දන්. නදවභ නම් අදප් අඹට දළනුභ 
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ිනදඵනහ; වළකිඹහ ිනදඵනහ. ඒ වළකිඹහට අසථහ නළිනභ 

විතයයි ිනදඵන්දන්. ඒ අඹට ඳර්දේණ යන්නට අසථහ 
රළබිඹ යුතුයි. අද අදප් දරුන්, තහ පණඹ ඉදන ත් අදප් 
ශිේපීන්, අදප් ආචහර්ඹරුන්, භවහචහර්ඹරුන් අද දරෝදේ 
විලසවිදයහරර, දරෝදේ ආඹතනර ප්රමු දඳදශ  තළන්ර 

ඉන්නහ. භභ නම් ලදඹන් කිඹන්දන් නළවළ, න ප දදනකුද  
දවෝ නභ ප කිඹන්නට ඵළරි වුදණොත් දවො නළින නිහ. ඒ නිහ 
ඳර්දේණ ම්ඵන්ධදඹනුත් ඹම් හර්ඹ බහයඹ ප අහි යජඹ ප 

වළටිඹට ශ යුතුයි.  

ඉන්දිඹහදව් විදීලත ඉන්දිඹහනුන් වහ වූ දනභ 

Ministry න ප ිනදඵනහ - Ministry of Overseas Indian 
Affairs . ඉන්දිඹහ දරොකු යට ප. දම් දරොකු යදට් ශ දරොකු 
ළදඩ් පුංචි යට ප වළටිඹට අඳට දරොකු ළඩ ප විධිඹට න්නට 
පුළුන්. දම් Ministry න ඹටදත් ඉන්දිඹහ, විදීලත දරහ 

ඉන්න ඉන්දිඹහනුන් වයවහ ඒ යදට් ිනදඵන ඳර්දේණ ආඹතන 
භඟ ඵීධ යරහ, ඉන්දිඹහට අලය ඳර්දේණ යරහ 
ඉන්දිඹහට අයදන නනහ. දභන්න දම් තභයි ඉන්දිඹහ 

යන්දන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හද භ අඳටත් පුළුන් 

රංහදව් ඳර්දේඹන්, රංහදව් විදීලත දරහ ඉන්න 
ආචහර්ඹ, භවහචහර්ඹරුන් සිඹලු දදනහභ ම්ඵන්ධ ය දන, -
දම් ඳර්දේණ බහත් භඟ- network න ප වදහ දන ටයුතු 

යන්න. "අදප් යටට අලය ඳර්දේණ ඔඵරහ හිට යට ඉදන 
යන්න. ඔඵරහ තභන් ඉන්න යදට් ඉරහ base camp න ප වදහ 
න්න. නදවභ වදහදන අදප් රංහට ඳර්දේණ ද න්න" 
කිඹහ ඔවුන්ට කිඹන්න පුළුන්. දම් දළ පභත් දඳයදළරි ය දන, 

විදල දඹන්භ භභ දඹෝජනහ යනහ, විදීලත ශ්රී රහංකිඹන් 
රංහට දනළේරහ ඒදොේරන් යතු ඳර දහරහ හිළින්නහ 
ජහතයන්තය ම්භන්ණඹ ප ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ 

භන්න් හර්ෂි ළරසුම් ශ යුතුයි කිඹරහ. අදප් විදීලත ශ්රී  
රහංකිඹන් යහශිඹ ප ඉන්නහ. දම් කීභ දුන්දනොත් බහය න්න 
ඒ විදීලත ශ්රී රහංකිඹන් ළදී ඳළවළදී ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, විදල දඹන් අහි අධහනඹට 
ර ප ශ යුතු දදඹ ප තභයි අදප් ඳර්දේණ වහ දප්ටන්ට් 

ඵරඳ රඵහ ළතිභ. දම් දප්ටන්ට් ඵරඳ රඵහ ළතිභ ළන ථහ 
යන විට භට භත ප දනහ, අදප් භවය දීය ඹ ඖධරට, 
ආයුර්දව්ද ඖධරට දප්ටන්ට් ඵරඳ අද දරෝදේ අදන ප 
යටේ රඵහදන ිනදඵන ඵ. උදහවයණඹ ප දර ජඳහනඹ 

දොතරටුඹුටුරට දප්ටන්ට් ඵරඳඹ රඵහ ත්තහ. ඇදභරිහ 
2013න විට භසඵළීද කිඹන ලහඹට දප්ටන්ට් ඵරඳ සිඹේර 
රඵහ ත්තහ. අද භසඵළීද tea න ප, භසඵළීද ලහදඹන් 

නිසඳහදනඹ න කිසිභ නිසඳහදනඹ ප අදප් යදටන් ඇදභරිහට 
ඹන්නට ඵළවළ. ඇයි? ඒදොේරන් අදප් ලහඹ ප න භසඵළීද 
ලහඹට ඳර්දේණ යරහ දප්ටන්ට් ඵරඳඹ රඵහ ත්තහ. නභ 

නිහ අදප් යදට් ිනදඵන ම්ඳත් ව දළනුභ වහ දප්ටන්ට් 
ඵරඳ රඵහ ළතිභ වහ ඹම් ක්රභදව්දඹ ප ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහ වයවහ හ ත වළකි ඹළයි අහි සිතනහ. 

භභ ලින් කිව්හ හද  අත් දළකීම් ළන ථහ යනහ නම්, 
දරෝදේ දඳොදශොටභ භතරහ වුම් ජහිනඹ ප වළටිඹට තභයි 
ජඳන් ජහිනඹ ඉදිරිඹට ආදව්. භභත් ඒ යදට් ජීත් වුම් දදන ප 

වළටිඹට දළ පහ, ජඳන් ජහිනඹන් නළත නළගිට්දට් දොදවොභද 
කිඹරහ. ඒ, ඳර්දේණ යරහ, තහ පණ දළනුභ ළන තභන්ද  
ිනදඵන උත්හවඹ ඉදිරිඹටභ දනිටුේරහ. උදහවයණඹට 

ජඳහනදේ විලසවිදයහර ළන ථහ දශොත් දම්ළර පුරු ප 
හද යි. භවහචහර්ඹයඹහ ඉන්නහ, වහඹ භවහචහර්ඹයඹහ 
ඉන්නහ, ආචහර්ඹ උඳහධිඹ වදහයන ශියඹහ ඉන්නහ, Master's 

Degree න වදහයන ශියඹහ ඉන්නහ, undergraduatesරහ 

ඉන්නහ. භවහචහර්ඹයඹහ නළින ගිදඹොත් ඒ ඒ තරර අඹ ඳවශ 

අඹට උන්නහ. ඒ අඹ දම්ළර පුරු ප හද  තභයි තභන්ද  
දළනුභ දඵදහන්දන්, ඳර්දේණ වහ තභන්ද  දළනුභ දඵදහ 
න්දන්. දම් ඳර්දේණ වහ න team න ප වළටිඹට - 
collective responsibility න ඇින- ඳර්දේණ යන 

භහජඹ ප තභයි දම් විලසවිදයහරර ිනදඵන්දන්. නමුත් අදප් 
විලසවිදයහරර ඒ නළවළ.  

විලසවිදයහර බහය අදප් අභහතයතුභහ දළන් දම් රු බහදව් 

ඉන්නහ. නතුභහ භට ඩහ දවොට දම් ළන දන්නහ. අදප් 
විලසවිදයහරර ඒ විධිඹට ඳර්දේණ යන්දනත් නළවළ. වුරුන් 
දවෝ ඳර්දේණඹ ප යනහ නම් ඒට දො ප වරහ ඒ 

අයින් යරහ දහන්නයි අදප් යදට් උත්හව යන්දන්. නදවභ 
දනොදයි, අහි දම් තත්ත්ඹ වළදිඹ යුතුයි. ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහ හද භ විලසවිදයහර තුශත් ඳර්දේණ බහ ප 

වළදිඹ යුතුයි.  නදවභ නළින වුදණොත් තභන්ද  ඳර්දේණදේ 
ප්රිනපර අදනයෝනය අදඵෝධදඹන් අදන ප විලසවිදයහරර 
ආචහර්ඹයදඹ ප, භවහචහර්ඹයදඹ ප ඳහවිච්චි යන්දන්  
දොදවොභද, හුභහරු ය න්දන්  දොදවොභද? ඳර්දේණ 

හුභහරු ය ළතිදම් ප්රිනඳත්ිනඹ අදප් විලසවිදයහරරට ඇතුශත් 
ශ යුතුයි. නදවභ නළින වුදණොත් ඳර්දේණ ඳළත්දතන් අදප් 
විලසවිදයහර නන්න නන්නභ ඳවශට ඹනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, විලසවිදයහර ළන ථහ 
යන විට දරෝදේ විලසවිදයහරර ranking system න ප 
ිනදඵනහ; ranking වදන system න ප ිනදඵනහ. දරෝදේ 

විලසවිදයහර ranking  වදන්දන් ඳර්දේණ ඳත්රිහ ව යපු 
ප්රිනපර භතයි. දම් ප්රිනපර දිවහ ඵළලුහභ දම් ර්ීසයණදේ 
ඳශමුදනි 2,000 අතදර්ත් රංහදව් නභ විලසවිදයහරඹ පත් 

නළවළ. ඒ නිහ උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ වයවහ ජහින 
ඳර්දේණ බහත් න ප විලසවිදයහර අනුත යරහ, ඒහ 
දරෝදේ ප්රධහන දඳදශ  ඳර්දේණ යන විලසවිදයහර ඵට ඳත් 

කිරීදම් කීභ අඳට ිනදඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, දරෝදේ ප්රධහන දඳදශ  
විලසවිදයහර ළන ථහ යන දොට research ranking  නදන් 
ඳශමුළනි තළන ඉන්දන් Chinese Academy of Sciences.  

දදළනි  තළන ඉන්දන් වහර්ඩ් විලසවිදයහරඹ. තුන්ළනි තළන 
ඉන්දන් French National Centre for Scientific Research. 
වතයළනි තළන ඉන්දන් ජර්භනිදේ Max Planck Society න.  

දම් ආදී ප්රමු දඳදශ  විලසවිදයහර ව ඳර්දේණ ආඹතන න ප 
අනුත දරහ, ඵීධ දරහ දොදවොභද ඳර්දේණ යන්දන් 
කිඹන ංේඳඹ අහි රංහට රඵහ ත යුතුයි.  

භහ ටුතනහ, ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ වයවහ අඳට ඒ 
සිඹලු දීේ රඵහ ත වළකියි කිඹරහ. ඒ වළකිඹහ ිනදඵනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඉතහ හදරෝචිත, ටිනහ, 

ළදත් ඳනත් දටුම්ඳත ප ළන හච්ඡහ යන දම් දරහදව් ඒ 
වහ භද ත් වදඹෝඹ රඵහ දදමින් අදවස දළ පමභට අසථහ 
රඵහ දීභ ළන ඔඵතුමිඹට සතුිනන්ත දමින් භද  ථහ 
අන් යනහ.   

 
[අ.බහ. 4.56  
 

ගරු ියියර ලයමක ඩි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට දඵදවවින්භ 
සතුිනන්ත දනහ දම් අසථහ රඵහ දීභ හිළිඵ.  

අඳ හද ත් දෞයඹට ර ප වුම් රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත 
අභහතයතුභහ ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ හිටුටුමභ 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ම්ඵන්ධදඹන් ප්රහල ශහ, දම් අයමුම් ත දුයටත් පුළුේ යරහ, 
යහප්ත භට්ටදභන් අර්ථ නිරඳණඹ යන්න දම් ඳනත් 
දටුම්ඳත තුළින් අසථහ ළරදනහ කිඹරහ.  නඹ ඉතහ තුටු 

විඹ වළකි හයණඹ ප.  

අදප් යදට් විදයහ වහ තහ පණි  පද ඹ හිළිඵ ඉතහභ අඩු 
උනන්දු ප තභයි ද පන්දන්. ඒ ළන ඉතහභ ඳසුහමී ආේඳඹ ප 

තභයි ද පන්දන්. ඒ වහ දඹොදන ප්රිනඳහදන ප්රභහණඹ දසින් 
ද  අභ දරහයි ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ දම්  පද දේ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මාත්දත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

දම් අසථහදව්දී රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභහ 
මරහනඹට ඳළමිදණනහ ඇින. 

 
අනතුරුල ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රමාත මාතශ කමිය මූළවනමය්ද ඉල ක 

වුමය්ද, නිමයෝලය කළරක වවළඳිනතුමාතළ [ගරු මවල්ලේ 
අවඩ්ෂකනළද්ද  මාතශතළ] ු ළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றதஜறக்கற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனத, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்தைறகு தசல்ம் அலடக்கனரன்] லனல 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair, and  DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 

HON. SELVAM ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු ියියර ලයමක ඩි මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ නිහ න විදයහ 

තහ පණ ඳර්දේණ හිළිඵ  අදප් යට ළඩි උනන්දු ප දළ පවිඹ 
යුතු යුඹ දළන් නශළම ිනදඵනහ.  

විදල දඹන්භ අදප් යදට් දළනුභ හිළිඵ ප්රලසනඹ ප ිනදඵනහ. 

අදප් ඥහනඹ, ලහසත්රීඹ ඥහනඹ භතයි ඳදනම් දන්දන්. ශුීධ 
විදයහත්භ රුම් තභයි අදප් දරුන් අධයඹනඹ යන්දන්. 
විලසවිදයහර අධයහඳනඹ දන්න පුළුන්, අදනකුත් ලහසත්රීඹ 
අධයහඳනඹ රඵන සිඹලුදදනහ දන්න පුළුන්, ඒ අඹ ලහසත්රීඹ 

රුම්රට දොටු දරහ ිනදඵනහ. ඊට ඩහ දනස විධිඹට, 
යවහය විදයහත්භ ප්රහදඹෝගි උඳදඹෝගිතහ ප, බහවිතඹ ප 
ටුත ඥහනදේ ංරනඹ ප දරෝඹ අදප් පහ යනහ.  

1642දී යුදයෝඳදේ භධයතන යුඹත් න පයි ලහසත්රීඹ ව 
ශිේපීඹ ම්ප්රදහඹඹන් පරදහයී දර ංරනඹ කිරීදම් ළඩ 
හිළිදශ ආයම්බ දන්දන්. නමුත්, අහි න ඳළත්තකින් ඳසුහමී 

දනහ. නද  ඳසුහමී දන්දන් ඇයි? ඵටටුය තහ පණඹ 
හිළිඵභ අදප් ඳර්දේණ සීභහ යනහද කිඹන හයණඹ තභයි 
ඳසුහමී මභට දව තු. ඒ හයණඹයි අහි විහදඹට ර ප ශ 

යුත්දත්. හුදද ප, ඵටටුය තහ පණි ඥහනඹට, දළනුභට ඳභණ ප 
අදප් ඳර්දේණ සීභහ ශ යුතුද? ඵටටුය, ඒ තහ පණදේ 
උඳරිභඹට ඹම් ඳභණකින් ශඟහ දරහ ිනදඵනහ. නමුත් අහි 
දන්නහ, අවුරුදු 500, 600 ඵටටුය තහ පණි ඉිනවහඹට 

නවහ ගිඹ තහ පණි ඉිනවහඹ ප අඳට ිනදඵන ඵ. අඳට 
ආදව්ණි ංසෘිනඹ ප ිනදඵනහ. අඳට ආදව්ණි උරුභඹ ප 
ිනදඵනහ. ඒ නිහ, අලුිනන් දොඩ නළ දඟන දම් ශ්රී රංහ ජහින 

ඳර්දේණ බහදව් අයමුණ යහප්ත විඹ යුත්දත් අදප් උරුභඹන්  
ඵීධ යදනයි කිඹන න තභයි අදප් අදව.   

ඊශඟට, තත් හයණඹ ප කිඹන්න ිනදඵනහ. දළනටත් දම් 

අදව ඉදිරිඳත් දරහ ිනදඵනහ. දීය ඹ ආයුර්දව්ද ක්රභඹ, අදප් 
හම්ප්රදහයි දදභ හිළිඵ අදප් උනන්දු නළත තහ ප 
දඹොමු ශ යුතු හර හනු ඇවිේරහ ිනදඵනහ. ඳර්දේණ 
ළඩ ටවන් වයවහ දරෝඹට දහඹහද යන්න පුළුන් උරුභඹ ප 

තභයි දම් දීය ඹ ආයුර්දව්ද ක්රභදේ ිනදඵන්දන්. ඒ වුණත් ඒ 
ළන දම් දරහදව් භහ ළඩිදුය භත ප යන්දන් නළවළ.  

ඒ හද භ අදප් යටට ආදව්ණි ලහ 910ට ආන්න 

ප්රභහණඹ ප ිනදඵනහ. ව දොශ, තහ සීඳහහ  ඇතුළු දම් යදට් 
උරුභඹත් න ප ඵළඳුම් සහබහවි ම්ඳත් අිනවිලහර ප්රභහණඹ ප 
අඳට ිනදඵනහ. නමුත්, දම්හ අද අබහඹට ඹමින් ිනදඵනහ. අද 

දම්හ අදප් යටින් ක්රභ ක්රභදඹන් ඉත් මදන ඹනහ. ඒ නිහ 
දම්හ රැ ළතිභ හිළිඵ අලුත් භළදිවත්මභ ප යට ප ලදඹන් 
අඳ සිදු ශ යුතු නහ. ඒ හද භ දම්හදේ ඇින ඖධීඹ ුවණඹ, 

ුවණහත්භ ඵ හිළිඵ දම් යටට ව ජහතයන්තයඹට රුම් 
ඉදිරිඳත් කිරීදම් භධයසථහනඹ ප ඵට දම් යට ඳරිර්තනඹ කිරීභ 
අද අතයලය දරහ ිනදඵනහ. 

විදල දඹන්භ අදප් හරි තහ පණඹ ළන ථහ  දශොත් අහි 

දන්නහ, අවුරුදු දවට ළඩි ඉිනවහඹකින් යුතු හරි 
තහ පණඹ ප අඳට ිනබුම් ඵ. රු නිදඹෝජය හය 
බහඳිනතුභනි, ිනහ ළට ජරඹ දනඹන දඹෝධ ඇශ  ළතපුම් 

වතය ප රන්දන් අඟර ඵෆවුභකින්. ඒ හද  විලසමිත නිර්භහණ 
යපු ජහිනඹ ප අහි. ඒ නිහ ඵටටුය තහ පණි ඳර්දේණරට 
සීභහ දනොම අදප් ඒ හරි තහ පණදේ අනුව යට ප ලදඹන් 

රඵහ ත යුතු හර ඳරිච්දේදඹ ප  උදහදරහ ිනදඵනහ. 
රුන්භළලිෆඹ, දේතනහයහභඹ අදප් යදට් ජහින උරුභඹන්. 
ඒහ න ආභට, න ජහිනඹට අයිින, සීභහවුම් දීේ 

දනොදයි. ඒහ දම් යදට් ජහින සතු. අවුන භවහ 
හිළිභවන්ද  වදන්න අවුරුදු 30 හර ඳරිච්දේදඹ ප ත ශහ. 
ේ ඩුද ප තභන්ද  ජීවිත හරඹ තුශ පුදුභහහය ළඳමභකින් 

යුතු ඒ නිර්භහණඹ ශහ. නටුදී ඔහු තු ිනබ ංඹභඹ, ඔහු තු 
ිනබ භහනසි ඒහග්රතහ දභන්භ අතීතදේ අදප් ඒ ශිේපීන් තු 
ිනබුම් ඉසීභ ව නිර්භහණ ල පිනඹ ඳර්දේණහත්භ අලුත් 
ඳයපුයට රඵහදීදම් ළඩ ටයුත්ත නිඹළලීදම් අලයතහ අද 

ිනදඵනහ. 

විදල දඹන්භ ෘෂි ර්භහන්ත  පද දේ ප්රර්ධනඹ වහ 
ජහන ඉංජිදන්රු තහ පණඹ අද දරෝඹ තුශ දසින් ද ඉදිරිඹට 
ඹනහ. ඒහදේ අනිටු විඳහ ිනදඵනහ හද භ,  දවො විඳහත් 

ිනදඵනහ. ළඩි අසළන්න ප රළබීභ, දයෝරට ඔදයොත්තු දීදම් 
වළකිඹහ,  සහබහවි උදුරුලින් වහනි දනොම ඳළතීදම් 
වළකිඹහ ඳිනනහ.  අදප් ෘෂි හර්මි  පද ඹ තුශ ත 
දුයටත් න ඳර්දේණහත්භ භට්ටභ ර්ධනඹ කිරීදභන් අදප්  

ෘෂි හර්මි  පද ඹ අඳනඹන ප්රමු  පද ඹ ප ඵට ඳත් 
යදන, අදප් යට ංර්ධන භහතට දඹොමු යන්න 
පුළුන්භ ිනදඵනහ. 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ හද භ අදප් යදට් 
දර සා විීතුන් සිටිඹහ. ආචහර්ඹ කුරසිංව භළිනතුභහ තභයි දම් 

යදට් දොන්ක්රීට් විදයහඥඹහ. අහි දන්නහ, ඔහු දොන්ක්රීට් දඵෝට්ටු 
වළදුහ. නමුත් අදප් යදට් ඒහ දියුම් කිරීභ හිළිඵත්, නතුභහද  
ඒ ටයුතු හිළිඵත් අධහනඹ දඹොමු දශ  නළවළ. වළඵළයි, 

භළදේසිඹහට ඒ තහ පණඹ වි පහ; භළදේසිඹහ ඒ තහ පණඹ 
උඳදඹෝගි ය ත්තහ. ඒ හද භ කුදඵෝටහ අත්රළ පටයඹ දර් 
විදේර්ධන භවතහ දළ ප හීනඹ ප. ඔහු ඒ නිර්භහණඹ ශහ. අද 

දර් විදේර්ධන  භවතහ ද  තහ පණදේ අයිිනඹ යුදයෝඳඹ තු 
දරහ ිනදඵනහ. ඒ හද භ තභයි භවහචහර්ඹ ද න බිබිදේ 
භවතහද  ඖධ ප්රිනඳත්ිනඹත්. දම් යදට් දීය ඹ ඖධ 

නිසඳහදනඹ හිළිඵ භව විඹත් දළ පභකින් යුතු නතුභහ ටයුතු 

325 326 
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ශහ. ඒ ඳර්දේණ හිළිඵ අද දන් දන් හුදදරහ 

රිඹහභහර් න්නහ මි ප, ඒහ න පහසු යත් ළඩ හිළිදශ ප 
නළවළ.  ඒ නිහ ඒ සිඹලු දී නතු ය න්නහ  ආඹතනඹ ප ඵට 
දම් ජහින ඳර්දේණ බහ ඳත්විඹ යුතුයි කිඹහ භහ ටුතනහ. 

රු ආශු භහයසිංව භළිනතුභහ කිව්හ හද  අදප් යදට් සුවිදල  

බුීධිභතුන් ඉන්නහ. ජහතයන්තය ලදඹන් කීර්ිනඹට ඳත්  
විදල ඥරු ඉන්නහ. දරෝඹට අලුත් දී නිඳදපු, දහඹහද යපු 
අඹ ඉන්නහ. භවහචහර්ඹ යත් ුවණඳහර ළනි උදවිඹ ජහතයන්තය 
ලදඹන් හිළිත් අඹ. අදප් යටට දෞයඹ රඵහදුන් ඒ 

විදයහඥඹන්ද  ද ඹ දනුදන් ඔවුන්ට නිසි ඇයීභ ප රඵහදීභ 
වහ දම් බහ දඳයමුණ ත යුතුයි කිඹන ඉේලීභ ඉතහ 
ඕනෆමින් යනහ. 

දරෝඹ ය ඝ්රදඹන් දියුම්  න ඵ අහි දන්නහ. ඉදිරි සිඹ 
නළදනෝ තහ පණඹ භත භන් යන සිඹ ප. ඳසු ගිඹ හර 
ඳරිච්දේදදේ දවෝභහභ, හිටිඳන අ පය 58 භමි බහඹ 
නළදනෝ තහ පණහහයඹ ප ඉදිශහ.  ිනස විතහයණ භළිනතුභහ 

පුළුේ ටන ප යරහ තභයි නභ ඳර්දේණහඹතනඹ ආයම්බ 
දශ . නමුත් අද දවෝභහභ, හිටිඳන තහ පණ විදයහඹතනඹ 
අබහඹට ඹමින් ඳිනනහ. ඒ නිහ නිසි ක්රභදව්දඹකින් ඒහ 

නළත නඟහ සිටුමදම් අලයතහ ප දළන් ඳිනනහ. 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, විවිධ සහබහවි 
උදුරුරට අදප් යට දිදනන් දින දොදුරු න ඵ අහි දන්නහ. 
ඒහ හිළිඵ නිළයදි විදයහත්භ වහ තහ පණ ඳර්දේණ 

ළඩටවන ප රිඹහත්භ දනහද කිඹන අභිදඹෝඹට අහි යට ප 
ලදඹන් අද ර පදරහ ිනදඵනහ. මීට ින කිටුඳඹට ලින් 
හරහ වුදර් සිදු වුම් භවහ විනහලඹ ළන අහි දන්නහ. ඒ 

සිදුමභ නිහ ඇින වුම් ආර්ථි - මරයභඹ - වහ ජීවිත අරහබ අහි 
ණනඹ යනහ. වළඵළයි, නටුදී යහඹනි ලදඹන් අදප් යදට් 
ඳරියඹට ඇිනදරහ ිනදඵන විඳත හිළිඵ නිලසචිත ඇළයීභ ප 
අද න දත ප සිීධ දන්දන් නළවළ. දම් දඩි දඵදවත්, උණ්ඩ, 

යහඹනි ද්රය  දම් භව දඳොදශොටයි නතු දන්දන්. ඒහයින් 
ඇින න වහනිඹ ය පද? ඒ හිළිඵ ඇළයීභ ප සිදු යරහ නළවළ. 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ හද භ අදප් යදට් 
යණවිරුන් ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ හරදේ ඳළළින 

යුීධඹ කුරිරුයි; අමිටුරියි; ටුයි. අහි යුීධඹ ප්රින පද ඳ 
යනහ. 

වළඵළයි, රිඹහන්විත රිඹහලිඹ ළන අහි දන්නහ. ඒ රිඹහලිඹ 
දරෝදේ න්නීධ රිේරහ වමුදහට මුහුණදීභ වහ අභ 

ජීවිත වහනි ඹටදත් සිදු ශ සුවිදල ෂී දව්ණඹ ප. ඒ අදප් යදට් 
සුවිදල ෂී යහඳෘිනඹ ප. දම් දළනුභ දරෝඹට දඵදහ දීභ අලය 
නහ.  දම් හිළිඵ ඳර්දේණඹ ප සිදු යනහද කිඹන 

හයණඹ ළන භභ දන්දන් නළවළ. වළඵළයි, අහි දන්නහ, ඇදභරිහ 
න පත් ජනඳදඹ ප්රමු ඵටටුය යුදයෝඳඹ විසින් සිදු යන ආක්රභණ 
නිහ ඉයහදේ දම් න විටත් ර ප 15 ප ඳභණ අටුං ජනතහ 

මිඹ දොස සිටින ඵ. දරුදෝ ඉදන න්නහ ඳහේ 58 ප 
ඇදභරිහනු දඵෝම්ඵ ප්රවහයලින් සුන්නීදලි නහ. නමුත් අහි 
අභ වහනිඹ ප ඹටදත් දම් රිඹහන්විත හර්ඹ සිදු යරහ 

ිනදඵනහ. දම් හිළිඵ දහත් ඳර්දේණඹ ප සිදු දනහද? 
දම්හ අඳට ආදව්ණි ජඹග්රවණ. දම් ජඹග්රවණ ඳභණ ප 
දනොදයි, අඳට විනහලඹන් ඇින දරහ ිනදඵනහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඳසු ගිඹ හරදේ 
ංතුය උදුරු ඇින වුණහ. දම් හිළිඵ දොඩනළන්ලි ඳර්දේණ 

ආඹතනදඹන් දන්න පුළුන්; දනත් ආඹතනඹකින් දන්න 
පුළුන්,  සහධීන ඳරී පණ සිදු දදයන්න පුළුන්. අදන ප 
ඳළත්දතන් අඳට නියන්තයදඹන්භ නහඹ ඹෆම් විඳත්ින හිළිඵ 

නට  ඇදවනහ.   විඳතට ඳත් වූ අඹට වන ළඳයීදම් 

රිඹහලිඹන් සිදු කිරීභ ඳභණ ප දනොදයි,   විේඳඹ ප ලදඹන් 
දනත් සථහනඹ ඳදිංචි කිරීභ දනුට දම් උදුරු ශ පහ 
ළතිභ වහ; දම්හ අභ යලීභ වහ වූ විේඳ රිඹහ 
භහර්ඹට යට ප ලදඹන් භන් කිරීදම් අලයතහ ිනදඵනහ.  

ඒ වහ අහි නට න ප ටයුතු යමුයි කිඹන ආඹහචනඹ 
යමින්, රු ඇභිනතුභහට දම් ටයුත්ත ඉතහ ඕනෆ මින් සිදු 
යන්න අලය ල පිනඹ රළදබ්හයි කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භභ 

නිවඬ නහ. දඵොදවොභ සතුිනයි.  
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ගරු විමේඳළ මශට්ටිණරච්ික මාතශතළ 
(ரண்தைறகு றதஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, න ංදලෝධනඹ ප 
ඹටදත් ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන  ඉතහභ ළදත් ඳනත් දටුම්ඳත ප 

හිළිඵයි අද දින විහද දදයන්දන්.  විදයහ, තහ පණ, වහ 
ඳර්දේණ අභහතය රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත භළිනතුභහ දදන ය 
කිඹළමභ වහ දභභ ඳනත් දටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යමින් ඒ 

හිළිඵ  රු බහදව් විහදඹට ඵඳුන් ය ිනදඵනහ.  දභභ  
ඳනත් දටුම්ඳත වයවහ  අනහතදේ දම් යට තුශ විදයහ වහ 
තහ පණි භහජඹ ප  නිර්භහණඹ කිරීභ වහ නතුභහ රිඹහ ය 

ිනදඵනහ.  ඒ හිළිඵ  නතුභහට අදප් දෞයඹ පුද ය සිටිනහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, නදහ අහි ඳහදේ විහද 
ණ්ඩහඹම් නිදඹෝජනඹ යීදී "දම් යට ෘෂිහර්මි 
ආර්ථිදඹන් දියුම් ශ වළකිද" කිඹන භහතෘහ ඹටදත් ථහ 

ශහ භට භතයි. න ණ්ඩහඹභ ප න ප කිඹනදොට අදන ප 
ණ්ඩහඹභ කිඹනහ,"නළවළ, විදයහත්භ ංේඳඹ ප භත දම් යට 
දොඩනළන්ඹ වළකි ආර්ථිඹ ප වදන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ 1970 

දලදේ හද  හරදේයි.  අද දල වතයවභහය ඳභණ 
හරඹ ප -අවුරුදු ඳනවට ඳභණ ආන්න හරඹ ප- තදරත්  
විදයහ වහ තහ පණි දියුම් තුළින්, ඳර්දේණ තුළින්, න 

ංේඳ තුළින් දම් යදට් ආර්ථිඹ දොඩනඟන්නට තභත් අඳට 
ඵළරි දරහ ිනදඵනහ.   ෘෂිහර්මි ආර්ථිඹ ප හිළිඵ  අහි 
දභොන විධිදේ   තහන්දය කිව්ත්,  විදල දඹන්භ හේර 

දිසත්රි පඹ ළන භභ ථහ යනහ නම්, දවොන න් ර්හ 
රළදඵන, දවොට ටුරු නළිඹ ිනදඵන, දවො ඳ ප ිනදඵන 
ප්රදීලඹ ප.  අදප් ඳරිදබෝජන යටහ ත්තහභ නටු ම දොවිතළන 

වහ  සිඹඹට 36 දහඹත්ඹ ප ඳභණයි  රඵහ දදන්දන්.  
සිඹඹට 64 පභ රඵහ න්දන් අනුයහධපුයදඹන්, නදවභ නළත්නම් 
දඳොදශොන්නරුදන්,  නදවභත් නළත්නම් විදීල යටලින්.  අද 
අඳට දම් හිළිඵ දරොකු ිනහතට ඹන්න, දම් හිළිඵ 

දරොකු ඳර්දේණඹට ඹන්න සිදු දරහ ිනදඵනහ. දඵොදවෝ 
දදදන ප කිඹනහ අදප් ශ්රී රංහ ම්ඳත්ලින් ඉතහභත් අඩුයි, 
අහි දුර්රයි කිඹරහ.   

දම් යදට් දරෝ පජිත වුම් විදයහඥඹන් ළන ථහ යනහ 
නම්, විදීලඹ ජන්භ රහබඹ රළබුත්  දම් යදට් ඉිනවහඹ 
හද භ අනහතඹ හිළිඵ ඹම් දදඹ ප කිඹන්නට පුළුන්, 

විදල දඹන්භ  තහයහ ලහසඹ හිළිඵ අදඵෝධඹ ප ිනබුම් 
ආතර් සී  පරහ ප ළනි දවො විීතුන් දම් යදට් ජීත් වුණහ.  නදහ 
ආතර් සී.  පරහ ප භළිනතුභහ කිඹපු දඵොදවෝ දීේ අද  පසුද ප 

ද  ඉතහ ඳළවළදිලි දරහ ිනදඵනහ, දම් යදට් ආර්ථිඹ දොඩ 
නඟන්නට ඔවුන් හිඹය ප ත්තහද නළීද කිඹන න හිළිඵ.  
හේදේ ලහන්ත ඇදරෝසිඹස විදයහරදේ ඉදන ත් භවහචහර්ඹ 
සිරිේ දඳොන්නම්දඳරුභ භළිනතුභහ නදහ ඇදභරිහට ගිටුේරහ 

ුවන තයණඹ යරහ ව  ද  ිනබුම් ඳස ඳරී පහ ශහ.  නළනි 
ඉතහභත් ද ප  නිර්භහණඹන් ශ වළකි විදයහඥඹන් අදප් රංහදව් 
ජන්භ රහබඹ රඵහ  ිනදඵනහ.  
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ඒ විතය ප දනොදයි, විදුලිඹ නිසඳහදනඹ හිළිඵ දවො 
අදඵෝධඹ ප ිනබුම් විභරසුදර්න්ද්ර හද  අඹ දම් යදට් ටුටිඹහ. ඒ 
හද  ද පතහ ිනබුම් දඵොදවෝ දදදන ප සිටිඹහ. ඒ අඹ දම් යට 

දොඩ නඟන්න ිනබුම් ම්ඳත්. නමුත්, ඒ ම්ඳත්ලින් අහි කීඹ ප 
ප්රදඹෝජනඹට ත්තහද කිඹන න හිළිඵ අහි ළරකිලිභත් 
න්නට ඕනෆ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, අද අදප් යදට් දභොන 
අභහතයහංලර ඳර්දේණ තත්ත්ඹන් රිඹහත්භ නහද කිඹරහ 

භභ දන්දන් නළවළ. අහි දනොදඹ ප දීේ කිඹනහ, ඹම් ඹම් 
නිර්භහණඹන් යනහ, අලුත් ම්ප්රදහඹන් ඇින යනහ, අලුත් 
අලුත් දීේ යන්න ඕනෆ කිඹරහ ථහ යනහ, ඒහ දඳොත් 
ඳත්ර ලිඹනහ, අන්ිනභට ඒහ නතළනටභ සීභහ නහ විතයයි. 

දම් යදට් කිසිභ අභහතයහංලඹ ප ඒ ඳර්දේණ වහ න රුහිඹර 
මුදර ප ළඹ යන්දන් නළවළ. රු උස අධයහඳන අභහතයතුභහ 
දම් අසථහදව් රු බහදව් ඉන්නහ. රු අභහතයතුභනි, දම් 

යදට් විලසවිදයහරර ඉතහභත් ද ප දරුන් අධයහඳනඹ රඵනහ. 
ඉතහභ දවො වළකිඹහන් ිනදඵන, අනහතදේ ඉදිරිඹට ඹන්න 
පුළුන් ල පිනඹ ප ිනදඵන,  ජහතයන්තයදේ රංහ යජ යන්න 

පුළුන් අඹ විලසවිදයහරර ඉන්නහ.  නමුත්, ඒ දරුන් 
දනුදන්  අදප් දභොන අභහතයහංලදේද අඩු තයමින් ඒ 
ඳර්දේණත් දදයන්දන්?  අද අදප් යට ඉංජිදන්රු විදයහ, 

ජදය විදයහ අිනන් දවො දළනුභ ප දරෝඹටභ දදන්න පුළුන් 
ඉතහභ දවො ම්ඳත් ිනදඵන යට ප. නමුත්, අහි දම්හයින්  
ප්රදඹෝජන න්නහද?  

ඵරන්න, අදප් ෘෂි ආර්ථිඹ.  භට දඳය ථහ ශ අදප් රු 
භන්ත්රීතුදභ ප කිව්හ, දම් යට ය 2500 දඵෞීධ  
ශිසටහචහයඹ ප න ප  දවො ආර්ථිඹ ප ිනබුම් යට ප ඵ.   නදහ 

ඌ ඳශහදත් දේ ර පඹ ප නිර්භහණඹ යරහ ඒ තුළින් ළවිලි 
ආර්ථිඹට, ෘෂි ආර්ථිඹට ල පිනඹ දුන් ඵ අහි දන්නහ.  ඒ 
විතය ප දනොදයි, අනුයහධපුයදේ ිනබුම් හරි භහර් ක්රභදව්ද 

ඵරන්න. ඳයහක්රභ මුද්රඹ හද භ අනුයහධපුය, දඳොදශොන්නරුදව් 
අදනකුත් ළව් අමුම් ඵරන්න. නදහ හලයඳ යජතුභහ දම් යදට් ශ 
සීගිරිඹ ළනි නිර්භහණ ළන අහි දන්නහ.   

භවදන් යජතුභහ ජර ශභනහයණඹ දශ  දොයි 
ආහයඹටද කිඹරහ ඵරන්න. නමුත්, අද ඉතහභත් නහටුයි. අද 
තයම් ඳර්දේණ යන්න පුළුන් දීේ නදහ ිනබුදණ් නළවළ. 

නමුත්, අදප් ආදි සිංවරඹන් නදහ විීතුන්, බුීධිභතුන් වළටිඹට 
විලහර දන ප ඇින ශහ. නදහ අව උට දි ඹන රුන්ළලි 
භවහ ෆඹ හද  දහළබ් නිර්භහණඹ ශහ. අබයන්තය මුහුදු ළනි 

ඳයහක්රභ මුද්රඹ හද  නිර්භහණඹන් ශහ.  

ඒ විතය ප දනොදයි, රහත්භ අංලදඹන් ඵළලුත් සීගිරිඹ 

හද  නිර්භහණ, නිලසලං රතහ භණ්ඩඳඹ හද   නිර්භහණර 
ඉතහභ ඉවශ ළටඹම් රහ ප ිනදඵනහ. ඒ විතය ප දනොදයි. 
අවුන බුදු හිළිභඹ හද  ඉතහභත් දවො නිර්භහණ ය ිනදඵනහ. 
නමුත්, අහි  ර්තභහනදේ නළනි වළකිඹහන්දන් ප්රදඹෝජනඹට 

දන ිනදඵන්දන් කීදඹන් කීඹ පද කිඹන න හිළිඵ අහි නළත 
සිතහ ඵරන්නට ඕනෆ. ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ, අද ඳහේ දරුන්ද  
අධයහඳන ප්රදර්ලනඹ ප ඵරන්න ගිඹහභ,  භවය දරහට අඳට 

ටුතහ න්නත් ඵළරි විධිදේ නිර්භහණ ය ිනදඵනහ දකින්නට 
රළදඵනහ.   පුත් ඳත්ලින් අහි දළ පහ,  ජරදඹන් දුන දභෝටර් 
යිරඹ ප ඳහ නිසඳහදනඹ යරහ ිනබුණහ. දරුදෝ රඳහටුනිඹ 

ඵරරහ;  internet න ඵරරහ, දරෝඹ දළරහ, නයින් ඹම් 
අධයහඳනඹ ප රඵහ දන ඹම් ඹම් නිර්භහණ යනහ. අහි කී 
දදදන ප ඒ නිර්භහණ අඹ යරහ, ඒ වහ උදවු යනහද? 

යජඹට ඵළරි නම්  ඒ වහ  දඳෞීලි අංලදේ දවෝ උදවු උඳහය 

රඵහ දන  ඒ දරුන්ද  ද පතහ ඉසයවට දන ඹන්න 

ටයුතු යනහද? ඒ නිහ  ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ 
නභට ඳභණ ප ිනදඵන, දඵෝඩ් රෆේරට ඳභණ ප සීභහ ම ිනදඵන 
ආඹතනඹ ප දනොවිඹ යුතුයි කිඹරහ භභ කිඹනහ.   

ජහින දොඩනළන්ලි ඳර්දේණ ආඹතනඹ අද සථහහිත ය 

ිනදඵනහ.  අදහනභ ප, ආඳදහ ප ඇින වුම් අසථහදි නළනි 
ආඹතන ඩහත් ළදත් නහ. සුනහමිඹ සිදු වූ දරහදව්දී, 

ංතුය ආඳදහ, නහඹ ඹහම් සිදු වුම් දරහන්රදි නළනි ආඹතන 
අලයයි. අද හේර දිසත්රි පදේ ජහින දොඩනළන්ලි ඳර්දේණ 
ආඹතනදේ හර්ඹහරඹ ප ිනදඵනහ. අඩු ණදන් ඒ හර්ඹහරඹට 

හවනඹ පත් නළවළ. ඉන්දන් නිරධහරි න පදනයි දදදදනයි.  
සිඹ ණන් දේ දදොයේ ඵරන්න ම්දනව්රට ඹන්න ඒ 
අඹට අලය ඳවසුම් නළවළ. ඒ හද  ආඹතන අඳට ළඩ ප 
නළවළ. ඒ නිහ අහි ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ, ශ්රී රංහ ජහින 

ඳර්දේණ බහ සථහහිත යනහ නම් ඒට අලය ඵරඹ, 
ල පිනඹ,  ප්රිනඳහදන වහ හර්ඹ භණ්ඩර අලයයි. ඒට අලය 
දනත් ආධහය උඳහය විදීල යටේලින් දවෝ දීය ඹ 

ලදඹන් දනොදඹ ප දඳෞීලි ආඹතනලින් රඵහ න්නහ 
ක්රභදව්ද අලයයි.  නදවභ නළින දම් ආඹතන හිටුටුවූහට ළඩ ප 
නළවළ. අද ඳශහත් බහ 'සුදු අලිදඹ ප' කිඹරහ භවය තළන්රදී 

ප්රහල යන්දන් ඇයි? දභොද, බහඳිනයඹහයි, අධය ප 
ජනයහේයඹහයි, ලිහිරුහයි ඳභණ ප සිටින භවය ආඹතන 
ිනදඵනහ. ඒ ආඹතනරට හවන ව අලය අදනකුත් ඳවසුම් 

දීරහ ිනදඵනහ.  

දළන් ඳශහත් බහර ිනදඵනහ, "ෘෂි හර්මි ංර්ධන 
අධිහරිඹ" කිඹරහ ආඹතනඹ ප. දම් ආඹතනදඹන් දදයන්දන් 

දභො පද? දදයන ඳර්දේණඹ දභො ප ද? දම් ආඹතනඹට 
ිනදඵන ම්ඳත් දභොනහද? දම් ආඹතනඹට ජහතයන්තය ලදඹන් 
රළදඵන දනත් ආධහය දභොනහද? 

භවය තළන්ර ිනදඵනහ, "හර්මි ංර්ධන අධිහරිඹ" 
කිඹරහ ආඹතනඹ ප. ඒ ආඹතනදේ ඉන්දන් බහඳිනතුභහයි, තත් 

නිරධහරිදඹකුයි ඳභණයි. ඔවුන් ළටුඳ න්නහ; නිම් ඉන්නහ. 
කිසිභ ඳර්දේණඹත්, ආර්ථිඹට ළදත් න කිසිභ හර්මි 
ංර්ධන ටයුත්තත් ඔවුන් දඹදදන්දන් නළවළ. දම් ආඹතන 

හිටුටුනහ හද භ, දම් ආඹතනඹ ඉසයවට ඇදදන ඹන්න, 
ඒහ ඉසයවට රිඹහත්භ ය දන ඹන්න පුළුන් ඹම් කිසි ළඩ 
හිළිදශ ප රිඹහත්භ කිරීදම් කීභ යජඹ ප වළටිඹට අහි බහය 
න්න ඕනෆ. දම් ආඹතනඹ ටුටපු ජනහධිඳිනතුභහ 2007 ර්දේ 

ආයම්බ දශ . නතුභහ කිව්දව් 2017 ර්ඹ නදොට දම් 
ආඹතනඹ මුළු යටභ දශහ ත් භවහ ජහරඹකින් භන්විත වූ 
ආඹතනඹ ප ඵට ඳත් යනහ කිඹරහයි. නමුත්, අද නදොට -

අවුරුදු 10 ප තුශ- දම් ආඹතනදේ දභොනහද ිනදඵන්දන්? ඳසු 
ගිඹ හරදේ අහි දම් ආඹතනදේ නභ පත් දළනදන ටුටිදේ 
නළවළ. නදවභ ආඹතනඹ ප ිනබුණහද කිඹරහත් අහි දන්දන් නළවළ. 

ඳනත දනළේරහ ම්භත යරහ ිනදඵනහ. දොදව ද ඒ 
ආඹතනඹ රිඹහත්භ දශ ? දභොනහද ඒ ආඹතනදඹන් දශ ? 
ඳර්දේණ ටයුතුරදී ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ 

හිළිඵ දහත් අහි දන්දන් නළවළ. සුසිේ දප්ර භජඹන්ත 
භළිනතුභහ න යජඹ ඹටදත් ඉතහභත් ළදත් අසථහයි දම් 
ටයුත්තට අත ිනඹරහ ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ දම් බහ රිඹහත්භ 
ය ඩිනමින් හිවිදන්න පුළුන් දවො ම්ඳත් ිනදඵන 

ආඹතනඹ ප ඵට දභඹ ඳත් යන්න ඕනෆ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඳහදේ අධයහඳන 

ප්රදර්ලනඹදී ද පතහ දඳන්න දරුහට අත දදන්න ළඩ 
හිළිදශ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. ඒට දවොභ ආඹතනඹ තභයි, ශ්රී  
රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ. අද වළභ research නටභ 

න්දන් විලසවිදයහර දරුදෝ කිඹරහ අහි දන්නහ. යජඹ ඹම් ඹම් 
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ටයුතු යන දොට දනොදඹ ප මී පණ යනහ. ඒ මී පණ 

යන දොට ඒ අදහශ දත්ත න්නත් දම් දරුදෝ උඳදඹෝීස ය 
න්නහ. අඩු ණදන් දම් අඹට මුදර ප දදන්න අද දදන ප 
නළවළ. නමුත්, අලුත් නිර්භහණ යන; අලුත් නිසඳහදන යන 
දරුන් හිළිඵ ඉතහභත්භ දවො ළඩහිළිදශ ප දඹොදන්න අඳට 

පුළුන්භ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. අඩු ණදන් ඒ වහ යජදඹන් 
ප්රිනඳහදනඹ ප දදන්න ඕනෆ. දභන්න දම් research න යන්න; 
දම් යහඳහයඹ හිළිඵ අධයඹනඹ ප යන්න; දම්ද ප අලුත් 

දනසම් ඇින යන්න කිඹරහ යජදඹන් ප්රිනඳහදන රඵහ දදන්න 
ඕනෆ. ඹම් දදඹ ප රිඹහත්භ නහ නම්, ඒද ප අඩු ඳහඩුම් 
වදන්න දභො පද යන්න ඕනෆ කිඹන න අඳ දන්නහ.  

දම් වහ දවොභ උදහවයණඹ තභයි ආනි ප ප්රලසනඹ. හිට 
යටින් දන්වූ දඳොදවොයර ආනි ප ිනබුණහ කිඹරහ අද වුරුත් 
ථහ යනහ. දම් දඳොදවොයර ආනි ප ිනදඵනහඹ කිඹරහ 

දළනන්දන් ඊදේ-දඳදර්දහ. අද නදොට කුඩු අභහරු වළදිරහ 
දවස ණන් මිනිසසු භළදයනහ. කුඩු දයෝීසන්ට ප්රිනහය 
යන්න අද රුහිඹේ දෝටි ණන් දම් යදට් ජහින ආදහඹදභන් 

දන් යනහ. අද කිඹනහ, ආනි ප නිහ දම් යටට වුම් 
දේදහචඹ ඵරන්න කිඹරහ. ඇයි, ඳර්දේදඹෝ ටුටිදේ නළීද? 
දම්හ දම් යටට ද න්න ලින් දනොදඹ ප තත්ත් ඳරී පණ 

යරහ; ඳර්දේණ යරහ අන් දරහයි දභවහට නන්දන්. 
නදවභ නම්, අදප් ඳර්දේණ ම්ඵන්ධදඹන් අඳට ප්රලසනඹ ප 
ිනදඵනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ දම් යට දශහ ත් දළළන්ත 

ප්රලසනඹ ප ිනදඵනහ. 

ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ. අලුත් නිසඳහදන ම්ඵන්ධදඹන් දනොදයි. 
මිනිදකුද  ආයු හරඹ ළඩි යන්න, මිනිදකු න දඵොන 

දී ළනත් අඩු ණදන් ඳර්දේණ සිීධ දරහ ිනදඵනහද? අද 
මිනිසසු භළදයන තයභ ප භළදයන්දන් දොදවොභද? විදල දඹන්භ 
හිළිහ දයෝදඹන් මිනිසසු භළදයනහ කිඹරහ අහි දන්නහ. 

දඵොදවෝ දදදන ප කිඹනහ, අද වෘදඹ දයෝලින් මිනිසසු 
භළදයනහ කිඹරහ. නදවභ නම්, දම් යදට් නිඹභ ඳර්දේණ 
ළඩටවන ප රිඹහත්භ වුණහ නම්, දම් හිළිඵ ඹම් කිසි 

විභර්ලනඹන් ශහ නම්, ඇත්ත ලදඹන්භ දම් තයම් අටුං 
මිනිසසු අහරදේ මිඹළදදන්දන් නළවළ. අඩු තයමින් අදප් 
ජීවිතරටත් රැයණඹ ප න්න ආණ්ඩු වළටිඹට අහි ටයුතු 

යරහ නළවළ. ඒ නිහ කී දදදන ප අහරදේ භළරුණහද? දදොසතය 
ජඹරත් ජඹර්ධන භළිනතුභහ හද  ජදය ෘත්ිනදේ දඹදුම් 
දදන ප වදත් දයෝඹකින් මිඹ ඹයි කිඹරහ අහි වුරුත් 

ටුතුහද? නළනි දම් යදට් සිටි විීතුන් කී දදදනකු අහරදේ මිඹ 
ගිඹහද? ඒ නිහ ඳහු දරහ වරි අලුත් යජඹ ඹටදත් දම් 
ම්ඵන්ධදඹන් අලුත් ළඩ හිළිදශට ඹන්න අඳට සිීධ නහ. 
ඒ ඉතහභත් දවො ප්රදව්ලඹ ප. දම් වහ අහි ළඩි ළඩිදඹන් 

උනන්දු න්න ඕනෆ.  

ඒ විතය ප දනොදයි. අද දනොදඹ ප දීේ ම්ඵන්ධදඹන් 

ඳර්දේණ යනහ කිඹරහ අහි දන්නහ. ඳසු ගිඹ දසර දඳොේ 
ංර්ධන භණ්ඩරදඹන් න පතයහ demonstration න ප ශහ, 
දඳොේ නිසඳහදනඹන් හදහ න්නහ ආහයඹ ම්ඵන්ධදඹන්. අහි 

දළන් හභහනයදඹන් දදයදි ඳරිප්පු දවොීද ප වදන්න විලහර  
දඳොේ ප්රභහණඹ ප හනහ. නටුදී අඳදත් ඹන ප්රභහණඹ දොඳභණද 
කිඹරහ භභ ඵළලුහ. හභහනයදඹන් දඳොේ දඩිඹකින් 
දවදදදනකුට වදන ෆභ විසිදදදනකුට ඳහවිච්චි යන්න පුළුන් 

විධිදේ ඳර්දේණ අද දඳොේ ංර්ධන භණ්ඩරඹ භන්න් සිදු 
යරහ ිනදඵනහ. 

දම් අදඵෝධඹ ෘටුණිඹන්ට රඵහ දදන්දන් වුද? 

ෘටුණිඹන්ට දම් අදඵෝධඹ දදනහද කිඹරහ භභ දන්දන් නළවළ. 
ඉතහභත් දවො යත් විධිඹට, භවය දරහට අහි ළඩිදඹන් 

දඳොේ දහරහ න ඳරිප්පු දවොීදට ඩහ දවො ඳරිප්පු දවොීද ප 

වදන්න අලය ඳර්දේණඹන් අද යරහ ිනදඵනහ. ය ළවිලි 

ඵරන්න. දනොදඹ ප දීේ අඩු මුදරකින් රඵහ න්න පුළුන්. 
භවය දරහට දදය උදීට දත් දඵොනදොට, වට දත් 
දඵොනදොට ෘටුණිඹට තභන්ද  දරුහට අඩු හදණ් කිරි දටොහි 
ෆේර ප වරි දනත් දදඹ ප වදරහ දදන්න පුළුන් ඳසුබිභ ප 

ස ය ිනදඵනහ. කීදඹන් කී දදදන ප දම්හ ප්රදඹෝජනඹට 
න්නහද කිඹන න හිළිඵ අද අඳට ප්රලසනඹ ප ිනදඵනහ.  

ඒ විතය ප දනොදයි, අදප් දම් ඳනත් දටුම්ඳදත් දම් හිළිඵ 

ප්රදව්ලඹ ප නළවළ. අහි දන්නහ ෘටුණිඹන් ඉන්නහ, භවය 
දරහට ඔවුන් ෆභ න න්දන් චයිනිස දවෝටරදඹන්. 
දභොද, තභන්ද  නිද  ඹම් ඹම් දීේ යන්න ඔවුන් 

ම්භළලියි. නදවභ නළත්නම් ඔවුන්ට නිසි දළනුත්භ ප නළවළ. ඒ 
හද  දඵොදවෝ හයණහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ ජහින ඳර්දේණ 
බහ ප වළටිඹට ඉදිරිදේදී දම් වරිඹට රිඹහත්භ දශොත්, දම් 

යදට් ිනදඵන නිහර මුළුතළන්දයි ඉදරහ, දම් යදට් ිනදඵන 
නිහර ආලින්දදේ ඉදරහ දඵොදවෝ දීේරට ප්රදව්ල 
දන්නට අසථහන් ිනදඵනහ.  

ඒ විතය ප දනොදයි,  දම් යදට් නිසඳහදනඹ දච්ච දීේ 

හිළිඵ අහි දන්නහ. භට භතයි,  60 දලදේ ව 70 දලඹ 
අහනදේ දම් යදට් "Elite" කිඹරහ ුවන් විදුලිඹ ප ිනබුම් ඵ. 
නදහ උඳහලි විදේර්ධන භළිනතුභහ වළදුහ "Unic" කිඹරහ දර්ඩිදඹෝ 

න ප. ඊට ඳසද  "Upali Fiat" දභෝටර් යථඹ ප ිනබුණහ. භභ 
අවනහ, අවුරුදු 40 ප, 50 ප ගිටුේරහත් දම් යදට් නිසඳහදනඹ 
යපු ුවන් විදුලිඹ දභො පද කිඹරහ. දම් යදට් නිසඳහදනඹ යන 

දභෝටර් යථඹ දභො පද? අද අදප් රු අග්රහභහතයතුභහ 
හනහට දම් යදට් දභෝටර්,- [ඵහධහ කිරීභ ප  භයිදක්රෝ න 
ඊදේ-දඳදර්දහ ඇවිේරහ ිනදඵන්දන්. නමුත් ඒ න company 

න ප විතයයි. ඒ වදන වළටිත් අහි දන්නහ. ඒද ප share න 
ිනබුදණ් දොදවොභද කිඹරහත් අහි දන්නහ. ඒහයින් රහබ 
රඵන්න ඵළවළ දන්. අද භයිදක්රෝ හවනඹ ප න්නහට ඩහ 

අඩුට  හිට යටින් දදනන හවනඹ ප න්න පුළුන්. ඒට 
ඉිනන් ජහතයන්තය- [ඵහධහ කිරීභ ප  Share න කිඹන්න ඵළවළ. 
දළන් දභතළන වුරුත් නළවළ, ඒට උත්තය දදන්න. ඒයි. 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, අද වුරු වරි දදන ප 

ුවන් විදුලි ඹන්ඹ ප ත්දතොත් න්දන් ''ළන්දඹෝ'' ර්දේ 
න ප. නදවභ නළත්නම් ''දටොෂීඵහ'' ර්දේ න ප. නදහ ිනබුම් 
Unic ුවන් විදුලි ඹන්ඹ ද භ "Elite" කිඹන ුවන් විදුලි 

ඹන්ඹ දදටුර ප්රදීලදේ වදනදොට අහි ගිටුේරහ ඵළලුහ. වළභ 
දදයභ ිනබුදණ් Elite දර්ඩිදඹෝ න, Unic දර්ඩිදඹෝ න. අද 
ඒ ුවන් විදුලි ඹන් නළවළ. අහිට ඒ අටුමි දරහ ිනදඵනහ. අද 

අවුරුදු 50  ප ගිටුේරහත්, - [ඵහධහ කිරීභ ප  ප්රලසනඹ ඒ දනොදයි. 
අදප් ම්ඵද අටුං ළමිඹහද  ඳළේඳදත් ිනබුදණ්, භළස උඩ 
ිනබුදණ් ඒ දර්ඩිදඹෝ න. අද ඒ අඳට අටුමි දරහ ිනදඵනහ. 

Upali Fiat දභෝටර් යථදේ ඹන දොට අඳට මිනිසසු ටුනහ වුණහ. 
ඒ හදේ Upali Fiat නද ප ඹනදොට මිනිසසු ටුනහදරහ 
දභො පද කිව්දව්? දඵදර ප ඳතුරුයි කිව්හ. නදවභ දඵදර ප 
ඳතුරුලින් වදපු න පත් නිර්භහණඹ යන්න දම් හරඹ තුශ 

අහි අභත් දරහ ිනදඵනහ. ඒට අහි රේජහ දන්න ඕනෆ.  

ඒ විතය ප දනොදයි. රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, අද 
අහිට තණදොශ ඳන භළෂිභ ප නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන් 
භ ප නළවළ. ඉදිරිදේදී විදීල ආදඹෝජඹන් භද  ප්රදීලඹට 

නන්න ඵරහදඳොදයොත්තුදන් ඉන්නහ. ඒ අඹද  නිසඳහදනඹ 
තභයි තණදොශ ඳන භළෂින් වදන්න න. ඒත් දම් යදට් 
මිනිසුන්ද  අලයතහ ප. තණදොශ ඳන භළෂින් න අද ෆභ 
දදයභ ිනදඹන්න ඕනෆ උඳයණඹ ප ඵට ඳත්දරහ 

ිනදඵනහ. ඒ නිහ අදප් අලයතහ අහි වරිඹට වඳුනහ දන 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නළවළ. යදට් අලයතහ දභො පද? දදයට අද ඕනෆ යන දීේ 
දභොනහද? ඒ සිඹේර හිළිඵ දනොරහ වළයරහ, වළභ දදඹ පභ 
ඉඵහහදත් ඹන තත්ත්ඹට අහි දම් යට නිර්භහණඹ යරහ 

ිනදඵනහ. අලය දීත් දන්නහ; අනලය දීත් අහි 
දන්නහ. අද අදප් යදට් නිසඳහදනඹ යපු ඉදිට්ට ප න්න 
ිනදඵනහද? දම් යදට් ිනබුම් දරෝව ංසථහ දම් යදට් ඹඩ ටි 

නිසඳහදනඹ යපු හරඹ ප ිනබුණහ. අද ඹඩ ටි අඩු හදණ් 
උම් යරහ නිසඳහදනඹ යන්න ආඹතනත් අඳට නළවළ. ඒ නිහ 
අදප් ආණ්ඩු දභොන විධිඹට මුදේ දන් ශත්, අලුත් තහ පණඹ 

තුශ අහිට නිර්භහණඹ ශ වළකි දනොදඹ ප දීේ ිනදඵනහ. 
ඳහය ප වදන දොට අහි රේජහ නළින හිට යටරට ගිටුේරහ හඳට් 
ද නහ. අද අඳට දම් හඳට් නිසඳහදනඹ යන්න අලය දඵොදවෝ 

දීේ ිනදඵනහ.  

ඒ ඹන් සු නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්භ ිනදඵනහ. 
ඒහට අලය දවො තහ පණි දළනුම් ිනදඵන ඉංජිදන්රුන් 
රංහදව් ඉන්නහ. නමුත් අහි ඒ අඹදන් ප්රදඹෝජනඹ ප න්දන් 

නළවළ. අහි තභත් දභදව  ඉන්න මිනිසසු හිට යට ඹරහ, යටින් 
බහණ්ඩ ආනඹනඹ  යනහ.  ඒ යදට් ඉතහභත්භ විීතුන්ඹ කිඹන 
අඹ දන්රහ අහි නිසඳහදන යනහ. ඒ නිහ අදප් ජහිනඹට, 
දීලඹට අත් න ආදහඹභ ම්පර්ණදඹන්භ විනහල දරහ 

ිනදඵනහ. දම් යදට් අලුත් දදඹ ප නිසඳහදනඹ දරහ නළවළ. 
දවොදභ උදහවයණඹ ප තභයි ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු තහ පණි 
විදයහහය  වළදුහ. ඒ දඵොදවෝභ දවො ංේඳඹ ප. දභොන 

දීලඳහරන භිනභතහන්තය ිනබුණත්, භභත් ඇත්ත ලදඹන්භ ඒ 
අඹ යනහ. නමුත් අහනදේදී දභො පද වුදණ්?  

අද දම් විඹ උන්න්න ුවරුරු නළින තත්ත්ඹට ඳත් 
දරහ ිනදඵනහ. ඒහට අලය ඳවසුම් ටි අද අහි දීරහ නළවළ.  

භද  ආනදේ ිනදඵන ආචහර්ඹ රිචඩ් ඳිනයණ විදයහරඹ තභයි දම් 
ළදර් මුළු හලු දිසත්රි පදේභ ළඩිභ ප්රිනපරඹ ිනබුදණ්. වළඵළයි 
දම් විදයහරඹට දම් ළදර් ශභයි ටි නනදොට ඒ ශභයින්ට ඉන්න 

තළන ප නළවළ. දොඩනළන්ලි නළවළ; අලය ුවරුරු නළවළ; ඒහට 
අහි රළවළසින දන්දන් නළවළ. අනහතඹ දනුදන් අදප් ළඩ 
හිළිදශ දම්ද? අහි ඒහ නිර්භහණඹ යනදොට, අහි ඒ දීේ 

දම් යදට් සථහහිත යනදොට අනහතඹ දනුදන් ටයුතු 
යන්න ඕනෆ කිඹන න භභ විදල දඹන්භ සිටුඳත් යනහ. රු 
නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, අඳට ඒ වහ අලය න 

දඵොදවෝ දීේ ිනදඵනහ. අදප් ආර්ථිඹ තුශ අඳට අලය න 
දීේ ිනදඵනහ. අද ෘෂිර්භහන්තඹට විතය ප, ළවිලි 
ආර්ථිඹට විතය ප අහි ඒද ප යණං ච්ඡහමි දරහ ඉරහ වරි 
ඹන්දන් නළවළ. අහි දම් යදට් නිසඳහදනඹ ප ඇින යන්න ඕනෆ. ඒ 

වහ අහි සදහනම් දන්න ඕනෆ. ඒ වහ ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහ ඉතහභ  දරොකු ම්ඳත ප. දම් ඳනත් දටුම්ඳත 
ම්භත වුණහට ඳසු අවුරුදු දවඹ ප, ඳවදශො ප ගිටුේරහ 

දභදවභ ඳනත ප ිනබුණහ, දභදවභ ආඹතනඹ ප ිනබුණහ කිඹරහ 
නහටු දන්න, නදවභ නළත්නම් දව්දනහට ඳත් දන්න අලය 
නළවළ. දභඹ දවට ඉරහ රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. දම් ඳනත් 

දටුම්ඳතට ථහනහඹතුභහද  අත්න තළබුහට ඳසු ඉදිරි 
හරඹ තුශ ඉතහභ ඉ පභනින් දභඹ රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ.  

රු ජනහධිඳිනතුභහත්, රු අග්රහභහතයතුභහත් ඇතුළු දම් යජඹට 
ඒ වහ සිඹලු ල පිනඹ රළදඵන්න ඕනෆ. විදල දඹන්භ විදයහ, 

තහ පණ වහ ඳර්දේණ අභහතය ඒ.ඩී. සුසිේ දප්ර භජඹන්ත භවතහ 
දම් වහ අත තළබුහ හද භ, ප්රදව්ලඹ ප ත්තහ හද භ දම් 
තුළින් අනහත ළඩ හිළිදශ ඉතහභත් ඳළවළදිලි ය දන ඹන්න 

ල පිනඹ රළදබ්හ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ යමින් භහද  ථහ අන් 
යනහ.  රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, දම් විහදදේදී 
අදවස ද පන්න ඉඩ රඵහ දුන්නහට ඔඵතුභහට දඵොදවොභ සතුිනයි. 

[5.26p.m.] 

 
ගරු ඉරළ්ද වික්රමාතර කන මාතශතළ (රළලය ලයලවළය වාලර්ධන 
නිමයෝලය අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறயத்ற தறற அலச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
Mr. Deputy Chairman of Committees, I am glad to 

participate in this Debate in which we are incorporating 

the National Research Council of Sri Lanka which was 
founded in 1999 and formally established in 2007.  

I want to congratulate the Minister, Hon. A. D. Susil 

Premajayantha, for actually presenting this Bill in 

Parliament which should have been presented a long time 
ago.  

We know that it is very difficult to draw public 

attention to this subject and also to get resources.  I 

remember the Hon. (Prof.) Tissa Vitharana, in the last 
Parliament tried many times to get resources from the 

Ministry of Finance and Planning for science and 

technology and for research and development and those 

efforts often failed. Though we were in the Opposition, 
we were very supportive of his ideas in trying to attract 

investment into science and technology and research and 

development. So, I want to congratulate the present 

Minister, Hon. A. D. Susil Premajayantha, for being able 
to actually bring this Bill before  Parliament.  

As we all know, the objective of this Bill is, I quote: 

“(a) “to assist the Government to facilitate research relating to 

science and technology in order to build a vibrant scientific and 

technological community in the country;”  

I think this is a very laudable objective. It is not 

talking about building an institution but it is talking about 
the institution being an instrument to build a scientific 

and technological community.  

Just last week, I had the privilege of going to Orion 

City IT Park. When we think about Orion City, we 
remember one of the most celebrated industrialists in our 

country, Mr. A.Y.S. Gnanam, who started his career by 

collecting scrap iron material. Then, he graduated into 

light industrial production and if you want you can call it 
“hardware”. When you think about the Orion City which 

is now the brainchild of the grandson of Mr. A.Y.S. 

Gnanam, they are now into software. Last week, I had the 

privilege of opening  basically just a space where 
software engineers, technicians coupled with the British 

Council bringing in literature and also inviting “Coffee 

Bean”- just a restaurant-  together for creating an 

environment. What was it about? It was about creating an 
environment so that people could gather, share their ideas 

and thoughts and basically come up with some 

innovations.  

Often we hear, in this Assembly, that Sri Lanka has to 
create a knowledge economy. A knowledge economy 
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cannot be created unless we actually invest in knowledge, 

particularly in science and technology. It is actually 
appalling to see the facts relating to research and 

development. In 1996, Sri Lanka invested only 0.18 per 

cent of its GDP and in 2010, it went down to 0.16 per cent 

and I think, even the latest figures will not be very 
different. Singapore, in 1996, invested 1.32 per cent of its 

GDP and it went up to more than 2 per cent in 2010, 14 

years later. Malaysia was 0.22 per cent in 1996 when Sri 

Lanka was 0.18 per cent and we remained at 0.16 per cent 
going down slightly while Malaysia increased it by nearly 

five-fold to over 1 per cent of its GDP. 

Today, South Korea is 3.47 per cent ; Japan is 3.25 per 

cent and even India is 0.8 per cent, which is merely six 
times more than Sri Lanka. So, we have really 

underinvested in science and technology. If we look at 

research and development and investments that are made 

by global companies, we see that among the first 12 
companies globally, there are two Asian companies and 

virtually all the other companies are US companies. One 

of the two Asian companies is Samsung, which in 2015 

invested US Dollars 14.1 billion in research and 
development and the other is Toyota, the automaker, 

which invested US Dollars 9.2 billion. All the other 

companies are well-known companies like Apple, Google 

Amazon, 3MG, Microsoft and IBM, which are US 
companies. So, we have over a long period of time 

underinvested in science and technology and in research.  

Time has come. What this National Research Council 

of Sri Lanka Bill doing is, it is giving a clear signal that 
science and technology is important. We know the world 

over that it is now talked about Science, Technology, 

Education and Management as the areas to invest in or the 

STEM subjects. In Sri Lanka, our universities receive 
very little in terms of investment.  Therefore, when those 

few rupees are given, it is distributed on an equity basis 

so that every university has something and then it could 

probably get the basic equipment required for research 
and development. The National Research Council of Sri 

Lanka is different. It works on a different basis. It works 

on a basis of not institution-building, but it works on a 

basis of actually building a science and technology 
community working through present institutions.  

Another objective of the Bill is that it is not confined 

to the State sector. The Bill provides for encouraging  

research and development in science and technology 
basically through encouraging the private sector too. It is 

encouraging high calibre research. Some of its research is 

multi-disciplinary and some of it is targeted to national 

needs. For example, presently, we see that there is 
research going on in improving the dairy industry to 

achieve self-sufficiency; there is some research going on 

in developing polyvalent anti-venom for snake-bite;  there 

is also another research project to integrate vector 
management for control of Dengue, which has become a 

national problem; then, there is also an integrated study 

for kidney disease because of the uncertainty of how 

actually this happens and what should the response be 
and  then, there is a very interesting research going on 

into climate resistant agriculture.  As you know, Sri 

Lanka often faces lots of natural disasters and therefore, 

we need resilient crops as food security is an important 
part of our Government’s policy.  

These projects that I identified are already ongoing, 
funded by the national Budget and those are our 

development priorities. Presently, as I speak, there are 

more than 50 applications that are being evaluated to 

select projects for funding under this programme.  

Another important feature of the National Research 

Council is that it encourages public-private partnerships 
in science and technology and research and development. 

Therefore, the Government, through the NRC, is 

committed to match-funding those private sector 

companies which come up with potential projects for 
research and development. There are many, but in the 

interest of saving time, I would not mention some of the 

projects that are already ongoing. But, this is a very 

important step forward because we are interested in 
having higher-income jobs, which will only come 

through higher use of technology and science, and that is 

where the country should migrate to in terms of creating 

value-added jobs.  

The National Research Council also looks at investor-

driven research programmes. This is not necessarily what 
the Government thinks is a priority. But, it is where 

anyone who can identify a priority could actually put a 

project forward. So, there are two ways of looking at this. 

One is, you identify a problem and you put forward a 
research proposal as I said - a target-oriented, multi-

disciplinary programme. The other is to create a need in 

society, where you take up science and research and you 

commercialize it for the benefit of the national economy. 
That does not originate with the Government; that 

originates with the people who have ideas and the 

Government is the catalyst in helping those people.  

I must also mention that the National Research 

Council, even though it has not yet been incorporated 

through Parliament, it has already, to its credit, 
encouraged many scientists to publish their findings. 

Therefore, there has been recognition of scientific merit 

based on their publication in reputed index journals. In 

recent years, from 1999, we found that the number of 
publications globally by Sri Lankan scientists has 

increased by manyfold.  

In addition to that, we also see a direction in which 

new ideas are being patented. I must say a word here 

about patenting. When a scientist is involved in research 

and finds something new, an idea, that idea belongs to the 
scientist. So, the patent will often recognize, not only the 

institution, but also the scientist, so that the benefits could 
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accrue to those who are working in these particular fields. 

We are really working for a better Sri Lanka. We want a 

better environment for our scientists and our 

technologists; a better future for our children.  

If I were to close on a personal note, I also speak as a 

parent of two children, one of whom is a daughter who 

has a scientific background and who, until yesterday, 

worked at the SLINTEC and now, somewhat reluctantly, 
is moving away for other opportunities. I speak on behalf 

of the next generation, because Sri Lanka’s economic 

future is dependent on how much we invest in science and 

technology as that is where value-addition will come in, 
where new incomes and new jobs will come up.  

I would also like to make an invitation, as we vote 

today on the National Research Council of Sri Lanka Bill, 

to the Sri Lankan scientists across the world: "You are 
indeed important. You have a contribution to make and 

even through this small step we are taking, you will see 

an opportunity to contribute to your motherland".  

Thank you, very much.  

 
[අ.බහ. 5.40  

 
ගරු ච්දද්රියරි ගලදීර මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත 

අභහතයතුභහ ශ්රී රංහ ජහින ඳර්දේණ බහ ඳනත් දටුම්ඳත 
දම් ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන අසථහදව් ඒ හිළිඵ 

චන කිටුඳඹ ප ථහ යන්න භහ ළභළිනයි. යට පරදහයිත්ඹ 

දියුම් යන්න, ජහතයන්තය ලදඹන් යට ප ඉසයවට ඹන්න න 
 පද ඹ විතය ප දනොදයි, සිඹලු  පද ර 

ඳර්දේණහත්භ අධයඹනඹන් ිනදඵන්න ඕනෆ. ඒ නිහ 
විදල දඹන්භ භභ කිඹන්න ළභළිනයි, දම් ටයුතු ඉසයවට 

දන ඹන්න නතුභහට ල පිනඹ ිනදඵන ඵ.  

ඳසු ගිඹ යජදේ ටුටපු ිනස විතහයණ ඇභිනතුභහ දම් හිළිඵ 

දරොකු උනන්දු ප දළ පවුහ. ිනස විතහයණ ටුටපු ඇභිනතුභහ 

නිතය දම් නළදනෝ තහ පණඹ ළන ථහ ශහ.  

මුේ හරදේ නතුභහ නළදනෝ තහ පණඹ ළන ථහ යන 

දොට වුරුත් ඒ ළන ළරකිේර ප දළ පවූදව් නළවළ. නතුභහ 

අදප් යදට් ඳර්දේණහත්භ ඳළත්ත දියුම් යන්න, භද  

භතදේ වළටිඹට දවෝභහභ ප්රදීලදේ අ පය 58 ඳභණ 

ඉඩභ ප ඳයහ දන විදයහ වහ නළදනෝ තහ පණ උදයහනඹ ප 

ළරසුම් ශහ. අදප් රු සුසිේ දප්ර භජඹන්ත ඇභිනතුභහත් 

දන්නහ, ඒ තුළින් ජහින ඳරිභහණදඹන් ඳර්දේණහත්භ යදට් 

ආර්ථි පරදහයිත්ඹ දියුම් යන්න නතුභහ දරොකු උත්හවඹ ප 

ත් ඵ. නටුදී භවහ ඳරිභහණ ලදඹන් දනොවුණත්, විදහතහ 

භධයසථහන භට දන ඹමින් ග්රහමීඹ ජනතහ අතය විදයහ වහ 

තහ පණඹ හිළිඵ වළඟීම් ඇින යරහ, දම් ිනදඵන ම්ඳත් 

ප්රදඹෝජනඹට න්න අලය වූ ඳරියඹ වළදුහ. භභ නතුභහත් න ප 

හුඟහ ප ශන්න් ළඩ ශහ. ඇත්ත ලදඹන්භ නටු දරොකු 

පරදහයිත්ඹ ප ිනබුණහ.  

අහි දන්නහ, අදප් යදට් භවය නිසඳහදනඹන් ිනදඵනහ 

කිඹරහ, ඒහදේ අිනරි පතඹ ප ිනදඵන හරර ඒ නිසඳහදනඹන්ට 
කිසිදු ටිනහභ ප රළදඵන්දන් නළින. යට ඇතුදශ  ිනදඵන ඒ 
ම්ඳත්රට ඹම් ටිනහභ ප නතු යන්න අලය විදයහ වහ 
තහ පණ දළතිභ භට දන ඹන්න, ඳහේරට දන ඹන්න ත් 

උත්වඹ ප්රිනපරඹ ප වළටිඹට භ ඇතුදශ  ිනදඵන භවය 
ම්ඳත් ශභනහයණඹ වුණහ.  

භභ භත ප යන්න ඕනෆ, රු ඵන්දුර ුවණර්ධන ටුටපු 

ඇභිනතුභහත් ඳහේ විඹධහයහ ඳීධිනඹට දම් තහ පණ විඹ 
ඇතුශත් ශ ඵ. ඒ අඳට අභත යන්න ඵළවළ. භභ ටුතන 
විධිඹට දභය විලසවිදයහර ප්රදව්ල විබහඹට තහ පණ 

විඹධහයහ වදහයපු ශියදඹෝ 2,000 ප විතය හඩි දනහ.  දම් 
ඳදනභ ළන වළභ යජඹ පභ ේඳනහ ශහ හද , දරෝ 
ඳරිභහණ අලුත් තත්ත්ඹන්ට මුහුණ දදන්න පුළුන් විධිඹට 

තහ පණඹ දියුම් යන්න ඕනෆ. ඒ ඳදනභ භත තභයි ශ්රී රංහ 
ජහින ඳර්දේණ බහ ඳනත් දටුම්ඳත අදප් ඇභිනතුභහ 
දනළේරහ ඒ වහ ඹම් උඳදීලන රඵහ න්න, ඒ ඩහ පුළුේ 
යන්න අලය ඳදනභ දම් ඳනිනන් වදහ දන ිනදඵන්දන්. 

ඇත්ත ලදඹන්භ දම්ට අලය විීත් දළනුභ රඵහ ළතිභ 
ළන අහි ඵරීදී අඳට දඳදනනහ, අදප් යදට් උතුන් හුඟ 
දදදන ප දනත් යටර ද ඹ යන ඵ. දභොද, දම් නිදවස 

අධයහඳනඹ තුළින් ඉදන න්නහ, ද ප දරුදෝ 
විලසවිදයහරලින් හිට න දොටභ ඵටටුය යටේ ශියත් දීරහ 
ඒ යටරට න්නහ. ඔවුන් ඒ යටර ඳර්දේණහඹතනර ළඩ 

යනහ. දභදර බුීධිරනඹට ඉඩ දනොදී, ඉදිරි හරදේ 
ඳර්දේණ වහ අදප් දළනුභ අදප් යදට් ප්රදඹෝජනඹට දඹොදහ 
න්න ඕනෆ. ඒ වහ අදප් ආයම්බඹ ප නළවළ. ආයම්බඹ ප ඇින 

යන්න ඕනෆ. භභ දන්නහ, චීනඹ හද  යටේ ව භවය 
ආසිඹහනු යටේ දම් දළනුභ රඵහ දදන්න ඒ යටරට අසථහ 
රඵහ දීරහ -යජඹ විසින් ශියත් රඵහ දීරහ- ඒ ශභයින් ඵටටුය 

යටරට දඹොමු යනහ. නද  දඹොමු යරහ දළනුභ රඵහ ත්තහට 
ඳසද  තභන්ද  යටට නළත  දන්හ න්නහ. දභොද, ඒ 
යටර ඳර්දේණ ඳළත්ත හිළිඵ ිනදඵන උනන්දු නිහ.     

දම් තයහරි භහජඹ ඇතුදශ  අහි ඳර්දේණරට අසථහ 

රඵහ දීරහ, ඒ ඳර්දේණහත්භ දව්ණඹන් වරි වළටි යරහ 

ඉසයවට  ගිදේ නළත්නම් අදප් ය ට ඳසුහමී යට ප ඵට ඳත් 

නහ. අහි දම්හ ළන දභොන තයම් ථහ ශත්, ඵරහදඳොදයොත්තු 

න ඉර පඹට අදප් යටට ඹන්න ඵළවළ. දභොද, විදයහ වහ 

තහ පණඹ අද දරෝදේ පුළුේදරහ ිනදඵනහ. ඒ 

ඳරිභහණදඹන්භ අදප් යදට්ත් විදයහ වහ තහ පණඹ දියුම් ශ 

යුතුයි. ග්රහමීඹ ලදඹන් ිනදඵන විවිධ ඳළිනඩ වරිඹට වඳුනහ 

න්න ඕනෆ. උදහවයණඹ ප ලදඹන් ආයුර්දව්ද  පද ඹ නිමු.  

අදප් ආයුර්දව්දඹ  -දවශ දදභ- ඇත්ත ලදඹන්භ විදීල 

විනිභඹ දවොඹන භහර්ඹ ප ඵට  ඳත් යන්න පුළුන්. දථ යහදී 

බුදු දවභ ව ආයුර්දව්දඹ දළන් දරෝදේ ජනප්රිඹ දරහ 

ිනදඵනහ. නමුත් දම්හදේ ිනදඵන ඳර්දේණහත්භ ඇළයීභ, 

ඳර්දේණහත්භ තත්ත්ඹන් දියුම් නළින නිහ අහි 

ඵරහදඳොදයොත්තු න විධිඹට ඒ ආදහඹම් රඵහ න්න අඳට 

පුළුන්භ ප රළදඵන්දන් නළවළ. ඒ නිහ ඒහයින් දනත් අඹ  

ප්රදඹෝජන රඵහ න්නහ. දම් හද  හරඹ ආයුර්දව්ද ක්රභඹ 

දියුම් යරහ, ආයුර්දව්දඹ භන්න් නිදයෝීස මිනිකු භහජඹට රඵහ 

දදන්න රිඹහ ශ යුතුයි. ඉන්දිඹහ හද  යටේ විලහර 

ඵරඳෆභ ප ඇින යරහ, ජහින ආර්ථි ම්ඳත් විධිඹට 

ආයුර්දව්දඹ තුළින් ප්රදඹෝජන රඵහ න්නහ. දම් අසථහ, ඒ 

ම්ඵන්ධදඹන් හුඟ ප දීේ කිඹන්න දරහ ප දනොදයි. 
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රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ හද භ අදප් හයඹ 

හිළිඵ ඳර්දේණහත්භ ඳළත්ත ළන ඵළලිඹ යුතුයි. හයදේ 
ිනදඵන දීේ ම්ඳත් විධිඹට අහි ඳර්ර්තනඹ ය න්දන් 
දොදවොභද? අදප් යදට් ඳළත්තට දභන්න කිඹරහ කිසිභ දදඹ ප 
නළවළ. ඇදප් යදට් විසි ශ වළකි කිසිභ දදඹ ප නළවළ. වළභ 

ඳළශෆටිඹ පභ ඖධඹ ප. අද කුම් දොඩ ප කිඹරහ ඳළත්තට 
දභන්න දදඹ ප නළවළ. ඒහ ඔ පදොභ අ හි වරි ඳර්දේණහත්භ 
ඳළත්තට දඹොමු දශොත් දම් යටට දොදවන්ත් ේලි අලය 

දන්දන් නළවළ. අහිට හදන්ත් ඹළදඳන්න ඕනෆ නළවළ. අදප් 
පුංචි යදට් ිනදඵන ම්ඳත් තුළින් අදප් ආර්ථි ල පිනඹ දියුම් ය 
න්නත්, අදප් පරදහයීත්ඹ දියුම් ය න්නත් අඳට පුළුන්භ 

රළදඵනහ. ඒ වහ දම් හද  භඟ දඳන්මභ ප අලයයි. 

ඳර්දේණ කිව්හභ පුංචි විඹඹ ප දනොදයි. දළළන්ත 
ඳරිභහණදේ  පද රටත් දම් ඳර්දේණ විටුදී ඹනහ. වළඵළයි, 
දම් ඳනත් දටුම්ඳදත් වළටිඹට වුරුන්, දොතළන ඳර්දේණ 

ශත් ඒ ඳර්දේණ න තළනට දඹොමු මභ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. 
දභතළන ත දදනකු ඳර්දේණ යනහ, ඒ අඹ ආදඹෝජනඹ 
යන්දන් හටද ලදඹන් ඒ ඳර්දේණඹන් යන අඹ වඳුනහ 

ළතිදම් ක්රභදව්දඹ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. ඒ හද භ ඳර්දේණරට 
දඹොමු කිරීදම් ක්රභදව්දඹකුත් ිනදඵන්න ඕනෆ. දම්හ ඔ පදොටභ 
න ඳර්දේණඹ ප යරහ ළඩ ප නළවළ. යටට අලය පුමුතහ අහි 
වඳුනහ න්න ඕනෆ.  පද  දඵදහ දන් ය න්න ඕනෆ. දම් 

ඳනත් දටුම්ඳත ඹටදත් ඒ ඳර්දේණඹන් යන පුීරයින් 
හිළිඵ වඳුනහ ළතිදම් විධි ක්රභඹ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. ඒ හද භ 
ඳසු විඳයම්යණඹ ප ශ යුතුයි. සිංප්පරු ළනි යටේර 

අධයහඳනඹ වදහයන දරුන් විලසවිදයහරලින් හිට වුණහභ, යජඹ 
විසින් ඔවුන් ඳර්දේණරට දඹොමු යරහ, ඒ ඳර්දේණ 
තත්ත්ඹ දියුම් යන්න ඔවුන්ට මුදේ රඵහ දදනහ. නමුත් අදප් 

යදට් නදවභ තත්ත්ඹ ප දඳදනන්න නළවළ.  

අදප් යදට් ම්ඵද ඉතහභ ද ප න නිර්භහණ ශිේපීන් 
ඉන්නහ. භවය විට දරෝදේ දනත් යටේර ඉන්න න 
නිර්භහණ ශිේපීන් න ප ංන්දනඹ ශහභ අදප් යදට් න 

නිර්භහණ ශිේපීන් ඉතහභ දියුම් භට්ටභ ඉන්නහ. ඔවුන්ට වජ 
අත් දළකීම් තුළින් රඵහ න්නහ දළනුභ ිනදඵනහ. ඒ අඹ 
ඳර්දේණහත්භ අහි ඉසයවට දනිඹන්දන් දොදවොභද, 

ඔවුන්දන්  අහි ප්ර  දඹෝජනඹ ප රඵහ න්දන් දොදවොභද, විදල  
රැකිඹහ අසථහ නිර්භහණඹ යන්න අහි ඔවුන් ඳහවිච්චි යන්දන් 
දොදවොභද කිඹන ක්රභදව්දඹ ප ඇත්ත ලදඹන්භ යටට අලය 

නිහ දභළනි බහ ප අලය දනහ. අඩු ඳහඩු ිනදඵනහ නම් 
අඩු ඳහඩු ස යදන දම් බහ ඇතුදශ  අහි නිළරැදි 
ක්රභදව්දඹට භන් ශ යුතුයි. ඒ හද භ නඹ තත් පුළුේ විඹ 
යුතුයි කිඹරහ භභ ටුතනහ. ඳසු විඳයම්යණඹ ප ිනදඵන්න ඕනෆ. 

ඳර්දේණඹ යන අඹ දේනත කිරීභ ශ යුතුයි. දම් ඳනත් 
දටුම්ඳදත් නම් නදවභ දොට ප ඇතුශත්දරහ නළවළ. නළනි 
ක්රභදව්දඹ ප තුශ දම් ජහින ඳර්දේණ බහ ඩහ පුළුේ ශ 

යුතුයි. අදප් යදට් දියුම් ශ වළකි ම්ඳත් හද භ දියුම් ශ යුතු 
ම්ඳත් ිනදඵනහ.  

ඒහදේ පුම්රතහ දතෝයහ දන ඒ වහ අලය විදල ඥ 
ඥහනඹ ම්ඵන්ධ ය න්දන් දොදවොභද, භවය විට අදප් යදට් 

අධයහඳනඹ රඵහ විදීල යටර සිටින දරුන් දභඹට ම්ඵන්ධ 
ය න්දන් දො දවොභද ඹන්න හිළිඵත්, දඳෞීලි අංලඹත් 
ම්ඵන්ධ ය දන ඔවුන්ට ඳවසුම් රඵහ දීදම් ක්රභදව්දඹ ප 

හිළිඵත් යජඹට දරොකු  කීභ ප ිනදඵනහ. දම් ඳනත් 
දටුම්ඳතට කිසි දරකින් විරුීධ න්න අඳට අලය න්දන් 
නළවළ. ඇභිනතුභහ ඉදිරි හරදේදී දභඹ ඩහත් පුළුේ යරහ 

ටයුතු යයි කිඹහ ඵරහදඳොදයොත්තු දමින්, භට රළබුම් සීමිත 
හර සීභහ අන් නිහ භද  ථහ අන් යනහ. 
දඵොදවොභ සතුිනයි. 

[අ.බහ. 5.50  
 

ගරු ච්දිසමාත ගමාතමව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ශ්රී රංහ ජහින 
ඳර්දේණ බහ ඳනත් දටුම්ඳත ම්ඵන්ධදඹන් විහදඹට 
න පමභට රළබීභ තුට ප. ශ්රී රංහ තුශ මුහුණ ඳෆභට සිදුන 

පුළුේ ළටලුරට අදහශ විඳුම් විදයහ වහ තහ පණඹ ංර්ධනඹ 
කිරීභ තුළින් රඵහ ළතිභත්, ඒ භන්න් ආර්ථි ර්ධනඹ 
දභදවයුභත්, දෞය   පද ඹ ළඩිදියුම් කිරීභ තුළින් ජීවිතදේ 
ුවණහත්භබහඹ ර්ධනඹ කිරීභත්, ඒ හද භ ෘෂිර්භ 

පරදහයීතහ ර්ධනඹ කිරීභත් ළනි ජහින ර්තයඹන් සිදු 
යළතිභ දම් ඳනත් දටුම්ඳදත් මලි අභිප්රහඹන් ලදඹන් භට 
වන් යන්න පුළුන්.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහදව් 33න යසථහදව් ජනහධිඳිනතුභහට 
අඹත් ඵරතර ඹටදත් 1999දී හිටුටු වූ ජහින ඳර්දේණ බහ 
2007දී විධිභත් සථහඳනඹ ය විදයහ, තහ පණ වහ ඳර්දේණ 

ඇභිනතුභහද  අණ ඳරිදි, නිඹභඹ ඳරිදි 2016 අදප්ර ේ භ 04න 
දින ළට් ඳදේ II දොටද  අිනදර්ඹ ප දර තභයි ඉදිරිඳත් 
වුදණ්. දභටු මලි අයමුණ න්දන්, විදයහ වහ තහ පණ ප්රජහ ප 

දොඩනළඟීභ වහ විදයහට ව තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ 
ඳවසු කිරීභ වහ ආණ්ඩුට වහඹ මභත්, ජහින අලයතහරට 
දහඹ න ඳර්දේණ ඳදනභ ප ංර්ධනඹ ශ වළකි ඳරිදි උස 
අධයහඳන ආඹතනර, යහජය අංලදේ ඳර්දේණ ආඹතනර, ව 

දනත් යහජය ආඹතනර විදයහ ව තහ පණඹට අදහශ 
ඳර්දේණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ඒ වහ ඳවසුම් ළරසීභත් 
ව විදයහ ව තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණ ළඩිදියුම් කිරීභ 

වහ දඳෞීලි අංලදේ වදඹෝඹ ඉේරහ සිටීභත්ඹ. 

විදල දඹන්භ අද දරෝදේ සීමිත ම්ඳත්ලින් අසීමිත 
අලයතහ පුයහ ළතිදම් නයහඹ තුශ, සීමිත ම්ඳත් ව අසීමිත 

අලයතහ ඹන දව තු හධ දද නකිදනට ම්ඵන්ධීයණඹ 
යන ඳහරභ ලදඹන් විදයහ වහ තහ පණඹ වඳුන්න්න පුළුන්. 
විදයහ වහ තහ පණඹ දියුම් කිරීභ භන්න් අනහතදේ සීමිත 

ම්ඳත් භන්න් අසීමිත අලයතහ පුයහ ත වළකි ඵ භද  
විලසහඹයි. 

මලිභ භහ ඵරල පිනඹ ළන වන් යන්න ළභළිනයි. අද 

දරෝ දේ දනත් යටර දභන්භ කර්භ රහපීඹ යට ප විධිඹට, 
ටුරු නළිඹ රළදඵන යට ප විධිඹට අදප් යදට්ත් විලහරතභ 
අර්බුදඹ ප ඵට ඳත්දරහ ිනදඵන ඵරල පිනඹ ළන ථහ 
කිරීදම්දී, විදල දඹන්භ සර්ඹ ඵරල පිනඹ ළන වන් යීදී, 

දරෝදේ හිළිත් ඵරල පින ප්රබඹ ප විධිඹට සර්ඹ ඵරල පිනඹ 
ළරකුත්, ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරල පින අධිහරිඹ ව රංහ 
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දම් ර්තය රිඹහත්භ කිරීභට භළළි 

දනහ. අහි 2020න විට දම් ආඹතන දදද ප ඉර පඹ 
දභහදොට් 200යි.  අදප් ආංශි අධී පණ හය බහදව් 
දඹෝජනහ දරහ ිනදඵන්දන් දභහදොට් 1,000 ප නිසඳහදනඹ 

යන්නයි. නිරධහරින්, ඒ හද භ ඵරධහරින් දම් වහ විවිධ 
දව තු හධ ඉදිරිඳත් යනහ. සර්ඹ ඵරඹ, ටුරු නළිඹ අඩුන 
අසථහරදී දම් දෝේටීඹතහ ඳත්හදන ඹෆභට 

දනොවළකිඹහ ප ඇින ඵ තභයි ඔවුන්ද  භතඹ. වළඵළයි භහ 
විදල දඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, අද දම් යදට් රංහ විදුලිඵර 
භණ්ඩරදේ සිඹලුභ ඵරහහයලින් දශ ලදඹන් දට 
දභහදොට් 3,800 ප ඳභණ නිසඳහදනඹ නහඹ කිඹරහ.  

2020 ර්ඹ න විට දභහදොට් 7,700 ඳභණ ප්රභහණඹ ප 
නිසඳහදනඹ යන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. වළඵළයි, අදප් 

339 340 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

අේළසි යට න ඉන්දිඹහ දම් න විට දභහදොට් 20,000 
නිසඳහදන ධහරිතහ ප ඳත්හ දන ඹනහ. ඒ දභහදොට් 
20,000ට සර්ඹ ඵරල පිනදඹන් යන නිසඳහදනඹත් ඇතුශත්. 

නතදොට ළටලු ප භතු දනහ, ඉන්දිඹහ දම් තුශනඹ සිදු 
යන්දන් දොදවොභද කිඹරහ. දම් තත්ත්ඹ භහ දකින්දන් -  

 
ගරු අජි ක පී. මඳමර්රළ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. தததர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝලය කළරක වවළඳිනතුමාතළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 

ගරු අජි ක පී. මඳමර්රළ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. தததர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, රු භන්ත්රීතුභහ වන් 

ශ හයණඹ ප හිළිඵ භභ ඳළවළදිලි යන්න ළභළිනයි. රු 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දනවළය දළ පවූ ංයහ දේනර ඹම් 

දදෝඹ ප ිනදඵනහ. දම් යදට් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ වහ 

සර්ඹ ඵරල පිනඹ දඹොදහ ළතිභ ම්ඵන්ධ රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ව විදුලිඵර වහ පුනර්ජනතිඹ ඵරල පින අභහතයහංලඹ 

දඵොදවොභ ඳළවළදිලි ළඩටවන ප ඉදිරිඳත් යනහ. ඊදේ 

දරුම් හච්ඡහ ළන භට දළන න්න රළබුණහ. ඒ දඵොදවොභ 

දවොයි. ඒට අඳට ආයහධනහ යනහ නම් අහි ළභළිනයි. 

දභොද, නිදඹෝජය ඇභිනයඹහ ව ඇභිනයඹහ ලදඹන් ඒට 

වබහගි දන්න අඳට ඵරඹ ප නළින නිහ.  

ඔඵතුභහද  තුටට දව තු න හයණඹ ප භභ කිඹන්න ඕනෆ. 

දළනට ිනදඵන net metering ක්රභදව්දඹ අහි දියුම් යනහ. රඵන 

ිනඹ න විට දම් යදට් ෆභ පුයළසිදඹකුද භ නිද  වර 

භත, ෆභ ර්භහන්තරුදකුද භ ආඹතනදේ වර භත සර්ඹ 

දෝ වි යරහ, නයින් නිඳදන විදුලිඵරඹ ජහින විදුලිඵර 

ඳීධිනඹට රඵහ දදන්න පුළුන්. ඒ අිනරි පතඹ වහ මුදේ 

 දනහ. මීට ලින් අිනරි පතඹට මුදේ දව්දව් නළවළ; credit 

නට මුදේ දව්දව් නළවළ. ඒ අිනරි පතඹ වහ ළරකිඹ යුතු 

මුදර ප දන ක්රභදව්දඹ ප අහි ිනඹ ප ඇතුශත වඳුන්හ දදනහ. 

ඒ අනු දම් යදට් ෆභ පුයළසිදඹකුටභ කුඩහ ඳරිභහණ සර්ඹ ඵර 

විදුලිඵර උත්ඳහදඹකු දර දහඹ දන්න වළකිඹහ රළදඵනහ. 

"Roof Top Model" කිඹරහ අහි ඒ ක්රභඹ වඳුන්නහ.   

ඊට අභතය Solar Park කිඹන concept න අනු, 

තහ පණි අභිදඹෝ ජඹ න්න පුළුන් ආහයඹට දභහදොට් 

300 Solar Park තුන ප අහි ළරසුම් යදන ඹනහ. 

ඔඵතුභන්රහ වන් යරහ ිනදඵන්දන් දඹෝජිත ළරළසභ ප ළන 

ඳභණයි. ඒ ළරළසභ තභ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරදේ අධය ප 

භණ්ඩරඹ අනුභත යරහත් නළවළ; විදුලිඵර වහ පුනර්ජනතිඹ 

ඵරල පින අභහතයහංලඹ අනුභත යරහත් නළවළ; ඒ හද භ 

PUCSL න භන්න් අනුභත යරහත් නළවළ. දද  දතත්, අහි 

ඔඵතුභන්රහද  අදවස රහ ඵරනහ. අනිහර්ඹදඹන්භ දම් 

යදට් පුනර්ජනතිඹ ඵරල පිනඹ ළඩි දියුම් කිරීභට, යදට් 

අලයතහරට ළ ශදඳන ඳරිදි ප්රභහණත් පුනර්ජනතිඹ ඵරල පින 

ප්රබ බහවිත කිරීභට අහි දඳොදයොන්දු දනහ. ඒ වහ අහි 

ඔඵතුභන්රහද  වදඹෝඹ ඳතනහ.  

ගරු ච්දිසමාත ගමාතමව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
දඵොදවොභ සතුිනයි, රු නිදඹෝජය අභහතයතුභනි. අහි දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් රුම් හච්ඡහ යීදී ඵරධහරින් අඳ දළනුත් 
දශ , 2020 ර්ඹ න විටත් දභහදොට් 200 ප  ඳභණ තභයි 

නිසඳහදනඹ යන්නඹ වළකිඹහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ. අහි දඹෝජනහ 
ශහ, දභහදොට් 1,000 ප ඳභණ නිසඳහදනඹ යන්න ඵරන්න 
කිඹරහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ හද භ අහි  
දඹෝජනහ ශහ, storage facility  නත්  න ප දම් ටයුත්ත 
යන්න කිඹරහ. නතළනදී අඳට ආපු ළටලු තභයි storage 
facility  න high cost  facility න ප මභ. ඒ නිහ තභයි අහි 

දනත් පුනර්ජනතිඹ  ඵරල පින නිසඳහදනරට දඹොමු න්න 
තීයණඹ දශ . ඒ හද භ දම් ම්ඵන්ධදඹන් විවිධ  පද ර 
ඵරධහරින්ද  භත ිනදඵනහ. දම් විවිධ භත ආර්ථි දනොන 
ආර්ථි හධඹ ප ඹළයි  භහ විලසහ යනහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, දරෝදේ  
පුනර්ජනතිඹ ඵරල පින ලදඹන් කන අඳද්රය දනොන 
ශලින්  ඵරල පින උත්ඳහදනඹ යනහ. ඒහ විකිීමභත් සිදු 
දනහ. දභටුදී තහ පණඹ ලදඹන් දඹොදහ න්දන් 

දන්ටිදග්ර ඩ් අංල 4000 සිට අංල 6000  උසණත්දඹන් 
යුතු   burners   ව boilers   භන්න් කන අඳද්රය දනොන 
ශලින් ඒ අසථහදව්දීභ ඉන්ධන නිඳදමභයි. නමුත්  අහි 

තභ දම්හ පුනර්ජනතිඹ ඵරල පින ප්රබ විධිඹට දඹොදහ න්දන් 
නළවළ. ඳසු ගිඹ දලඹ තුශ  දොශම නය භධයදේ අහි කුම් ඳු 
දොඩ හ දන ිනදඵනහ. දම් ශලින් ඉන්ධන උත්ඳහදන 

ක්රභඹ රිඹහත්භ වුණහ නම්, අඳට ශ ශභනහයණඹ කිරීදම් 
දරොකු ඳවසුකුත් ඇින දයි. ශ ඳරිවයණදඹන් අඳට විලහර 
විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ ප යත වළකි දයි කිඹරහ  භහ විලසහ 

යනහ.  

භහ ළභළිනයි ෘෂිර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධදඹනුත් චන 
කිටුඳඹ ප ථහ යන්න. අද දනත් යටර දොමන් සිඹලුභ 
දබෝ වහ hybrid   තහ පණදඹන් නිසඳහදනඹ ශ බීජ 

ඳහවිච්චිඹට හුරුදරහ ිනදඵනහ. නමුත් අද දනතුරු අදප් යදට් 
දීය ඹ බීජ භගින් hybrid   බීජ නිසඳහදනඹට දඹොමුන්න 
වළකිඹහ  රළබිරහ නළවළ.  දම් හිටුටුන ජහින  ඳර්දේණ බහ 

භගින්  සිදු යන ඳර්දේණ වයවහ දීය ඹ බිජ අනුහයදඹන් 
hybrid බීජ නිසඳහදනඹට දඹොමුන්න වළකිඹහ රළදඵයි කිඹරහ 
අහි විලසහ යනහ.   

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, ඒ හද භ ත් ඳහරන 
අංලඹ ළනත් කිඹන්න  ඕනෆ. දරෝදේ දඵොදවෝ යටේ  ET  

තහ පණඹ උඳදඹෝගි යදන ත් විදල  බිටු යනහ. නමුත් 
අද අදප් යදට්  ිනදඵන  තත්ත්ඹ අනු,  ET  තහ පණඹ  දද  
දතත්, AI තහ පණඹත්  වරිවළටි රිඹහත්භ යන්න 
වළකිඹහ නළවළ. නඹට න දව තු ප න්දන් අඳට ප්රභහණත්  

තහ පණි නිරධහරින් දනොභළින මභයි.  ඒ හද භ සිටින භවය 
නිරධහරින්ද   වළකිඹහදව් ඹම් ඹම් ළටලු ිනදඵනහ. ඒ නිහ 
ඉදිරිදේදී ත් ඳහරනඹ වහ AI  තහ පණඹ දවෝ ET  

තහ පණඹ උඳදඹෝගි යදන ටයුතු ශ යුතුයි. බීජ 
නිසඳහදනඹත් ඒ තහ පණඹ භත සිදු ශ යුතු ඹළයි භහ විලසහ 
යනහ. 

අද ිනදඵන ඵයඳතශභ  ප්රලසනඹ ප විධිඹට කුඩු දයෝඹ 
වඳුන්න්න පුළුන්. ඒ නිහ අද  සිඹලුභ ප්රජහදව් අධහනඹ 

හඵනි දඳොදවොය  දත දඹොමු දරහ ිනදඵනහ. ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුදන් දඳොදවොය දනුට මුදේ රඵහ දදනහ.  දොවිඹහ 
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[රු චන්දිභ භද  භවතහ  
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ළභින නම් ඒ මුදලින්  යහඹනි දඳොදවොය දඹොදහ ළතිභ  

යන්න පුළුන්. නදවභ නළත්නම් හඵනි දඳොදවොය  
නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්. වළඵළයි,  තහ පණි ක්රභදව්ද 
වයවහ  විදයහත්භ ඳදනභ ප  භත හඵනි දඳොදවොය නිසඳහදනඹ 
සිදු විඹ යුතු ඹළයි භහ  විලසහ යනහ.  නදවභ වුදණොත් තභයි  

හඵනි දඳොදවොය භගින්  අඳට ඉවශ  අසළන්න ප රඵහ  න්න  
වළකිඹහ රළදඵන්දන්. ඒ නිහ දම් දඳොදවොය ම්ඵන්ධ ළටලු 
දද මීට ඩහ අධහනඹ දඹොමු යන දර ඉේරහ සිටිනහ.  

දළනට දම් ටයුත්ත සිදු න්දන් දොවිජන ද හ 
දදඳහර්තදම්න්තු වයවහ ඳභණයි.  ඉදිරිදේදී දනභ අංලඹ ප 
වයවහ ුවණහත්භබහදඹන්  යුතු හඵනි දඳොදවොය  නිසඳහදන  

ක්රභදව්දඹ  රිඹහත්භ  දයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. 

භහ නිදඹෝජනඹ යන අනුයහධපුය දිසත්රි පදේ නප්ඳහර 
තභයි දරෝදේ දවොභ දඳොසදප්ට් නිධිඹ ිනදඵන්දන්.    

ප්රිනලතඹ ප ලදඹන් නටු දඳොසදප්ට් සිඹඹට 70 ඳභණ 
ප්රභහණඹ ප  ිනදඵන ඵයි  ළර  දන්දන්. 

 
 

ගරු නිමයෝලය කළරක වවළඳිනතුමාතළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  ඔඵතුභහද  හරඹ 

අහනයි.  
 

ගරු ච්දිසමාත ගමාතමව මාතශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
දවොයි, රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි. 

අඳට තභ Triple Superphosphate නිසඳහදනඹ යන්න 
වළකිඹහ රළබිරහ නළවළ. දම් දෂොසදෂ ට් නිධිඹ භංදොේර න්න, 

නඹ අයිින යන්න විවිධ ඳහර්ල ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ උත්හව 
ශහ. නමුත්, ඒ න පත් හර්ථ වුදණ් නළවළ. වළඵළයි, දම් 
Triple Superphosphate නිසඳහදනඹ යන්න වළකිඹහ ප 

නළත්නම්, ඵටටුය ක්රභඹට දවෝ කියුඵහනු ක්රභඹට Double 
Superphosphate ත් නිසඳහදනඹ කිරීදම් වළකිඹහ ඉදි රිදේදී අඳ 
රඵහ ත යුතුයි කිඹහ භහ ටුතනහ. 

අද දම් විහදදේදී දඹෝධ ඇශ ළන ථහ වුණහ; ඒ ළන අදවස 

ඳශ වුණහ. දඹෝධ ඇශ කිඹන්දන් ඵළසභ ප ිනදඵන ඇශ ප 
දනොදයි. රහ ඔදේ සිට නුය ළට දඹෝධ ළ දව් ින දඵන්දන් 
ඵළසභ ප දනොදයි, නළඟීභ ප. ඒ නිහ තභයි දඹෝධ ඇදශ  

දොදයොව් න ඳහය ප ඇයරහ ළහුහභ ම්පර්ණදඹන්භ ජර 
දඳෝ මිටිඹහත ප විධිඹට නඹ රිඹහත්භ වුදණ්.  ඒ නිහ  දම් 
තහ පණඹ විලසමිත තහ පණඹ ප ඵ අදටත් අඳට කිඹන්න 

පුළුන්.  

ඊශඟට, අහි සීගිරිඹ ළන ථහ දශොත්, සීගිරි ඳර්තඹ මුදුනට 
ජරඹ දන ඹහදම් ක්රභදව්දඹ ළන ළටලු ිනදඵනහ. අද තභත් 

දභඹ දවොඹහ න්න ඵළරි භට්ටභ තභයි ිනදඵන්දන්. වළඵළයි, 
සීගිරි ළදන් දොදයොව් වයවහ ඒ ජර පීඩනඹ දඹොදහදන 
ඳර්තඹ මුදුනට ජරඹ දන ගිඹහ කිඹහ තභයි ජන ප්රහදර 
ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ දම් තහ පණි රුම් ළන රහ ඵරහ 

ඉදිරිදේදී අඳ මීට ඩහ ංහදහත්භ දම් භහතෘහට දඹොමු විඹ 
යුතුඹ කිඹහ ප්රහල යමින්, භද  ථහ අන් යනහ. 
සතුිනයි. 

 

්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டதோனம் இண்டரம் தொலநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

මාතතු ඳෂලන මයෝලනළල වවළ වේමාතත විය.: 
''ඳන ක මකටුේඳත පර්ණ ඳළර්ලිමේ්දතු කළරක වවළලක  

ඳෆලරිය 
ුමතු ය.'' [ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[ The Hon. A.D.  Susil Premajayantha.] 

 
කළරක වවළමලහිදී වකළ බන දී. 
[ගරු නිමයෝලය කළරක වවළඳිනතුමාතළ මූළවනළරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் லனல கறத்ரர்கள்] 
Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 ිය  13 මත්ෂ ලග්දින ඳන ක මකටුේඳමතහි මක  ව්ෂ ශෆටිය  

ිනිඳය ුමතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரசகத்றலியந்து 13ஆம் ரசகம் ல சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இயக்கதண்டுதணக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 to 13 ordered to stand part of the Bill. 

 
14 ලන ලග්දිනය.- (වවළමේ කර්තලය.) 

ரசகம் 14.- (ததலறன் தறகள்.) 
 CLAUSE 14. - (The functions of the Council.) 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු නිදඹෝජය බහඳිනතුභනි, භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  

"7න හිටුදව්, 1 සිට 5 ද පහ න  දප්ළිර ඇින සිඹලුභ චන (නකී දප්ළි 

දදද ඇතුශත්) ඉත් දොට ඳවත වන් දී ඇතුශත් යන්න:- 

'ඳර්දේණ වහ යජදේ ආදඹෝජන හර්ඹ පභ දර උඳදඹෝීස කිරීභ 

වින කිරීභ හිණි උස අධයහඳන ආඹතන, යහජය අංලදේ ඳර්දේණ 
ආඹතන ව දනත් යජදේ ආඹතනරට ඳඹනු රඵන ප්රදහන 

ම්ඵන්ධදඹන් විදයහ වහ තහ පණඹට අදහශ ඳර්දේණරට ඳවසුම් 

ළඳයීභ, ම්ඵන්ධීයණඹ, අධී පණඹ ව නිඹහභනඹ කිරීභ;' " 
 

වාමෝධනය ිළිතගත ුමතුය යන ්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ 
වේමාතත විය. 

றயத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

14 ලන ලග්දිනය  වාමෝධිතළකළරමය්ද  ඳන ක මකටුේඳමතහි 
මක  ව්ෂ ශෆටිය  ිනිඳය ුමතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

14ஆம் ரசகம் றயத்ப்தட்டரய சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இயக்க தண்டுதணக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

15 ිය  29 මත්ෂ ලග්දින ඳන ක මකටුේඳමතහි මක  ව්ෂ 
ශෆටිය  ිනිඳය ුමතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

15ஆம் ரசகத்றலியந்து 29ஆம் ரசகம் ல சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இயக்கதண்டுதணக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Clauses 15 to 29, ordered to stand part of the Bill. 

 

්රඥප්ින ලග්දිනය වශ නළමාතය ඳන ක මකටුේඳමතහි මක  ව්ෂ 
ශෆටිය  ිනිඳය ුමතුයයි නිමයෝග කරන දී.  

ඳන ක මකටුේඳත  වාමෝධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசகதொம் லனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இயக்க 

தண்டுதணக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றயத்ங்களுடன் அநறக்லக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු ඒ.ඩී. සුියල් ම්රේමාතලය්දත මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time."  

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල වාමෝධිතළකළරමය්ද  තු්ද ලන 

ලර කියලළ වේමාතත කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் றயத்ப்தட்டரய தோன்நரம்தொலநரக 

றப்தறடப்தட்டு றலநதற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

කල්තෆබීමාත 
எத்றலப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගය්දත කරුණළිනක මාතශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, "ඳහර්ලිදම්න්තු දළන් 

ේ තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ යනහ. 
 

්රහනය වවළිමු ඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝලය කළරක වවළඳිනතුමාතළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Bandula Gunawardane. 
 

ලළතය්දතර මූය අරු දමල් ණය ිවවිසුේ  

මක ්දමද්ිය 
சர்தச ர றறக் கடன் உடன்தடிக்லகறல் 

றதந்லணகள்  
CONDITIONS OF IMF  LOAN AGREEMENT 

 
[අ.බහ. 6.10  
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, බහ ේ තඵන 
අසථහදව් විහදඹ වහ ඳවත වන් දඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"යට මුහුණ ඳහ සිටින දළළන්ත දවුම් දල  අර්බුදඹට මුහුණ දීභ අයමඹහ, 

ශ්රී රංහ ආණ්ඩු ජහතයන්තය මරය අයමුදලින් රඵහත් ඇදභරිහනු 

දඩොරර් බිලිඹන 1.5 ණඹ ගිවිසුභ වහ ඊට අදහශ දොන්දීසි දම් රු 
බහට විසතයහත්භ ඉදිරිඳත් ශ යුතු ඹළයි දභභ ඳහර්ලිදම්න්තු 

දඹෝජනහ ය සිටී." 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි,  යදට් ඉතහ ළදත් යහජය 
මරය වහ ම්ඵන්ධ ජහතයන්තය මරය අයමුදදේ ණඹ ගිවිසුභ 

හිළිඵ දභභ දඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යමින් රුම් ද පන්නට 
ඒහඵීධ විඳ පඹ දනුදන් අද දින භට ඉඩ දීභ ළන භභ 
ප්රථභදඹන් ඔඵතුභහට සතුිනන්ත දනහ.   

අහි දන්නහ, රංහ  ජහතයන්තය මරය අයමුදදේ 

හභහජිඹකු ඵ. ජහතයන්තය මරය අයමුදර දරෝදේ ඵයඳතශ 
දර දවුම් දල  අර්බුදඹ ප ඇින දච්ච අසථහදී ඒ දවුම් 
දල  අර්බුදඹට මුහුණ දීභ වහ ද්රය රතහ ත්ම් ඳඹරහ, ණඹ 
ඳඹරහ ඒ යටරට ඹම් ඹම් නිඹභඹන් ඉදිරිඳත් යනහ. ඳසු ගිඹ 

දහ අදප් යදට් ඇින වුණ දළළන්ත දවුම් දල  අර්බුදඹ වහ විදීල 
විනිභඹ අර්බුදඹ රුම් දොට දන යජඹ විසින්  ජහතයන්තය 
මරය අයමුදර භඟ හච්ඡහ ට යහශිඹ ප ඳත්හ, ඒ අනු 

අවුරුදු තුන ඉදිරි හරඳරිච්දේදඹට හරි වඹකින් ඇදභරිහනු 
දඩොරර් බිලිඹන 1.5 ණඹ මුදර ප රඵහ ළතිභ හිළිඵ 
ගිවිසුභට නශඹුණහ. නද  ගිවිසුභට නශඹුණහ ඳභණ ප 

දනො දයි, ඒ ගිවිසුම් ප්රහය අදප් යටට ඇදභරිහනු දඩොරර් 
මිලිඹන 168 ප ඳශමු හරිඹ දර රළබුණහ.  

දළන් දම් රු බහට අයිිනඹ ිනදඵනහ, ඒ ගිවිසුභ අත්න් 

කිරීදම්දී මුදේ අභහතයහංලඹ විසින් -යජඹ විසින්- යදට් ආර්ථි 
ශභනහයණඹ ම්ඵන්ධදඹන්, මරය ශභනහයණඹ 
ම්ඵන්ධදඹන්, දවුම් දල  ශභනහයණඹ ම්ඵන්ධදඹන්, 
ආර්ථිදේ සථහයියණඹ ඇින කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඉදිරිඳත් 

යපු දොන්දීසි දභොනහද කිඹරහ දළන න්න. දම් න විට 
"International Monetary Fund - IMF Country Report No. 
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and request for a three-year extended arrangement under the 
extended  fund facility" ඹනුදන් හිටු නසිඹ ණන 
හර්තහ ප ජහතයන්තය මරය අයමුදදේ website නද ප ිනදඵනහ. 

ඒ නිහ  දළනට ඉදිරිඳත් දරහ ිනදඵන හර්තහ ප්රසිීධ යමභ 
වහත්, භවජනතහට අදඵෝධඹ ප රඵහ දීභ වහත් 
ඔඵතුභහද  හරුණි අනුග්රවඹ ඹටදත් නඹ වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුළු යන්න ඵළරි නම් පුසතහරදේ තළබීභ වහ භහ වවළගත* 
යනහ.  

ඒ හර්තහ ඟන්නට ඵළවළ. දභොද ජහතයන්තය මරය 

අයමුදදේ website නට ගිඹහභ හර්තහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ ඒ 
අදප් යදට් සිංවදරන් ප්රසිීධ ය ළතිභ වහ භභ දභඹ බහත 
ශහ. දම් අර්බුදඹ අහි දම් රු බහදව්දී වංන්දන් නළතු 

හච්ඡහ ශ යුතු දනහ.  "දම් ඔ පදෝභ දශ  භටුන්ද 
යහජඳ ප ආණ්ඩු, භටුන්ද යහජඳ ප, භටුන්ද යහජඳ ප"  කිඹමින් 
ටුටිදඹොත් යදට් මලි ප්රලසනඹට විඳුම් රළදඵන්දන් නළවළ. 
භටුන්ද යහජඳ ප ආණ්ඩු නිභ දන විට දම් යදට් දවුම් දල ඹ 

අිනරි පතඹ ප ිනබුණහ. 2014 ර්දේ දවුම් දල  ගිම්දම් 
අිනරි පතඹ මිලිඹන 1,369යි. 2015 ර්ඹ න දොට -න 
ර්ඹ ප ඹන දොට- මිලිඹන 1,487 දවුම් දල දේ ටුඟඹ ප 

ඇින වුණහ. නතදොට ිනබුම් අිනරි පතඹ බිලිඹන 1.3 
ම්පර්ණදඹන් නළින දරහ ගිටුේරහ බිලිඹන 1.4 ටුඟඹ ප ඇින 
වුණහ. 

නද  වුදණ් ඇයි? යජඹ ඵරඹට ඳළමිණ දින සිඹදේ ළඩ 
හිළිදශ ඹටදත්, විදල දඹන් ඉන්දිඹහට හසි ළරසීභ වහ 
දභෝටර් හවන ආනඹනඹ යන්නට ඉඩ දුන්නහ. නන්ජින් ධහරිතහ 

1,000ට අඩු භරුටි දභෝටර් යථ ඉන්දිඹහදව් ඉරහ දතො ලදඹන්, 
'' පඩ ළඩුහ හද '' රංහ ඇතුශට නන්න ඳටන් ත්තහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, 2015 ර්දේදී 

ඳභණ ප ඉන්දිඹහදන් දභෝටර් හවන ආනඹනඹ සිඹඹට 637කින් 
ළඩි දරහ ිනදඵනහ. අදන ප අතට, යට ඇතුදශ  අඹ ළඹ 
දඹෝජනහ භන්න් ළටුප් ර්ධඹන් රඵහ දීභ, භෘීධි දීභනහ ඉවශ 
නළංමභ ඹනහදිඹ තුශ යදට් භසත ඉේලුභ - aggregate demand 

345 346 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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න - ළඩි වුණහ. භසත ඉේලුභ ළඩි වුණත් ඒ වහ හදප් ප 

දීය ඹ නිසඳහදනඹ, ළඳයුභ නළින වුණහභ ඒ බහණ්ඩ ආනඹනඹ 
යනහ. ඒ අනු ආනඹනඹ ළඩි වුණහ. ආනඹනඹ ළඩි දන 
දොට, ආනඹන ළඩිමදම් දව්ඹට හදප් ප අඳනඹනඹ අඩු 
වුණහ. දත් අඳනඹනඹ අඩු වුණහ; යඵර් අඳනඹනඹ අඩු වුණහ; 

භළණි ප අඳනඹනඹ අඩු වුණහ. ඒ හද භ, විදීලඹන්ටු ද හ 
නියු පත ශ්රී රහංකිඹන් රංහට නන ආමු දප්ර ණ ඳවත 
ළටුණහ; හිට යට රැකිඹහ යන අඹ දභවහට නන මුදේ ප්රභහණඹ 

අඩු වුණහ. Colombo Port City යහඳෘිනඹ නතය යරහ, දනළුම් 
කුළුණ ෆදීභ නතය යරහ චීනඹ ම්ඵන්ධදඹන් දීලඳහරන 
ජය දච්තනහදන් ටයුතු කිරීභ යණ දොට දන, ණඹත් 

භඟ ඍජු විදීල ආදඹෝජන 2014 ර්දේ රුහිඹේ මිලිඹන 
1,635යි. නඹ 2015දී රුහිඹේ මිලිඹන 1,161ද පහ 474කින් අඩු 
වුණහ. ආණ්ඩු ඵරඹට ආහට ඳසු, දඳඵයහරි භහදේ 27ළනිදහ 

භව දේ, භව ඵළංකුදව්, භවහ මුදේ භං දොේරඹ සිීධමභ තුළින් 
භසත - [ඵහධහ කිරීභ ප  ඔව්. ඔ පදෝභ ''භවහ.'' භව දේ, භව 
ඵළංකුදව්, භවහ මුදේ භං දොේරඹ තුශ දළනට භතුහිටට දඳදනන 
අරහබඹ දනොදයි ඇත්ත අරහබඹ දන්දන්. අවුරුදු ිනව හර 

ඳරිච්දේදඹටයි දම් නිකුත් දශ . ඊට  ඳසද  භහර්තු 29ළනිදහ 
අවුරුදු 14යි භහ නට සිඹඹට 14.23 දඳොලිඹට සිදු ශ 
අහභහනය ඵළඳුම්ය නිකුතු තුළින් වහ ප්රථභ ඵළඳුම්ය නිකුතු 

තුළින් දළනට සිීධ දරහ ිනදඵන ඳහඩු කණ විදල ඥඹන්, 
මරය විදල ඥඹන් ණන් ඵරහ ිනදඵන ආහයඹට රුහිඹේ දෝටි 
15,000 ප. දම් නිහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුදව් විලසතිඹබහඹ ඩහ 

ළටුණහ. දම් ඩහ ළටීදම් ප්රිනපරඹ වුදණ්, අදප් යජදේ 
සුරැකුම්ඳත්ර, බහණ්ඩහහය බිේඳත්ර, ඵළඳුම්යර 
විදීශිඹන් ආදඹෝජනඹ ය ිනදඵන මුදේ ආඳසු නභ යටරට 

ඹන්න ඳටන් ළතිභයි, රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි.  

විදීශිඹන් ඵළඳුම්ය වහ බිේඳත්ර රුහිඹේ බිලිඹන 456 ප 
දභහ ිනබුණහ. නඹ 2015 න විට රුහිඹේ බිලිඹන 303 ද පහ අඩු 

වුණහ.  රුහිඹේ බිලිඹන 153 ප ආඳහු අයදන ගිඹහ. දම් වන් 
යන්දන් 2015 ර්දේදී  ඳභණ ප සිදුවූ ඳහඩුයි. දම් විධිඹට 
අයදන ගිඹ ප්රභහණඹ දම් න විට දොඳභණද, ඒ ප්රභහණඹ ත 

ඊට ඩහ ළඩි දරහ ිනදඵනහ.  

දම් තත්ත්ඹත් න ප දිගින් දිට රුහිඹර ඩහ ළදටන්න 

ඳටන් ත්තහ.  2012දී අහි දඩොරයඹට දව්දව් රුහිඹේ 127යි.  

2013දී දව්දව් රුහිඹේ 129යි. 2014දී දව්දව් රුහිඹේ 131යි. 

දළන් දඩොරයඹට රුහිඹේ 149 ප දනහ. සිඹඹට 13කින් 

රුහිඹර භසතඵහේදු දරහ අප්රභහණඹ වුණහ. දභදවභ 

අප්රභහණඹමභත් න ප යදට්, ජහිනදේ ණඹඵය, අඳට දනොහිඹහ 

ිනදඵන ණඹ ප්රභහණඹ රුහිඹේ බිලිඹන 285කින් ළඩි වුණහ. 

රුහිඹර devalue මභත් න ප යදට් ණඹඵය ත රුහිඹේ බිලිඹන 

285කින් ළඩි වුණහ. ඒ දම් ථහ යන ංසථහ ඳහඩු, නඹහර් 

රංහ ඳහඩු හද  දනොදයි. රුහිඹේ බිලිඹන 285කින් ඒ ණඹ 

ප්රභහණඹ ළඩි වුණහ.  

ඊට ඳසද  ණඹ ළතිභ ර්ධනඹ දරහ ිනදඵන ප්රභහණඹ ළන 

කිව්දොත්, තමුන්නහන්ද රහ පුදුභ දයි. 2014 විදීල යවහය 

මුදේලින් රංහ රඵහ ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ රුහිඹේ බිලිඹන 

20.4යි. 2015 ර්දේදී විදීල යවහය මුදලින් රඵහ ත්ත ණඹ 

ප්රභහණඹ රුහිඹේ බිලිඹන 222.4යි.  සිඹඹට 1,010කින් විදීල 

යවහය මුදලින් රඵහ ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි දරහ ිනදඵනහ. 

රංහ ඉිනවහදේ නදවභ දරහ ිනදඵන නභ අවුරුීද 2015 

ඵට ඳරිර්තනඹ දරහ ිනදඵනහ. දභොද, 2014 ර්දේදී 

විදීල යවහය මුදලින් ත්ත ණඹ රුහිඹේ බිලිඹන 20.4යි  

ිනබුදණ්. 2015දී රුහිඹේ බිලිඹන 222.4 ප ත්තහභ, නතළන සිඹඹට 

1,010කින් විදීල යවහය මුදලින් ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි 

දරහ ිනදඵනහ.  

රුහිඹර ඳත්හදන ඹහභ වහ භව ඵළංකුදව් විදල ඥ 

නිරධහරින්ද  උ ඳදදස දනොතහ භව ඵළංකු අධිඳිනද  ඵරකිරීභ 

භත දිනඳතහභ  දශ  දඳොදශ  දඩොරර්  විකිීමදභන් ිනඹ ප 

ඇතුශතදී දඩොරයඹ රුහිඹේ 130ට දදනනහ කිඹරහ  මුදේ 

අභහතයයඹහ යටට කිව්හ. දම් දඩොරයඹ නදවභ අිනන් වදන්න 

පුළුන් න ප දනොදයි.  භටුන්ද යහජඳ ප යුදේ අිනන් වදරහ 

දඩොරයඹ ිනඹහ න්න ඵළරි වුණහ. දභොද, දඩොරයඹ ිනඹහ න්න 

ේලි දළම්දභොත් ංචිතඹ ඩහදන ළදටනහ. අය නදහ 127, 

129, 141 කිඹරහ අවුරුදු තුන ප ිනඹහ ත්දත් ෘත්රිභ විධිඹට 

දනොදයි. දඳොඩි ණන ප වළභ අවුරුීදීභ දහරහ ිනදඵනහ. 

නමුත් දභදවභ නහඹ ඹන විධිඹට  රුහිඹදේ අඹ යකින්න 

භළදිවත් වුදණ් නළවළ. 

 භභ තමුන්නහන්ද රහට කිඹන්න තුටුයි, 2015දී විතය ප 

රුහිඹර ආය පහ යන්න   රුහිඹේ මිලිඹන 3,249.53 ප දහරහ 

ිනදඵන ඵ. 2016දී  රුහිඹේ මිලිඹන 1,240.04 ප දහරහ 

ිනදඵනහ. දම් නදොට රුහිඹර ආය පහ යන්න රුහිඹේ 

මිලිඹන 4,480 ප  දහරහ ිනදඵනහ.   රුහිඹර යකින්න යපු 

intervention න දම් තයම් විලහර ප්රභහණඹ ප දච්ච ද ප  

රංහ ඉිනවහදේ දහත් නළවළ. ඉිනන් නතදොට විදීල 

ංචිඹට දභොද, වුදණ්?  8.2ට ිනබුණ ජහතයන්තය ංචිතඹ දම් 

නදොට 4.4 ද පහ ඳේදරවහට ළටිරහ ිනදඵනහ. දම් 

ඵයඳතශ මරය අධහනම් තත්ත්ඹ ප. දරෝදේ ඕනෆභ යට ප 

ත්දතොත් දම් හයණඹ  මීට ඩහ ඵයඳතශ දර  හච්ඡහ ශ 

යුතු තත්ත්ඹ ප නහ. ඒ භඟභ දභදරසින් අධි දර ණඹ 

ළතිභ යණදොට ප්රිනපර දද ප ඇින වුණහ. දඳොලී අනුඳහතඹ 

දළළන්ත දර ඉවශ ගිඹහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි,  භහර්තු භහදේ 29 
දනිදහ බහණ්ඩහහය ඵළඳුම්යඹන් නිකුත් ශහ, අවුරුදු 14යි භහ 
1ට. ආණ්ඩු ඒ ණඹ ත් දඳොලී අනුඳහතඹ සිඹඹට 14.23යි. ඒ 

අනු දීර්ක හරඹ ප single-digit දර ිනබුම් දඳොලී අනුඳහතඹ 
double-digit දරහ සිඹඹට 14.23 ප වුණහ. නතදොට මුළු යදට්භ  
ණඹ න්න, න්න දඳොලිඹ දළන් අහභහනය දර ඉවශ ඹනහ. ඒ 

දඳොලිඹ දමභ ර්දඹන් ර්ඹට  අවුරුදු ිනව වතළිව යන්න 
දනහ. දම් ප්රභහණඹ යටට දළරිඹ දනොවළකි ප්රලසනඹ ප ඵට ඳත් 
වුණහ. විදීල ත්ම්රට විදීල විනිභඹ රහ ඒම් වහ රහ ඹහම් 

දොච්චයද කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළිනයි.  2015දී විනිභඹ රහ 
ආපු ප්රභහණඹ ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 12,642.06යි. ඊට 
ඳසු 2015දී විනිභඹ රහ ඹහම් ප්රභහණඹ ඇදභරිහනු දඩොරර් 

මිලිඹන 13,347යි. නතදොට  විනිභඹ රහ ඒම්  වහ විනිභඹ රහ 
ඹහම් ප්රභහණඹ අතය දන ඇදභරිහනු දඩොරර් මිලිඹන 705යි. 
2014 භළයි භහඹ දනදොට ංචිතඹට විදීල විනිභඹ රහ ඒම්  
දඩොරර් මිලිඹන 5,147යි. විනිභඹ රහ ඹහම් ප්රභහණඹ දඩොරර් 

මිලිඹන 6,697.6යි.  නතදොට  යටින් රහ ගිඹ ප්රභහණඹ දඩොරර් 
මිලිඹන 1550.6 ප ළඩියි. අවුරුදු දද තුශ යටින් විදීල විනිභඹ 
රහ ගිඹ ප්රභහණඹ දඩොරර් මිලිඹන 2,258කින්  ළඩි දරහ 

ිනදඵනහ.  

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, දභදරසින් නය 

විදීල විනිභඹ තත්ත්ඹ ඇින දරහ ිනදඵන්දන් රංහදව් කිසිදු 
ආණ්ඩුට දනොවුණ හසිඹ ප සිදු දරහ ිනදඵීදීයි. දරෝ 
දශ දඳොදශ  දතේ මිර අඩුමභ නිහ යටින් හිටට රහ ඹහභට 

ිනබ විදීල විනිභඹ ඇදභරිහනු දඩොරර් බිලිඹන 2.5 ප දම් යදට් 
ඉතුරු වුණහ. දළන් දම් අවුරුදු 3ට දවකුත් න ප දොන්දීසි 
ඹටදත් IMF නදන් ණඹ න්නහ දඩොරර් බිලිඹන 1.5 ප.  
දතේ මිර අඩුමභ නිහ දඩොරර් බිලිඹන 2.5 ප අදප් යට තුශ 

ඉතුරු වුණහ. භභ කිඹන්න ළභළිනයි, 2014 අදප් ආණ්ඩු 
හරදේ රංහට දතේ ආනඹනඹ යන්න   ඇදභරිහනු 
දඩොරර් මිලිඹන 4,597 ප විඹදම් වුණහ. නඹ ආඹහත විඹදදභන් 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

සිඹඹට 24 ප. 2015 ර්දේදී දම් වහ ගිදේ ඇදභරිහනු 
දඩොරර් මිලිඹන 2,700යි. ආනඹන විඹදදභන්  දතේ දන්න්න 
දළන් ඹන්දන් සිඹඹට 14යි.  2015 ර්දේදී  විතය ප දඩොරර් 

මිලිඹන 1,897 ප ඉතුරු වුණහ. දම් ර්දේ භළයි දනම් ඉතුරු 
දච්ච ප්රභහණඹ ත්තහභ, නිජ දතේ යටින් දන ඒභ වහ 
රංහදව් වළභ ආණ්ඩුකින්භ නළිඹට ගිඹ ප්රභහණඹට හදප් ප 

යට ඇතුදශ   දඩොරර් බිලිඹන 2.5 ප ඉතුරු වුණහ. ඒ හසඳ වුදණ් 
දොදවොභද? දභච්චය ණඹ ත සදත් ඇයි? දභච්චය ගිනි දඳොලිඹට 
ත්දත් ඇයි? දම් නිහ යදට් ම්පර්ණ මරය ශභනහයණඹ 

ඩහ ළටිරහ අද IMF  න  ජුනි භහදේ 8 දනිදහ  හරිඹ 
දඩොරර් මිලිඹන 169 ප දදනහ. ජුනි 8දනිදහ 169 ප දුන්නහභ, 8 
දනිදහභ දශ දඳොශට දහනහ දඩොරර් මිලිඹන 126 ප. ඊට 

ඳසද  ජුනි 10 දනිදහ ඉන්දිඹහදන් අයදන ිනබුණහ දඩොරර් 

මිලිඹන 1.5 ප. ඒදන් දඩොරර් මිලිඹන 400්ෂ දරහ ිනබුණහ. 
නතදොට ඉිනරිඹ දඩොරර් මිලිඹන 1.1යි. නයිනුත් දඩොරර් මිලිඹන 

700 ප ජුනි භහදේ 10 දනිදහ ඉන්දිඹහට ගිඹහ. ඊට ඳසු ජුනි 30 
දනිදහ භව ඵළංකු අධිඳින ඉත් දන දද  ශ්රී රංහ ංර්ධන 
ඵළඳුම්යරට යටින් හිට යටට  මිලිඹන 631.81 ප ගිඹහ. ඉිනන් දම් 

තත්ත්ඹ තුශ අද දම් යදට් මරය අර්බුදඹ, විදීල විනිභඹ අර්බුදඹ 
ිනදඵන්දන් ගිනි න්ද ප හද  උඩට යත්දරහයි.  

ඳභණට ඩහ ළඩිදඹන් යත් වුම් -overheated- තත්ත්ඹ ප 
තුශ තභයි විදීල විනිභඹ ිනදඵන්දන්. නභ නිහ භභ මුදේ 

අභහතයතුභහද  අධහනඹ දඹොමු යන්නට ළභළින හයණඹ ප 
ිනදඵනහ. භභ දඵොදවොභ අං දම් ංයහ දත්ත ශ්රී රංහ භව 
ඵළංකුදන් රඵහ ත්දත්. අලුදතන් ජහතයන්තය මරය අයමුදර 
නිදඹෝඹ ප නිකුත් යරහ ිනදඵනහ විනිවිද දඳදනන ආහයඹට 

දම් දතොයතුරු භවජනඹහට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ "Weekly 
Economic Indicators" වළභ දහභ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුදව් website 
නද ප ඳශ යන්න කිඹරහ. නමුත් රු මුදේ ඇභිනතුභනි, භහ 

දද ප විතය ඳභහ වුම් ඉර පම් තභයි ඒද ප ිනදඵන්දන්.  

අඳට විතය ප දනොදයි, භන්ත්රීරුන්ට විතය ප දනොදයි, 
දරෝදේ, යදට් ඉන්න ඕනෆභ දදනකුට දම් යදට් මරය 
තත්ත්ඹ, විදීල ංචිත තත්ත්ඹ, විනිභඹ අනුඳහතදේ තත්ත්ඹ, 

දහපු දඩොරර්ර තත්ත්ඹ, මිර භට්ටම් ඹනහදිඹ හිළිඵ මලි 
ආර්ථි දර්ල -"Weekly Economic Indicators"- ිනදඹන් 
ිනඹට website නද ප දළමීභ වහ අලය උඳදදස න භව ඵළංකු 

අධිඳිනයඹහ ඹටදත්ත් සිීධ දයි කිඹරහ අහි විලසහ  යනහ. 
අහිට දළන න්නට ිනදඵන ආහයඹ අනු ජහතයන්තය මරය 
අයමුදර භඟ ඇින ය ත්ත ගිවිසුදම් ප්රධහන දොන්දීසි ඵට 

ඳත් දන්දන් දම්හයි. ඳශමුදනි න, යජදේ ආදහඹම් ළඩි 
යන්න ඕනෆ. යජදේ ආදහඹම් ළඩි යන්නට ක්රභ දදයි 
ිනදඵන්දන්. ඵදු ආදහඹභ ව ඵදු දනොන ආදහඹභ. ඵදු ආදහඹම් 
ළඩි කිරීදම් ය නඟතහට ඔඵතුභන්රහ ඳළමිණිරහ 

ිනදඵනහද කිඹරහ දම් බහට, අඳට හච්ඡහ යන්නට 
කිඹන්නට ඕනෆ. දදදනි න, විඹදම් අඩු කිරීභ. විඹදම් අඩු යන 
විට පුනයහර්තන විඹදම් දවෝ ප්රහ ධන විඹදම් - recurrent 

expenditure  දවෝ capital expenditure - ඳන්න දනහ. ඒහ 
ඳන්දන් දොදවොභද? දොදවන්ද ඳන්දන්? දොඳභණද 
ඳන්දන්? 

ඊශඟට, අඹ ළඹ ඳයතයඹ -budget deficit න-  2020 න 
විට සිඹඹට 3 ද පහ අඩු යන්නට ඕනෆ.  අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු 
ය න්දන් දද ද? ඊශඟට, intervention.  රුහිඹදේ අඹ 
දොඳභණ දුයට නිදවද  තීයණඹ දන්න ඉඩ වරිනහද, නළීද? 

ඊශඟට, ඳවශට ළටිරහ ිනදඵන විදීල ංචිත නළත ිනබුම් 
තත්ත්ඹට ඉවශ නළංමභ වහ ිනදඵන දොන්දීසි දභොනහද? 
දම් වහ දඹෝජනහ යන ආර්ථි ප්රිනංසයණ දභොනහද?  

ප්රිනංසයණ හිළිඵ තමුන්නහන්ද රහ නඟ දරහ 

ිනදඵන්දන් දභොනහද කිඹන න දම් ඳහර්ලිදම්න්තු යහජය මරය 
ටයුතු හිළිඵ ප්රබුීධ ඳහර්ලිදම්න්තු ප දර ඒ හිළිඵ 
හච්ඡහ ප යන්න, -භඩින් දනොදයි දොඩින් ඇවිේරහ දම් 
යදන ඹන්න- අදහශ න ආහයඹට ප්රබුීධ ංහද භණ්ඩඳඹ ප 

ඵට ඳත් යන්නට ඔඵතුභහ IMF නත් භඟ ඇින ය ත්ත 
ගිවිසුදම් රුම් ටි ඩහත්භ විසතයහත්භ යදට් ජනතහට 
ඳළවළදිලි යන්නට හරුණි දන දර ඉේරහ සිටිමින්, මුදේ 

අභහතයතුභහට ජඹ ඳතමින් භහද  චන සේඳඹ අන් 
යනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 
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ගරු මාතහි්දද යළඳළ අමේලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அததர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, රු ඵන්දුර ණර්ධන 
භළිනතුභහ විසින් දන නන රද බහ ේ තළබිදම් දඹෝජනහ 
සථිය කිරීභට රළබීභ ළන භභ ඉතහභත්භ තුටු දනහ. දභොද, 

අද ඉතහභත්භ ඵයඳතශ දනොන්සුන්හරී තත්ත්ඹට අදප් යට 
ඳත් යරහ ිනදඵනහ. අද අදප් ජනතහට උහුරහ න්නට ඵළරි 
තයම් ඵදු ඵය, ජනතහට දත්රුම් න්නට ඵළරි තයම්  යදය 

යහශිඹ ප දම් න විට භහජදේ ඇින දරහ ිනදඵනහ. අද වළභ 
අංලඹකින්භ ජනතහ පීඩහට ඳත් කිරීදම් ළඩ හිළිදශ ප තභයි 
රිඹහත්භ දන්දන්. ජනතහදන් ේලි උදුයහ න්න පුළුන් 

වළභ තළනකින්භ උදුයහ න්න තභයි ේඳනහ යන්දන්. ඒ 
න පභ ජනතහද  ආදහඹභ අඩු දරහ ිනදඵනහ. දත්, යඵර් 
හ ම්පර්ණදඹන්භ ඩහදන ළටිරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ 

අඳනඹන ආදහඹභ අඩු වුණහ. අඳනඹන ආදහඹභ අඩු නිහ යජදේ 
ආදහඹභ අඩු වුණහ. යජදේ ආදහඹම් අඩු වුම් නිහ යජදේ විඹදම් 
හිඹහ න්න ඵළරි දනහ. විඹදම් හිඹහ න්න ඵළරි න විට 
දනත් භහර් දොඹන්නට දනහ. න පදෝ යටකින් ණඹ 

න්න දනහ. නදවභත් නළත්නම් ජනතහට ඵදු ඵය ඳටන්නට 
දනහ.  

අද අහි දම් විධිදේ විභ චක්රඹ ය ළදනහ. විභ චක්රඹ 

ය ළමභ දොතළනින් දවෝ අහි නතය ය න්නට ඕනෆ. ඒ 
තභයි අදප් රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භළිනතුභහ දඹෝජනහ 
යන්දන්. දම් ට ඳ ප දේදඹ ප නළවළ. දම්ට විරුීධ 

ඳ පඹද, ආණ්ඩු ඳ පඹද කිඹරහ දේදඹ ප නළවළ. අහි වුරුත් 
න ප නතු දරහ දම් ටයුතු යන්නට ේඳනහ යන්න 
ඕනෆ. දභොද, දම් අදප් යට. ත තත් විනහල දන්න 

ගිදඹොත්, ත තත් නළින දන්නට ගිදඹොත් අඳට අදප් යට නළින 
දයි රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි. දවට අනිීදහ න විට 
අදප් යදට් භව දළළන්ත රදෝරහවර ඇින දන්නට පුළුන්. 
දභොද, මිනිසසු ඒ තයම් ළෆරිරහ, රකිරිරහයි ඉන්දන්. 

දොදව දී දවෝ දම් ප්රලසනඹ පුපුයන්නට ත්දතොත් කිසි 
දදනකුට නත්න්නට ඵළරි තළන දළන් ිනදඵන්දන්. ජනතහ 
තුශ ඒ තයම් දම් ළෆරීභ ිනදඵනහ. නභ නිහ දම් 

ඳහර්ලිදම්න්තුදව් ඉන්න අහි සිඹලු දදනහද භ කීභ ප 
ිනදඵනහ ජනතහට දම් තත්ත්ඹ න් යන්දන් නළින 
ඳළවළදිලි යන්නට.  

දරෝ ඵළංකුත් න ප ඇින ය ත්ත ගිවිසුභ ප ිනදඵනහ 
නම් ඒ ගිවිසුභ හිළිඵ දවළි යන්න. දම් VAT න දභන්දන් 
ඇයි? නඹ වළය ආණ්ඩුට දන භන ප නළවළ. දම් ඵදු න පත් 

අඩු යන්න පුළුන්භ ප නළවළ. ජනහධිඳිනතුභහ තුන් වතය 
තහ ප දඳොදයොන්දු වුණහ, දම් VAT න ංදලෝධනඹ 
යනහයි කිඹරහ. විවිධ අසථහර දඳොදයොන්දු වුණහ. නමුත්, අද 

න තුරු ඒ යන්න ඵළරි වුණහ. ඇයි ඒ? ඒ නළින ආණ්ඩු 
දන ඹන්න ඵළවළ.  ඉිනන්, දම් විධිඹට ඉදිරිදේදී ත තත් ඵදු 

349 350 

[රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භවතහ  
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ඵය දළම්දභොත් දභොද දන්දන්?  අද ඖධර මිර අව උට 

ඉවශ ගිටුේරහ. දිඹළඩිඹහ දයෝගිදඹකුට භහඹට දදන 
දඵදවත්රට රුහිඹේ 6,400 ප ළඩිපුය දන්න දරහ, VAT 
න දළම්භහට ඳසද . ඉිනන්, දම් වළභ අංලදඹන්භ  ජනතහට පීඩහ 
වින න්න දනහ නම් දම් දොතළනදී දවෝ පුපුයනහ. ඊට ලින් 

දම්ට දභොනහ දවෝ යන්නඹ කිඹන නයි අහි මුදේ 
ඇභිනතුභහදන් ඉේරන්දන්.  

ඔඵතුභන්රහ අං දන්න. අහි සිඹලු දදනහටභ දම් ප්රලසනඹ 

දත්රුම් න්න පුළුන්.  නදවභ යන්න ඵළරිභ ප නළවළ. 

දභතළන ිනදඵන ප්රධහන ප්රලසනඹ දභො පද? දම් යජඹට ිනබුදණ් 

ඳසු ගිඹ යජඹ ඳයහජඹ කිරීදම් කීභ විතයයි. ඒ වුභනහ විතයයි 

ිනබුදණ්. නතළනින් නවහට දම් යට ඉදිරිඹට දන ඹන්දන් 

දොදවොභද කිඹන න ළන කිසිභ වළඟීභ ප, අදඵෝධඹ ප 

ිනබුදණ් නළවළ. ඒ නිහ තභයි ආර්ථි ශභනහයණඹ බි ළටී 

ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ තභයි අද අදප් යදට් ඳහරනඹ ප නළින දරහ 

ිනදඵන්දන්.  රු මුදේ ඇභිනතුභනි, දම් දරහදව් භහ 

තමුන්නහන්ද ට කිඹන්දන් දොදවොභ වරි දම් යට දබ්යහ න්න, 

දම් යදට් ජනතහට තය ප්රහල යරහ යට ආය පහ ය න්න, 

ජනතහද  ඵදු ඵය තත් ළඩි යන්දන් නළින ටයුතු 

යදන ඹන්නඹ කිඹන නයි.    

රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, දභතුභහ -රු මුදේ 

ඇභිනතුභහ- දම් බහදව්දී  දඳොදයොන්දු වුණහ, තත් ඵදු වන්දන් 

නළවළ කිඹරහ. නදවභ කිඹරහ ගිටුේරහ ඊශඟ දද  තත් ඵීද ප 

වනහ.  නදවභ යන්දන් නළින දම් යදට් ජනතහද  

අලයතහ  ම්පර්ණ යන්න.   ඔඵතුභහ  ඒ කීභ ඉසට 

යන්නඹ කිඹහ ඉේරන අතදර්, දම් ඇින යදන ිනදඵන 

ගිවිසුභ බහත යරහ ජනතහට රුම් ටවහ දදන්නඹ කිඹහ 

ඉේරමින් භද  චන සේඳඹ අන් යනහ. දඵොදවොභ 

සතුිනයි. 

 
[අ.බහ. 6.31  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ (ු දල් අමාතළතයතුමාතළ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அலச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු නිදඹෝජය හය බහඳිනතුභනි, බහ ේතඵන 

අසථහදව්දී රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 

ය ඇින දඹෝජනහට  හිළිතුරු දීභ භද  කීභ ප දර භහ 

රනහ.  

නමුත්, දඳය ිනබුම් ළඵෆ තත්ත්ඹ විෘින යරහ, ඉිනවහඹ 

අභත යරහ, දළන් යදට් ආර්ථිඹ ගිනි න්ද ප දරට නතුභහ 

දඳන්හ දුන්නහ. භහ විඳ පදේ  රු භන්ත්රීතුභන්රහදන් අවන්න 

ළභළිනයි,  ඔඵතුභන්රහ අඳට බහය දුන්දන්,  සිසිේ දිඹ දවය ප ද 

කිඹරහ.  නළවළ. ඔඵතුභන්රහ රේජහ නළින දම් ළන defend 

යන න තභයි අඳට ිනදඵන ප්රලසනඹ න්දන්. 

අඳට බහය දුන්දන් දණ සපු ආර්ථිඹ, අඳට දුන්දන් 

ප්රහ ධන විඹදම් ව ණඹ දඳොලී ප්රභහණඹ දන්න ආදහඹභ භදි 

ආර්ථිඹ ප. ඔඵතුභන්රහට දස සිඹදඹන් අහි දඳන්නුහ 

දභොනහද යන්න පුළුන් කිඹරහ. අද අහි යන ළඩ ටයුතු 

විෘත සිදු යනහ. වංන්න දදඹ ප නළවළ. ඔඵතුභන්රහ අදඳන් 

ප්රලසන යනහ,  දභො පද දම් වරහ ිනදඵන දවොය ගිවිසුභ 

කිඹරහ. නළවළ, අඳට කිසිභ ගිවිසුභ ප නළවළ. අඳට ිනදඵන නභ 

ගිවිසුභ තභයි  රංහදව් ආර්ථිඹ ංර්ධනඹ යන්න පුළුන් 

භහර්ඹ ඇින කිරීභ. ආදඹෝජදඹෝ ඇවිේරහ අඳට දඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ශහ.  අහි ප්රින පද ඳ ශහ.   ණඹ න්නහ නම්, අඳට 

අලය න්දන් අදප් දොන්දීසි භත ණඹ න්න මි ප, ඒ 

දොේරන්ද  දොන්දීසි භත ණඹ ළතිභ ප දනොදයි, කිඹන 

න භහ කීභකින් භත ප යන්න ළභළිනයි. ඒ ම්ඵන්ධදඹන්- 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දම් ණඹ මුදර රඵහ ළතිදම්දී ඔඵතුභහ දවෝ අභහතයහංලදේ 
ඵරඹරත් නිරධහරිඹකු IMF නත් න ප ගිවිසුභ ප අත්න් 
යරහ නළීද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ දභළනි යර දදඹ ප දන්දන් නළත්නම් ආර්ථිඹ 

ළන ථහ යන්දන් දොදවොභද? අහි ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරත් න ප හච්ඡහ යනදොට ඒ හර්ඹඹ ශහ. 2009 

භළයි භහදේ ඔඵතුභන්රහද  ආණ්ඩු හරදේ අජිත් නිහඩ් 

බ්යහේ අත්න් ශහ හද    දම්ටත් භව ඵළංකු අධිඳින ව 

භභ අත්න් යරහ, ප්රසිීධ යරහ website නට දහරහ ිනදඵනහ.  

ඉිනන්, දම් ළන අවන්න දදඹ ප නළවළ.  භහඹ පභ ත වුණහ.  

ඔඵතුභන්රහ දම්හ ළන නින්දදන් නළන්ටරහ තහ යන න 

තභයි ිනදඵන ප්රලසනඹ න්දන්.  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අත්න් යපු න- 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහි දවොය ගිවිසුභ ප වරහ ිනදඵනහද?   රු භන්ත්රීතුභනි,   

ඔඵතුභන්රහ අඳට බහය දුන්නු ළටුම්, දණ සපු ආර්ථිඹ අද 

දභළනි තත්ත්ඹ ප තුළින් භන් යන න අද ඔඵතුභන්රහට 

පුදුභඹ ප දරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ තභයි  වරි ඳහදර් ඹන්දන් 

නළින  වයස ඳහයේර ඹනහ කිඹරහ ටුතහදන නදවන් 

දභදවන් ප්රලසන අවන්දන්.  අද දම් යදට් ආර්ථිඹ දදෝරනඹ 

නහ ජහතයන්තය භට්ටදම් ඉතහභත් දරුම් තත්ත්ඹ ප තුළින්. 

චීන යුහන් න සිඹඹට 33කින් අප්රභහණඹ නදොට, ඉන්දිඹහනු 

රුහිඹර සිඹඹට 28කින් අප්රභහණඹ නදොට අදප් රුහිඹර 

සිඹඹට 8.4කිනුයි අප්රභහණඹ වුදණ්. ඒත් දම් අඳට අභහරු 

තත්ත්ඹ ප. නටු  අඳට වංන්න දදඹ ප නළවළ. නමුත්, රළබුම් 

දහඹහදඹ තභයි අඳට ඉදිරිඹට දන ඹන්න ිනදඵන්දන්.  

දළන්, ඔඵතුභහ අවනහ, දොන්දීසි දභොනහද කිඹරහ. 
දොන්දීසි නළත. නමුත්, ඹම් පුීරඹකුද  උ අඩි 6 ප නම්, 
ඵය කිදරෝ 500 ප නම් දදොසතය ශඟට ගිටුේරහ අවන්න ඕනෆද, 

ලරීයදේ ඵය අඩු යන්න ඕනෆද කිඹරහ? අනිහර්ඹදඹන්භ අඩු 
ය ත යුතුයි. අන්න නළනි දදඹ ප තභයි අදප් ආදහඹභ 
ම්ඵන්ධ අහි දශ . දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹට හදප් ප 
ඵළලුහභ සිඹඹට 18.4ට ිනබුම් අදප් ජහින ආදහඹභ භටුන්ද 

යහජඳ ප හරදේ සිඹඹට 10.4ට අඩු වුණහ. ඉිනන්, යදට් 
ආර්ථිඹ ප දන ඹන්දන් දොදවොභද? දභන්න දම් තත්ත්ඹ 
තභයි අහි ළඩි යන්දන්. ආදහඹභ ළඩි යන්න අහි දඹදු 

දොන්දීසි දභොනහද? අහි කිව්හ, අදප් ආදහඹභ ළඩි යනහ 
කිඹරහ. දොදවන්ද ළඩි යන්දන්? සුයහඵදුලින් භහදට 

351 352 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

රුහිඹේ මිලිඹන 2,000 ආදහඹභ ප යජඹට ිනබුණහ. අහි දළන් ඒ 
රුහිඹේ මිලිඹන11,800ට -සිඹඹට 600 ුවණඹකින්- ළඩි යරහ 
ිනදඵනහ. දොදවොභද? හිරිසිදු ඳහරනඹ ප තුළින්.  අහි  නටු ඵදු 

ළඩි දශ  නළවළ, දනිඹන ආහයඹ දනස කිරීභ ප තභයි 
දශ .  

දීය ඹ ආදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තු ළන ඵරමු. ගිඹ අවුරුීදට 

ළඩිඹ සිඹඹට 23 ආදහඹභ ප ඒ තුළින් අහි රඵහ ිනදඵනහ. ඒ 

ප්රභහණඹත් සිඹඹට 35කින් ළඩි යන්නයි අහි දම් අවුරුීද  ී
ඇසතදම්න්තු යරහ ිනදඵන්දන්. අහි දම්හ යන්දන් 

දොදවොභද?  අලුත් විධි ක්රභ භන්නුයි. නළතු අහි ඵදු ළඩි යරහ 
නළවළ, අඩු යරහයි ිනදඵන්දන්. ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ඩහ දවො 

ශභනහයණඹ ප නතු කිරීභ ප තභයි අහි යරහ ිනදඵන්දන්.  

දර්ුව ළන ඵරමු. ගිඹ ය දර්ුවදව් ආදහඹභ අහි ඇසතදම්න්තු 

යරහ ිනබුදණ්, රුහිඹේ බිලිඹන 420ට. නමුත්, ආදහඹභ රුහිඹේ 

බිලිඹන 520 ප රළබුණහ. ඒ හද භ ඒ රුහිඹේ බිලිඹන 520 
දභය අහි රුහිඹේ බිලිඹන 800ට තේලු ය ිනදඵනහ. ඇයි, 

නදවභ යන්දන්? ිනබුම් ංචහ, ඹම් කිසි ආහයඹට ජනහධිඳින 
හර්ඹහරදඹන් කිඹන "දම්  container  න release යන්න" 

ළනි දීේ දළන් දදයන්දන් නළවළ.  

අිනරු ජභත්රීඳහර සිරිද න ජනහධිඳිනතුභහදනුත්, රු 

යනිේ වික්රභසිංව අභළිනතුභහදනුත්, භදනුත්  ඒ හද භ 

ඕනෆභ දදනකුදනුත් අවන්න පුළුන්, අහි ඒ හයණඹ 
ම්ඵන්ධදඹන් විෘත හච්ඡහ යනහ. දභොද, අහි 

දනොදළනුත්භ ඹම් ප්රලසනඹ ප ඇින නහ නම්, රුණහයරහ 
ඔඵතුභන්රහ අඳ දළනුත් යන්න. නමුත්, අහි විෘත කිඹහ 

සිටින්දන්, අහි දම් හිරිසිදු, විනිවිදබහදඹන් යුතුයි ඇින ය 

ිනදඵන්දන් කිඹරහයි. දම් දයහ න්න ඵළරි දර්ුවදව් සිඹඹට 
දදතුන් දදදන ප - ඕනෆභ ඳවුර ළු ඵළටළුදෝ දදන්දන ප, 

තුන්දදදන ප ඉන්නහ දන්. - ගිටුේරහ කිඹනහ, දර්ුවදව් 
නමයණඹන් ඇින යන්න අහි න ඳනත් දටුම්ඳත ප 

දදනන්න වදනහ කිඹරහ.  

1864 ිනබුම් ඳනත අද න විට අරංුව දරහ ිනදඵන නිහ 

නඹ රංුව යන්න කිඹරහ අහි White Paper  න ප දහරහ විෘත 

ශහභ දභටු ිනදඵන ප්රලසනඹ දභො පද? ඔඵ සිඹලුදදනහටභ 
විෘතයි, ඕනෆ ආහයඹට ඒ ප්රලසනඹ හච්ඡහ යන්න. අහි 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරට කිව්හ,"ඔඵතුභන්රහ ණඹ දදනහ 
නම් අහි දම්හ යනහ" කිඹරහ. දුන්නත් නළතත් අහි දම්හ 

යනහ. ඒ දොේරන් ඒ දඹෝජනහදව් දවො ුවණහං දළරහ අඳට 

කිව්හ,"ආදහඹම් ළඩි යන භහර් දවොයි. අහිත් ඒහට ළභළිනයි. 
ඒ අනු ටයුතු  යන්න" කිඹරහ.  

VAT න ම්ඵන්ධදඹන් ළඩි කිරීභ ප දනොදයි ිනබුදණ්. 
අහි NBT න සිඹඹට 2 ප ළඩි ශහ; VAT න අඩු ශහ. 

ඔඵතුභන්රහ යපු ීදඹ දභො පද? දම් රු බහදව්දී අඹ ළඹ 
අසථහදව්දී දරොකු ීදඹ ප ශහ. දම් යට ඉදිරිඹට දන ඹන්න 

නම් VAT  න ඕනෆ නහ. VAT න නළත්නම් NBT  න ඕනෆ 

නහ. ඒ කිඹන්දන් ක්රහහය ඵීද ප දවෝ non-regressive  
ඵීද ප න VAT න දවෝ දඹොදරහ යට ඉදිරිඹට දනිඹන්න ඕනෆ 

නහ. ඔඹ දදදන් න ප ශ යුතු නහ. නමුත්, නතළන ඹම් 
විධිඹට ංදලෝධනඹට ර ප වුණහ. ඒ දොේරන් ටුතුහ, 

"දරෝදේ යටේ 196 ප ිනදඵනහ. නයින් යටේ 123 ප VAT 
න ඳහවිච්චි යනහ.  VAT න රිඹහත්භ යන දම් ක්රභඹ අහි 

රංහට දනිඹමු" කිඹරහ. දම් ඵදු ක්රභ දද අතය දන ප 

ිනබුණහ. සිඹඹට 12ට ිනබුණ VAT න අහි සිඹඹට 15 ප ශහ. අහි 
නඹ සිඹඹට 11ට අඩු දශ  අඹ ළඹ තුළිනුයි. නමුත් ඒ 

තිතයනුකර අඩු වුදණ් නළවළ. VAT න ිනබුදණ් සිඹඹට 

12ටයි. සිඹඹට 12ට ිනබුම් VAT න සිඹඹට 15ට ළඩි 
ශ න ඳභණයි දශ . අහි නදවභ දශ  ඇයි? අඳට අඩු දන 

ආදහඹභ ළඩි යන්න අලය නිහයි. 

අඳ යදට් ඉදිරි ංර්ධන ළඩ ටයුතු යන්න ඕනෆ තයම් 
ේලි ිනදඵනහ. භභ නළතත් නඹ කීභකින් යුතුයි 
කිඹන්දන්. අහි ටුතපු නළින විධිඹට ජඳහනදඹන් යනස දඩොරර් 
මිලිඹන 4,500 ණඹ ප දුන්නහ. ඒ හද භ අහි ගිඹ සුභහනදේ 

ගිඹහභ monorail ඇින යන්න කිඹරහ මුදේ රඵහ දුන්නහ. ඒ 
හද භ චීනදඹන්, ඉන්දිඹහදන්, දොරිඹහදන් අඳට මුදේ රඵහ 
දුන්නහ. ඉිනන්, අඳට ඉදිරි ංර්ධන ටයුතු යන්න ඕනෆ තයම් 

මුදේ ිනදඵනහ. නමුත්, ඳසු ගිඹ යජදඹන් රඵහ ත් ණඹ මුදේ 
දන්න අඳට රළබුම් දම් ණඹ මුදර ඳහවිච්චි යන්න ඵළවළ. 
ඒයි අඳට ිනබුම් ප්රලසනඹ. ඒ ණඹ දන්න ආදහඹභ ළඩි 

යන්න අලයයි. ඒ අනු ආදහඹභ ළඩි කිරීභ තභයි අහි දශ . 
ඒ ළඩි යන්දන් "යහජඳ පද  සිඹඹට 7 ඵීද ප" දරයි. 
නද යි, භභ නඹ නම් යන්දන්.  

දළන් දම් යන දදඹ ළරැදියි. ඔඵතුභන්රහ ගිටුේරහ ඩ 

වන්න වදනහ; ඔවුන් අනහථ යනහ. ඒ සිේරය දදශන්දදෝ 

අහි ශඟට නනහ. තමුන්නහන්ද රහද  ඒ ඵංදොදරොත්බහඹ 

සුභහන දදකින් අහි දඳන්න්නම්. දොදව ට වරි තළනින් තළනට 

කිටුඳ දදදන ප  දනිටුේරහ මඩිදඹෝ යනහ. ඒ දවොරු ටිභ 

තභයි තළනින් තළනට දන ඹන්දන්. දම් විධිඹට ප්රලසන ඇින 

යන්දන් ඵදු දන්දන් නළින ංචහ වත ඉන්න අඹයි. ඒ 

අටුං සිේරය දදශන්දදෝ  ඇවිේරහ අඳට කිව්හ, "දම් ප්රලසන 

වයවහ දනොදළනුත්භ න ප න ප අඹද  දීලඳහරන අයමුම් අනු 

ඉසට දරහ ිනදඵනහ. අහි ඒට නන්දන් නළවළ. නමුත්, අදප් 

ප්රලසන ිනදඵනහ. රුණහය ඒ ප්රලසන වින්න" කිඹරහ. අහි  

input VAT න ඔවුන්ට රඵරහ දීරහ ිනදඵනහ. ටුතපු නළින 

දදඹ ප අහි ශහ. ඒ හද භ දතො ප්රලසනඹ අහි විරහ දුන්නහ. 

ඵදු දන්න ිනබුදණ් සුභහන දදයි, ඒට අහි ේ දුන්නහ. අඳට 

අලය වුණ නභ දදඹ තභයි,  "රුණහයරහ වළභ 

යහඳහරිඹහභ අදප් යටට ඵදු මුදේ ටි ප දන්න" කිඹරහ 

කිඹන න.  

අදප් යදට් සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය වහ දොම්ඳළනි 
ර ප 20 ප ිනදඵනහ. අඳට VAT files  ිනදඵන්දන් 15,000යි; 

NBT files 21,000 ප ිනදඵනහ; දඳෞීලි රඵන ආදහඹම් 
අනු ඵදු දන්නන්ද  files 1,28,000 ප ිනදඵනහ; දොම්ඳළනි 
ලදඹන් ඵදු files -Corporate files- 43,000 ප ිනදඵනහ. 

දභන්න අදප් යදට් ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ  යහඳහය වහ දොම්ඳළනි ර ප 
20 ප ිනදඹීදී ර ප දද පත් ඵදු දන්දන් නළින තත්ත්ඹ ප 
ිනදඵන්දන්. ඒ කිඹන්දන්, ඵදු දන්දන් දම් අඹදන් සිඹඹට 

10යි කිඹන නයි. ඉිනරි අඹට VAT ඳනහ ිනබුණත් දන්දන් 
නළවළ. දභඹට දවොභ උදහවයණඹ- 

 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභිනතුභනි, නතළන ිනදඵන ප්රලසනඹ දම්යි . ඔඵතුභහද  
අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යමින් දභභ රු බහට කිව්දව්, සිේරය ව 

දතො දශහභ ඵීදදන් නිදවස යනහ කිඹහයි. ඔඵතුභහ නදවභ 
තභයි දම් රු බහට කිව්දව්. ඊට ඳසද  නඹ 100ට අඩු ශහ. ඒ 
අඩු කිරීභ දශ ත් ඔඵතුභහභයි, නඹ නළින යනහ කිව්දත් 

ඔඵතුභහභයි. භළයි භහදේ දදන දහ VAT න සිඹඹට 15 න 
දොට දට රුහිඹේ 33,334 ආදහඹභ ප රඵන දනහත්, 
නනම් රුහිඹේ 200 ණදන් ඵත් ඳළට් 200 ප විකුණන දනහත් 

දම් ඵීදට ඹටත් දනහ. 
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ  
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ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔන්න ඕ තභයි කිඹන්දන්. ඔඵතුභහ අටුං දරුන්ට 

අධයහඳනඹ දුන්නහ දන්. ඵත් ඳළට් විකුණන අඹට ඵදු ඳනහ 
නළවළ කිඹහ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ දන්. ඵදු ඳනහ ඇින බහණ්ඩ 

රළයිසතුදව් ඵත් ඳළට් නළවළ කිඹන න ඔඵතුභන්රහ දන්නහ 
දන්. ඒ කිඹන්දන්, ඳරතුරු, නශලු ආදිඹට -ෆභරට-  කිසිභ 
ඵීද ප- [ඵහධහ කිරීභ ප  ඔඹ හද  සිේරය තර්ඹ ප ඉදිරිඳත් 

යන්න නඳහ. ඕ ළරැදි තර්ඹ ප.  

 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නදවභ නම්, දයදි න්න.   

  
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දයදි ප්රලසනඹ විහ ඉයයි දන්. දයදි ප්රලසනඹ විඳීභ තභයි- 

[ඵහධහ කිරීභ ප  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විඳුදව් දොදව ද? ඳමුම්ට ගිටුේරහ ඵරන්න.  

 
ගරු (ණචළර්ය) විලයදළව රළලඳ්ෂ මාතශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඳමුම්දව් උදීදකෝණඹ යන්දන් නළවළ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, දභතුභහද  ආනදේ, ඳමුම්දව් සිටින අඹට කිසි 

ප්රලසනඹ ප න්දන් නළවළ.  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ප්රලසනඹ ප න්දන් නළත්නම් භ ප නළවළ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕ තභයි කිඹන්දන්. අහි input VAT න රඵහ දුන්නහ. 

සිතුදව් නළින විධිඹට ආණ්ඩු ඉදිරිඳත් දරහ ඒ ඵය යජඹ ප 
ලදඹන් බහය ත්තහ. නළනි ප්රලසනඹ ප දළන් නළවළ.  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ දෞය  පද ඹ අයදන ඵරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දෞය  පද දේ- [ඵහධහ කිරීභ ප  ඉිනන් වරි දන්- [ඵහධහ 

කිරීභ ප  අහි ඒ ඵීද දහරහ- [ඵහධහ කිරීභ ප  නතුභහ ඔඹ දීේ 

නිම් නළන්ටරහ කිඹනහ. නතුභහද  හරදේ ආනඹනඹ කිරීම් 

නළින ෘෂිර්භඹ ඳත්හදන ගිඹහ කිව්හට ළඩිභ ප්රභහණඹ 
ආනඹනඹ යපු හරඹ තභයි නතුභන්රහද  හරඹ. නමුත් ඔඹ 
විධිඹට නිම් තර් විතර් නඟනහ. [ඵහධහ කිරීභ ප  ඔඵතුභහට 
භතද, භටුන්ද යහජඳ ප VAT  න සිඹඹට 22 ප දළම්භහ කිඹරහ?  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ වුණහට, සිඹලුදීට දළම්දම් නළවළ දන්. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිඹලුදීට දළම්දම් නළින නිහ තභයි දභතයම් ප්රලසන ඇින 

දරහ ිනදඵන්දන්. අහි වන් යන්දන් දභො පද? අහි VAT 

ඳනහ ිනදඵන්දන් දඳෞීලි අංලදේ ේලි ිනදඵන අඹටයි. 

නිදවස අධයහඳන ක්රභඹට රුහිඹේ බිලිඹන 100 ප ළඩි දශ  

දභොටද? ඔඵතුභහට නිදවස අධයහඳනඹත් ඕනෆ. අඳ දම් යට 

සිංප්පරුත් භඟ ංන්දනඹ දශොත්, අදප් දශ දීය ඹ 

නිසඳහදනඹ සිංප්පරුට හදප් ප සිඹඹට 10යි. ඒ කිඹන්දන්, 

සිංප්පරුදව් නභ අඹ 100 ප නම් අදප් යදට් 10යි කිඹන නයි. 

නමුත් අදප් යදට් දදන්න ිනදඵන වළභ දීභ නිම් දදනහ. ඒ 

යදට් ජනතහ අධයහඳනඹ වහ දනහ, දම් යදට් අඹ 

දන්දන් නළවළ. දෞයඹ වහ ඒ යදට්  දනහ; දම් යදට් 

දන්දන් නළවළ. විලසවිදයහරරට ඹන අඹ ඒ යදට් දනහ; 

දම් යදට් දන්දන් නළවළ. ඒ යදට් දඳොදවොය ළන ථහ 

යන්දන්ත් නළවළ, අදප් යදට් දඳොදවොය ර් දදනහ; ළබිනි 

භව්රුන්ට දඳෝණ භේර රඵහ දදනහ. සිංප්පරු ආදි 

ංර්ධනඹ වූ යටර දදන්දන් නළින වන අදප් යදට් දදනහ. 

නදවභ වන දදන අදප් යට දරෝදේ ංර්ධිත යට ප න ප 

ංන්දනඹ යන්න වදනහ. දභො පද දම් විටුළු? දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් තභයි අඳදන් ඇහුදව්. අහි ආදහඹම් ළඩි යන 

භහර් දඳන්නුහ.  

අහි විඹදභ අඩු යන භහර් දඳන්හ ිනදඵනහ. ඒ ළන 

කිඹීදී ශ්රීරංන් නඹහර්රයින්ස ආඹතනඹ, මිටුන් රංහ ආඹතනඹ 

ළන කිඹන්න ඕනෆ. අද උදී රු අග්රහභහතයතුභහ දඳන්හ දුන්නහ, 

නළව් දද ප ම්ඵන්ධදඹන්. නඹ දවොය ආනඹනඹ කිරීභ ප. නදහ  

ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ටුටපු අභහතයයඹහ වුද? ටුටපු ජනහධිඳින 

භටුන්ද යහජඳ පයි. දළන් නතුභහ ඳන්ේ ණදන් ඹනහ, "භභ 

දඩොරර් න ප දවෝ දවොයම් යරහ ිනදඵනහ කිඹහ ඔප්පු 

යනහ නම් භභ භද  දඵේර ඳහ න්නහ." කිඹරහ කිඹමින්. 

නතුභහ දඩොරර්ලින් වන්දන් නළින රුහිඹේලින් වරහ 

ිනබුණහ නම් දභො පද කිඹන්දන්?  

අග්රභහතයතුභහ අද උදී දම් ම්ඵන්ධදඹන් රුම් දඳන්හ 

දුන්නහ. නදහ US Dollars මිලිඹන 40 ටිනහභ ප ිනදඵනහඹ 

කිඹහ වන් ශ නළදටු අද ටිනහභ US Dollars මිලිඹන 

15යි. නදවභ නම්, US Dollars මිලිඹන 25 හ අතටද ගිටුන් 

ිනදඵන්දන්; දොදව ටද ගිටුන් ිනදඵන්දන්? දම් ම්ඵන්ධදඹන් 

ඉදිරිඳත් ය ිනදඵන හර්තහ- [ඵහධහ කිරීභ ප   

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Treasury Bonds  සිීධිදේ දෝටි 15,000 ංචහ ළන- 

355 356 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඉිනන් ඔඵතුභන්රහ දළන් COPE නද ප ඉන්නහ දන්. ඒ ළන 
දොඹන්න. අහි කිසි ප වංන්දන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ටුතුහ, 
භව ඵළංකු අධිඳිනතුභහ නළත ඳත් යනහ කිඹහ. නමුත් නළත 

ඳත් ශහද? නළවළ දන්. ඔඵතුභන්රහ හද  අහි විළිරේජහ ප 
නළින ටයුතු යන්දන් නළවළ. ඹම් හයණඹ ප ිනදඵනහ නම් 
අහි හච්ඡහ භන්න් ම්මුිනඹට ඇවිේරහ ටයුතු යනහ. භහ 

ලින් කී හයණඹට ආදඹත් නන්නම්. භටුන්ද යහජඳ ප 
ඳන්දරන් ඳන්රට ඹනහ. දම් දසර ළඩ ප නළවළ දන්. 
ඉිනන් ඳන්දරන් ඳන්රට ගිටුේරහ- 

 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඇයි, නතුභහට ඳන්රට ඹන්න නඳහ කිඹන්දන්? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳන්ේ ඹන නද ප ප්රලසනඹ ප නළවළ. ඳන්රට ගිටුේරහ 

දීලඳහරනඹ යන න තභයි නඳහ කිඹන්දන්.  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ දොදවොභද කිඹන්දන්, දීලඳහරනඹ යනහ කිඹහ? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආභත් විකුණන්න වදනහ. ආභට යපු දදවේභර ප 

නළවළ, ඒ හරදේ. නමුත් සිඹලු ඳන්ේරට ගිටුන් දීලඳහරනඹ 
යන න තභයි යන්දන්. අඳ කිඹන්දන් ටුටපු මුදේ ඇභින 

ලදඹන් අඩු ණදන් දම් රු බහට ඇවිේරහ අඳත් න ප 
විහද යන්න කිඹහයි. අහි සදහනම් ඕනෆභ තළනදී විහද යන්න. 
භභ නතුභහ ශඟට ඹන්නම්. නතුභහ දජයසාදඹ ප. භභ නතුභහ ශඟට 
ගිටුේරහ හච්ඡහ යන්නම්; විහද යන්නම්. අඳට කිඹන්න, දම් 

ප්රලසනඹ ළන. දොදව ද දම් ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන්?  

අඳට මලිභ ිනබුම් ප්රලසනඹ තභයි, ඳසු ගිඹ යජඹ ත්ත US 
Dollars බිලිඹන 1,100 ණඹ ප්රභහණඹ ප හර්තහ දනොය ිනබීභ. 

අඳට ඒ ගිනි න්ද බහය දුන්නහ. ඵන්දුර ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, 
නදහ pin න රරහ දුන්න පුපුයන්න වදන grenade න තභයි 
අහි අද නිසරිඹ යරහ දම් තයමින් දනගිටුන් ිනදඵන්දන්. ඒයි 

ඔඵතුභන්රහ දවොේභන් දරහ ිනදඵන්දන්.  

පී.බී. ජඹසුන්දය රේජහ නළතු ඳසු ගිඹ ජනහරි භහදේ කිව්හ, 
භහ තුනකින් දම් යදට් ආර්ථිඹ ට්ටනහ කිඹරහ. අජිත් නිහඩ් 

බ්යහේ ඵලු ඳළටිදඹ ප හද  නිලසලබ්ද සිටිනහ. නදහ කිව්හ, 
"ආර්ථි කහතදඹෝ දදදදනහ දදඳළත්දත් ිනඹහ දන දම් යට 
ඳහරනඹ යනහ" කිඹරහ. ඒ ීද යන විභේ මයංල අද දෝ? 
අද ඒ හද  ථහ ිනදඵනහද? දෝ භටුන්ද යහජඳ ප? යදට් 

ආර්ථිඹ ළන හච්ඡහ යනහද? දම් ගිනි න්ද බහය දුන්නහභ 
දරෝ ආර්ථිදඹත් දඳයළිඹ ප ඇින වුණහ. නළවළ දනොදයි. ඒ 
නිහ අහි ටුතුහ නිරුදණ් ගිටුන් ණඹ න්නහට ළඩිඹ 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරත් න ප හච්ඡහ යරහ, ම්මුිනඹට 
ඇවිේරහ දරෝඹට දඳන්න්න, අහි විනඹ ප ඇින ටයුතු 
යනහ කිඹරහ. විනඹ අනු ටයුතු කිරීභ ප තභයි අහි දශ . ඒ 

අනු ආදහඹම් ළඩි යන භහර්, විඹදභ අඩු යන භහර් අහි 

දඳන්නුහ. ඳම්දඳෝරි වමින් යපු විඹදභ අහි ම්පර්ණදඹන් අඩු 

ශහ. නදහ වම්ඵන්දතොටට ගිටුන් යහජඳ ප විදුවරයි, යහජඳ ප 
ජහතයන්තය ුවන් දතොටුදඳොශයි, යහජඳ ප යහඹයි, යහජඳ ප 
ළසිකිළිඹයි වළදුහ. ඒ යපු දඵොරු අහි නළළත්තුහ.  

අහි අද  කීභකින් කිඹනහ, අහි යජඹ බහය ත්තහට ඳසද  

විඹදම් අඩු ය ිනදඵනහ කිඹහ. අදප් ජනහධිඳිනතුභහත්, 
අභළිනතුභහත්, ර පසභන් කිරිඇේර ඇභිනතුභහත් අධිදව්ීස 

භහර්දේ න කිදරෝමීටයඹ ප වදන්න ඹන විඹදභ සිඹඹට 21ට 
ඩහ අඩු ය ිනදඵනහ. දම්ට දොදවොභද උත්තය දදන්දන්? 
නදහ සිට ත්තහභ අද -අවුරුදු දදවභහයකින් ඳසද - ඳටන් න්න 

යහඳෘිනර විඹදභ නදහට ඩහ සිඹඹට 21කින් අඩු දරහ 
ිනදඵනහ. ඒ හද  විඹදම් තභයි අහි අඩු ය ිනදඵන්දන්. දම් 
තභයි ජහතයන්තය මරය අයමුදර කිව්දව්. අහි මීටත් ඩහ අඩු 
යන්න සදහනම්. නමුත්, දරහ ිනදඵන්දන් අඳට ද ප යජදේ 

නිරධහරින්ද  අඩු ප ිනදඵනහ. ඇතළම් නිරධහරින් ළඩ 
යන්දන් නළවළ. දම්හ තභයි අහි විෘත යදන ඹන්දන්. 

ඊශඟට, අදප් ආර්ථි ර්ධන දව්ඹ ළන ඵරමු. නඹ සිඹඹට 

5.7 භට්ටභට ද න්න ඵළවළ දම් යදට් ේලි ංයණඹ දන්දන් 
නළත්නම්. රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිව්හ 

යදට් ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ කිඹරහ. දොදව ද ඩහ ළටිරහ 
ිනදඵන්දන්? ආර්ථි ර්ධන දව්ඹ සිඹඹට 5.4 rebase නද ප 
ිනදඵනහ. ඒ හද  දන්න ේලි පුළුන් තයම් ඇවිේරහ 

ිනදඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුීදී යජදේ ද දඹකුට රුහිඹේ 
10,000 ඵළගින් ර ප 13ට දුන්නහභ රුහිඹේ බිලිඹන 166 ප 
ආර්ථිඹට නනහ. දම් ේලි දොදව ද ඹන්දන්? ඒ 
යහජඳ පද  pocket නට ඹනහද? ඒ Pocket නට ගිඹ ේලි 

තභයි අද යජදේ ද ඹන්ට දුන්දන්. ඒ ළඩි ශ ප්රභහණඹටත් 
ළඩ යනහ නම් අදප් දශ දීය ඹ නිසඳහදනඹ ත සිඹඹට 2, 
3කින් ළඩි න්න ඉඩ ිනදඵනහ. භට දු නද  දනොන න 

ළනයි. ඒ තභයි අහි ඉේරන්දන්. ඳශපුරුීද ප ිනදඵන 
නහඹත්ඹ ප ඇින නිහ අහි ඒත් ඉදන දන දම් යදට් 
ආර්ථිඹ නිසි ඳරිදි ශභනහයණඹ කිරීභ තභයි යදන 

ඹන්දන්. ඒ කිරීභ දරදවසි හර්ඹ බහයඹ ප දනොදයි. රු 
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභන්රහ කිව්හ හද , දම් ජහින 
ආර්ථිඹ ප. නමුත්, අඳට දුන්දන් විනහල යපු ආර්ථිඹ ප. අඳට 

දුන්නු ඒ විනහල යපු ආර්ථිඹ ජහින ආර්ථිඹ ප දර 
දඵොදවොභ ආදයදඹන් ථහ යනහ. ඔව්, අහි ළඩ යනහ. බඹ 
දන්න නඳහ. ඔඵතුභන්රහ  දම් දුන්න ගිනි න්ද අහි සිසිේ දිඹ 

දවයහ ප ඵට ඳරිර්තනඹ යනහ. ඒ අදප්  කීභ ප. 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ නදහ ඳහර්ලිදම්න්තුදව්දී ඇහුහ, ඵදු 
ළඩි යනහද කිඹරහ. භභ කිව්හ, නළවළ කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිව්හ, 

ළඩි ශහ කිඹරහ. දහද ළඩි දශ ? ඵදු ළඩි වුදණ් ඊට දඳය 
මි ඳසු දනොදයි. අහි නන අවුරුීදී VAT න අඩු යනහ. 
අඳට අලය අදප් ආදහඹභ දඳන්රහ, ඔඵතුභන්රහ අනිසි දර 

රඵහ ත් ණඹ ටි දන්න ඳටන් ත්තහයින් ඳසද  
ජනතහද  ඵදු ඵය අඩු කිරීභයි. ඒ නිහ තභයි අහි දර්ුවට 
කිඹන්දන්, අහි අලුත් විධිඹට ටයුතු යන්න ඕනෆ කිඹරහ. අහි 

සුයහඵදු ම්ඵන්ධදඹන් අලුිනන් ංදලෝධන දනහදව් ඒයි. අහි 
දීය ඹ ආදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තු අඹ යනහ. නභ 
දදඳහර්තදම්න්තු ළන අඳට ආඩම්ඵයයි. ඒදොේදරෝ අහිත් 
න ප හච්ඡහ යරහ අද අලුත් භහර්ඹ ඹනහ. දම්හට තභයි 

අහි නහඹත්ඹ දදන්දන්. නමුත්, ලත ඳව දණඹ ප නහ 
කිඹරහ න තළන ප කිඹනහ නම්, අහි නතු දරහ ඒ දණඹ 
නළින යනහ කිඹන න තභයි භට කිඹන්න ිනදඵන්දන්. 

අහි කිව්හ, ශ්රීරන්න් නඹහර්රයින්ස ආඹතනඹ අහිට 
කිසිද ත්භ දිටභ ඇද දන ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ. 2009 භහර්තු 

භහදේ භටුන්ද යහජඳ ප නංරන්තදේ ඉරහ රංහට නන 
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දොට business class seats 10 ප න්න ඵළරි වුණහ කිඹරහ 

අත්තදනෝභින Emirates Airline නත් භඟ ිනබුම් ගිවිසුභ 
අදවෝසි යරහ, ඒ ආඹතනඹ යජඹට බහය ත්තහ. ඒ හද  
නහඹඹන් තභයි අඳට ටුටිදේ. දළන් ඵරන්න අදප් ජභත්රීඳහර 
සිරිද න ජනහධිඳිනතුභහ. නතුභහ ඹන්දන් normal aircraft 

නකින්. නදවභ ගිටුන් භවය දරහට ඳළඹ දද තුන ප Dubai 
International Airport නද ප ඉන්නහ අදන ප ුවන් ඹහනඹ 
නනදත ප. නමුත්, භටුන්ද යහජඳ ප දභොනහද දශ ? දභතළන 

ඉන් දළින්භ ඇදභරිහට ඹන්න වදනහ නත්න්දන් 
නළතු. දම් හද  නහසිනහය විඹදම් නළින යන්න කිඹරහ තභයි 
ජහතයන්තය මරය අයමුදර කිව්දව්. අහි කිව්දව්, ශ්රීරන්න් 

නඹහර්රයින්ස ආඹතනදේ ඳරිඳහරනඹ අහි විධිභත් යනහ 
කිඹරහ. ඒ යන්දන් දොදවොභද? අහි හණිජයයණඹ 
යනහ. අඳට national carrier න ප අලයයි. අහි ඒ ආය පහ 

යනහ. නමුත්, ආය පහ යන්දන් ජනතහද  -ඵදු 
දන්නහද - ේලි දම්ට නන න දනොදයි. ජඳහනදේ 
දදන ප නංරන්තඹට ඹන්න ඕනෆ නම්, අදප් ඵදු දන්දනෝ 
ඒට වනහධහයඹ ප දදන්දන් ඇයි?  

ශ්රීරන්න් නඹහර්රයින්ස ආඹතනඹ 2009 භහර්තු භහදේදී 
යජඹට න්න දොට  රුහිඹේ මිලිඹන 9,800 ංචිතඹ ප ිනබුණහ. 
නමුත්, 2015 අඳට බහය දදනදොට දම් ආඹතනදේ රුහිඹේ 

බිලිඹන 164 -රුහිඹේ දෝටි 16,400- අරහබඹ ප ිනබුණහ. 
ණඹඵයතහ ත රුහිඹේ බිලිඹන 28,800 ප ිනදඵනහ. දභන්න 
දම් හද  ඒහ ම්ඵන්ධදඹන් තභයි අහි ිනත ප තඵනහ කිඹරහ 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරට කිව්දව්. අඳට දම්හ අලය නළවළ. 
airbus න්දන් නළින අදලෝ ප දේරන්ඩ් ඵස ටි න්න අඳට 
අලයයි. අහි ඒහට මුදේ දන් යරහ ිනදඵනහ. දභය අඹ 

ළදඹන් අහි අධයහඳනඹට ටුතපු නළින තයම් මුදේ ප්රභහණඹ ප 
දන් ශහ. නනම්, රුහිඹේ බිලිඹන 154 ප දන් යරහ 
ිනදඵනහ. දෞයඹට ඒ ආහයදඹන් රුහිඹේ බිලිඹන 80 ප 

දන් ශහ. අහි දභන්න දම්හ ඔ පදෝභ යරහ ිනදඵන්දන් 
නහසිනහය විඹදම් නළින යරහයි. ජහතයන්තය මරය අයමුදර ඹම් 
දොන්දීසි දද ප දළම්භහට අහි primary deficit න ප්රින පද ඳ 
ශහ. දම් පුළුන් තයම් අඩු යන්න ඕනෆ. නදර අඩු 

යන්දන් දභොද? අහි ඹම් විධිඹකින් නිර අඹ ප නතු යන්න 
ඕනෆඹ කිඹන ඳදනමින්. ඒට අහි ඹම් විධිඹකින් නභයය ලී 
ටුතුදව්, "ඔව්, export diversification න ප තුළින් නිර අඹ ප 

නතු යන්න පුළුන් නම්, දම් ආර්ථිඹට දවොයි" කිඹරහයි. 
ඒහ අහි නිර දනොන භට්ටභට ථහ යරහයි දම් ආර්ථිඹ 
වළඩසහ ිනදඵන්දන්. නමුත්, අවුරුදු දදට දම් ආර්ථිඹ 

රිඹහත්භ නහ මි ප, දම් අවුරුදු ණනහට ටුය යරහ 
ිනදඵන ආර්ථිඹ ප දනොදයි.  

ජහතයන්තය මරය අයමුදදරනුත් ජලි භහදේ අ නදොට 

අදප් යදට් ිනදඵන තත්ත්ඹ ඵරන්න නනහ. ඒ දොේරන් ජුනි 

30දනි දහ ිනදඵන තත්ත්ඹ ඵරහ ිනදඵනහ. අඳට බහය දුන් 

ආර්ථිඹත්, දළන් ආර්ථිඹත් ඵරහ ඒ දොේරන් පුදුභ දරහ 

ිනදඵනහ. ඒ දොේරන්ටත් හර්තහ යරහ නළින US Dollars 

බිලිඹන 1,300 ප අද අහි හර්තහ යරහ ිනදඵනහ. අහි දභළනි 

විනිවිදබහඹකින් දම් අභහරු ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ යරහ 

ිනදඵනහඹ කිඹරහ ඒ දොේරන් හිළිත්තහ. 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දම් දඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ භභ 
අඹ යනහ. ශ්රීරන්න් නඹහර්රයින්ස ආඹතනඹ න ප. මිටුන් 

රංහ ආඹතනඹ කිඹන්දන් ත අනලය විඹදභ ප දළරීභ ප. ඔඹ 

හද  ඒහ තභයි අහි කිව්දව්. දම් ආඹතන අහි ඒහඵීධ යනහ. 

ඕනෆ නළින ඒහ අහි වරහ දභනහ. CPC න දහත් අහි 

දඳෞීලීයණඹ යන්දන් නළවළ. අහි ඒට ආදඹෝජනඹ 

යනහ. Lanka IOC නට සිඹ දදදනකුදන් රුහිඹේ මිලිඹන 

3,000 ප හද  දවොඹහන්න පුළුන් නම්, අතළන 10,000 ප 

ිනඹහදන ඇයි දභඳභණ අරහබඹ ප න්න අලය? අහි ඒ 

රහබඹ ප ඵට ඳරිර්තනඹ යනහ. ඒට අලය සිඹලු ටයුතු 

අහි ය දන ඹනහ. ඒ ආහයදඹන්භ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඉතහභත් රිඹහය ලී ආඹතනඹ ප ඵට ඳරිර්තනඹ යනහ. නමුත්, 

ඹම් ප්රභහණඹට ළඩිඹ යන්න ගිටුේරහ ිනදඵන තත්ත්ඹත් 

නළින යන න තභයි දළන් දරහ ිනදඵන්දන්. දළන් භහ තුන, 

වතයට දඳය න ඳහය වළභ තළනභ රයිට් ඹන්න ඳටන් ත්තහ. 

දම්හ කුභන්ණහරී සරඳදේ ළඩ. ඔඹ යහජඳ ප ෆේර ප, 

දද ප නදව  දභදව  ඉන්න නිහ ඔඹ ප්රලසන ඇින යනහ. අහි දම් 

වළභ දීභ යහජඳ පරහට දභන්දන් නළවළ. නමුත්, අහි දළම්දභොත් 

දඳන්නහ, දභන්න දභදවභ තභයි දශ  කිඹරහ. දභන්න දම් 

තභයි න්දන් කිඹන න තභයි අහි දඳන්හ දීරහ ිනදඵන්දන්. 

ඒ විධිභත් කිරීභ අදප් ටයුත්ත ප. State-owned enterprises 

මීට ළඩිඹ හණිජයණඹ ප භඟ ටයුතු කිරීභ අලයයි කිඹරහ 

අහි හිළිඅයදන ිනදඵනහ. ඒට අරහබඹ ප ඇින යන්න අලය 

න්දන් ඇයි?  

නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ ඇභිනතුභහ භභ අඹ යනහ. භටුන්ද 
යහජඳ ප හරහන්තයදේ රංභ ඔදව  වදන ඹන 
තත්ත්ඹට කුභහය දේභ ඇභිනතුභහ තුළින් රිඹහත්භ 

වුණහට, නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ ඇභිනතුභහ දඵොදවොභ ඕනෆමින් 
දම් ආඹතනඹ ඳණ අයදන  ඉතහභත් රිඹහය ලී ආඹතනඹ ප ඵට 
ඳරිර්තනඹ යදන ටයුතු ය දන ඹනහ. අහි දොදව ත් 

වන් ය නළවළ, දභන්න දම් මිනිස ප්රභහණඹ අඩු යනහ 
කිඹරහ. අහි යහජය ද දේ ය පහ ඇින යනහ. කිසි ප්රලසනඹ ප 
නළවළ. 2020 ර්ඹ නදොට -දම් අවුරුදු ඳව තුශ- අහි ය පහ 

ර ප 10 ප ඇින යනහ කිඹන න ඒ ආහයදඹන්භ අහි 
රිඹහත්භ යනහ. දම් සුභහන දද, තුන තුශ අදප් ප්රිනඳත්ින 
අහි ඉදිරිඳත් යනහ. අදප් අභළිනතුභහ ඒ දවළිදයවු යහවි. 
ඊ ට ඳසද  දම් භහ දද, තුන තුශ යහඳෘින 85 ප නනදොට 

තභයි ඔඵතුභන්රහට දඳදනන්දන් "ඔව්, දම් අඹ අවුරුීද ප 
නිරුදණ් දනොදයි ටුටිදේ. භවන්සිදඹන් ළඩ යරහ, ඳනත් 
දටුම්ඳත් තිිනත යරහ ඒහ ජනතහට, දරෝඹට දඳන්හ 

දීභ තභයි නභ අභිරහඹ වුදණ්" කිඹන න. දම් යදට් මුදේ 
වරිඹහහය ංයණඹ  දනොවුණහ නම්, නළත සිඹඹට 5.7 
ආර්ථි ර්ධන දව්ඹ ප ඳසු ගිඹ ඳශමුදනි හර්තු තුශ රඵහ 

න්න ඵළවළ. දළන් නළනි ආර්ථි ර්ධනඹ ප ිනදඵනහ. වළඵළයි, 
අඳට ිනදඵන capacity න අනු අභහතයහංලර feasibility 
report න ප ඉදිරිඳත් යන්න ඵළරි තත්ත්ඹ ප ඇින දරහ 

ිනදඵනහ. දභන්න දම් තභයි දරහ ිනදඵන්දන්. දම්හ 
ම්ඵන්ධදඹන් දෂිතදඹෝ දොඳභණ ඉන්නහද? දම්හ 
ම්ඵන්ධදඹන් තභ දවොඹහ දන නළින ප්රලසනඹ තභයි ජනතහට 
ිනදඵන්දන්. අහි ඒහට ඇහුම් න් දීරහ ටයුතු යනහ. නමුත්, 

ඵේරහද  ළඩඹ බරුහ යන්දන් නළවළ. දඳොලීසිදේ ළඩඹ 
දඳොලීසිඹට දදනහ. උහවිදේ ළඩඹ උහවිඹට දදනහ. 
දීලඳහරනඥඹහ දීලඳහරනඹ යනහ. අහි ය රහචහය ඹව 

ඳහරනඹ තුළින් භන් යනහ. 

භවය විට ඹව ඳහරනදේ ිනදඵන නභ ළරැීද තභයි ඉබි 
භදන් ඹන න. ඒ භන දොදවොභද මීට ළඩිඹ ඉ පභන් 
යන්දන් කිඹන න තභයි අහි දළන් ථහ යදන ඹන්දන්. 
නමුත් ඵඹ දන්න නඳහ. ඔඵතුභන්රහ ට්ටරහ දුන්න දම් යදට් 
ආර්ථිඹ වරිසරහ, දළින් යරහ නිළයදි භහර්ඹට න්න 
තභයි ිනදඵන්දන්.  

අද න විට යදට් විදීල ංචිතඹ බිලිඹන 6යි.  මීට ඉසය 
ිනබුදණ් බිලිඹන 5.12ට. ඒ ර්ධනඹ යදන ඉදිරිඹට 
දනිඹන න තභයි දම් අසථහදව්දී අහි යන්දන්. ඒ නිහ 
රුණහය ඔඵතුභන්රහ නිරුදණ් ලබ්ද යන්දන් නළින 
ඉන්න. ඔඵතුභන්රහ වතය ඳසදදදන ප විළිරේජහ නළින වළභ 

359 360 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

දභ රඳහටුනිඹ ඉදිරිදේ ඉන්නහ.  තුණ්ඩු දඵදරහ දම් යදට් 
ආර්ථිඹ වන්න වදන ඒ භන දළන් අන්. අහි දම් යදට් 
ආර්ථිඹ වි ල පිනභත් ආර්ථිඹ ප ඵට ඳරිර්තනඹ යරහ 
දම්,-  

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මාතශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ අඳට කිඹරහ ළඩ ප නළවළ, ඹහළුන්ට කිඹන්න. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මාතශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, ඹහළුන් අද ළඵෆ තත්ත්ඹට ඳරිර්තනඹ දරහ 

ඉයයි. ඔඵතුභන්රහ තභයි ේ යුඹට දනිඹන්න වදන්දන්. 

භටුන්ද යහජඳ ප, ඵළසිේ යහජඳ ප, දෝාහබඹ යහජඳ ප, නහභේ 
යහජඳ ප ඇතුළු යහජඳ ප ේලිඹ ේලි ගිටුන් දහපු තළන් අහි 
ඉදිරිදේදී දවළිදයවු යන්නම්. දම් යහඳහයරට දභන්න 

දභදවභ දව්හ කිඹරහ ඉදිරිදේදී කිඹන්නම්. දොදවන්ද දම් 
ේලි නන්දන්? උදඹංරහ තහයිරන්තදඹන් දනහපු  ේලිරට 
දභොනහද යන්දන් කිඹරහ අහි ළඩි ේ ඹන්න ඉසදේරහ 

දවළිදයවු යනහ. යහඳහරිඹන් කී දදදන ප ඵදු දරහ නළීද? 
අහි ඒහ නකින් න කිඹන්නම්.  

භවයභ දන්න පුළුන්, ළසඵෆදව් දන්න පුළුන්, භහතය 
දන්න පුළුන් අද විදයෝධතහ ිනඹනහ. අද යත්නපුදර්ත් 

ඳත්න්න වළදුහ. ඒත් ඳළළත්වුදණ් නළවළ. ජනතහ නතුදරහ 
කිව්හ දම් හද  දීේ යන්න නඳහ, වරි නම් දම් විදයෝධතහ  

ඳත්න්න ඕනෆ දදශන්දන් දනොදයි, අහියි කිඹරහ. අහියි ඵදු 

දන්දන් කිඹරහ ජනතහ කිව්හ. ඳහරිදබෝගිඹහ තභයි දම් 
සිඹලුභ ඵදු දන්දන්. ඒ නිහ දම් අහධහයණඹ, දඵොරු 
දරෝඹට දඳන්න්දන් නළින, අහි නතු දරහ දම් යදට් ජහින 
ආර්ථිඹ වදමු කිඹරහ භත ප යනහ.  

රු ඵන්දුර ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, දම් ේ තළබීදම් 
දඹෝජනහ දන ඒභ ම්ඵන්ධදඹන් භභ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත 
දනහ. ඔඵතුභන්රහ සිඹලු දදනහභ අහිත් න ප අලුත් 

ආර්ථිඹ ප, අලුත් ශ්රී රංහ ප වදන්න නතු දන්න. දම් 
අවුරුීද අ න විට යදට් ආර්ථිඹ අහි හභහනය භට්ටභට 
දදනනහ. නන අවුරුීදී  full turbocharge නද ප තභයි යට 

ඉදිරිඹ දනිඹන්දන් කිඹන න භත ප යමින් භභ නිවඬ 
දනහ.  

 
්රහනය විමාතවන ිස්ද  වවළ වේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ඳළර්ලිමේ්දතුල ඊ  අනුකල අ. වළ. 6.55    2016 මාතළර්තු 08 
ිසන වවළ වේමාතිනය අනුල  2016 ජූලි මාතව 08 ලන ියකුරළදළ පු. වළ. 
10.30 ලන මත්ෂ කල් ිවම ය. 

 

அன்தடி தற.த. 6.55 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க 2016 யூலன 08, தள்பறக்கறல 

தொ.த. 10.30 றல எத்றலக்கப்தட்டது. 

 
Parliament Adjourned accordingly at  6.55 p.m. until  10.30 a.m.  

on Friday, 08th July,2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March, 2016. 
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[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ  
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව, 2016 ජූලි මස 07 වැනි 
දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් 
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) 

 
II 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව: 
සාමාජිකෙයකු ආෙද්ශ කිරීම 

வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ENERGY:  
SUBSTITUTION OF A MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙඡ්ද පකාරව 
බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි 
සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් 
මහතා ඉවත් ෙකොට, ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා එකී කාරක සභාෙව් 
ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

III 
 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව : සාමාජිකෙයකු ආෙද්ශ කිරීම 

உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர் பதிலீ   

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON MANUFACTURING 
AND SERVICES: SUBSTITUTION OF A MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙඡ්ද පකාරව 
නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි 
සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 
මාරසිංහ මහතා ඉවත් ෙකොට, ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා එම කාරක 
සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
IV 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයකු 
ආෙද්ශ කිරීම 

அரசாங்கப் ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ  

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES:  SUBSTITUTION OF A 
MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 

ඉල්ලා අස්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 
ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 129 (ඇ) පකාරව 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්  මම 2015 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය 
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013/2014 වර්ෂය සඳහා කහටගහ 
ගැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් හි වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ව්යාපාර සහ වාණිජ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 
அறிக்ைககள் 

REPORTS OF SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද සබරගමුව පළාත් 
සංචාරක අධිකාරිෙය් පඥප්ති ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්, එම 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා 

මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද “ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ 
කාල සීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය යුතු 
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ෙමෙහයුම් පතිපත්ති”, “අධිකරණ 
සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග” සහ “සාපරාධී කාරණාවලදී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නියමය” 
යනාදී කාරණා සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට  

පිළිගන්වමි. 
(1)   රාගම, වැලිසර, ෙවලින්ටන් පාර්ක්, ෙනො: 90/16 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙඩන්සිල් ලලිත් අෙබ්සූරිය මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   රත්නපුර, මුවගම, ෙඛ්මානන්ද මාවත, අංක: 28/9 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.එල්. චන්දෙසේකර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   තඹලගමුව, ෙකෝවිල්අඩි යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පද්මනාදන් 
ෙජයමාලිනි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  රාජගිරිය, රාජගිරිය උද්යානය, ෙනො: 615/26 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙරොහාන් ෙපොන්නයියා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   පදවි ශී පුර, 1721/බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්.සී. 
දිල්රුක්ෂි ෙසෝමපාල ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)   කන්තෙල්, ෙවන්ඩාසන්පුර, ආර් - 96, යුනිට්- 16 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්. හීන්බණ්ඩා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7)   නුෙග්ෙගොඩ, ගංෙගොඩවිල, පැපිලියාන පාර, ෙනො: 43 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. සිරිවර්ධන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8)   හරන්කහව, හුරිෙහළපතන, හුරිෙහළපතන පයිවට් ලිමිටඩ් 
යන ආයතනෙයහි ෙසේවය කරන වාසුෙද්වන් රාසයියා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 
(1)   ගාල්ල, කෙල්ගාන, ගම්සභා පාර, 2/18 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි අමරබන්ද ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) තංගල්ල, සිටිනමළුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බර්ටි 
කුමාරප්ෙපරුම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
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(3)   මහරගම, පන්සල පාර, පළමු පටුමග, 31/22 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්.ඩී. විෙජ්වීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)   බත්තරමුල්ල, ෙල්ක් පාර, 160/47 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. දිසානායක ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   අම්බලන්ෙතොට, මානජ්ජාව, හයිඩාමනි නිවස, ෙනො:23 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි රංජිත් සමරවිකම මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)   නාකුළුගමුව, කුඩාවැල්ල උතුර, "ආනන්ද" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.එම්.එන්. ලක්ෂිත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) වැලිගම, මහවීදිය (පරණ කෙඩ්), ෙනො. 267/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්. ඉප්හාමි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) නුෙග්ෙගොඩ, පාෙගොඩ, 1 වන හරස ් වීදිය, ෙනො. 52/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.සී.එල්.  බණ්ඩාර  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) පානදුර, වෑකඩ, ෙහොරණ පාර, ෙනො. 297 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.යූ.ආර්.  පනාන්දු මහතාෙගන්  ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) මාතර, නාදුගල, නාදුගල හන්දිය, "කාන්ති" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි කාන්ති සමරසිංහ ගුණෙසේකර 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙකෝට්ටෙගොඩ, ලුණුකලපුව පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එල්.එච්.  සිරිෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙපො ෙලොන්නරුව, තඹාල, අල්හිලාල්පුර, අංක 106/01 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්. ෙමොෙහොමඩ් අලී මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මැදිරිගිරිය, නවනගරය, යාය 06, අංක 18/2 යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.පී.බී. වීරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට 

පිළිගන්වමි. 

(1) කඹුරුපිටිය, කරපුටුගල, දිග්ගහ ෙකොරටුව යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩී. වික්ටර් රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල, පහළ අරඹ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.එච්.  සව්ර්ණා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මිරිසස්, උඩුපිල, කසත්ුරිෙගවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ෙක්.  පියවතී ෙමනවියෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(4) ෙපොල්ගසඕ්විට, වෑතර, ඉසුරු උයන, අංක 55/ඒ/14 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ලක්මාලි ලියනෙග් ෙමනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) අකුරැස්ස, මාරඹ, ගංහල පාර, "රණසිරි" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පාලිත රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(6)  මාතර, ෙගොම්බද්දල, ෙගොඩැල්ලවත්ත, "තිලංකා" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි තිලකා රණවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7)  අකුරැස්ස, මලිදූව, වැලිකැටිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එච්. මර්සියන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8)   මාතර, වල්ගම, පගති මාවත, අංක 40 ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-158/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
රාජ්ය විශව්විද්යාල පාඨමාලා:  

ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීම 
அரச பல்கைலக்கழகங்களின் பாடெநறிகள்:  

மாணவர் அ மதி 
 COURSES OF STUDY AT STATE UNIVERSITIES:  

ADMISSION OF STUDENTS  
451/’16 

2. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 

විශව්විද්යාල පෙව්ශය සඳහා නිකුත් කර ඇති අත් 
ෙපොෙත් සඳහන් ආකාරයට 2006 - 2009 දක්වා 
වසර 04 තුළදී රාජ්ය විශව්විද්යාලවල එක් එක් 
පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිත වූ ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එම එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා 2006 - 2009 දක්වා 
වසර 04 තුළ සත්ය වශෙයන්ම බඳවා ගනු ලැබූ 
ශිෂ්ය සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  
வினால் பல்கைலக்கழக அ மதி ெதாடர்பாக 
ெவளியிடப்ப ம் ைகந் ல் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளவா  2006 -2009 வைரயிலான நான்கு 
வ டங்களி ள் அரச பல்கைலக்கழகங்களின் 
ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உள்வாங்குவதற்குாிய 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் 2006 - 2009 
வைரயிலான 04 வ டங்களி ள் உண்ைம 
யாகேவ உள்வாங்கப்பட்ட மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 
(a)  Will he inform this House-   

 (i)  separately, the number of students that was 
to be admitted to each course of study of 

State Universities during the 04 years from 
2006-2009 as indicated in the University 
Entrance Handbook issued by the 
University Grants Commission; and 

 (ii)  separately, the actual number of students 
admitted to each such course of study 
during the 04 years from 2006-2009?  

(b)  If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 03, 05, 07 හා 09 යටෙත් 
දක්වා ඇත. 

      (ii)  ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04, 06, 08 හා 10 යටෙත් 
දක්වා ඇත. 

 ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ)     පැන ෙනොනඟී. 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙම් අතුරු පශන්ය ඔය සංඛ්යා 

ෙල්ඛනය පදනම් කරෙගනම ෙනොෙවයි අසන්ෙන්.  

2010 සිට 2015 දක්වා කාලයට අදාළව ඔය පශ්නයම මම 
ඊෙය් ඔබතුමාෙගන් ඇසුවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා  ඉතාම 
කරුණු සහිත පිළිතුරක් සභාගත කළා. ඒ පිළිතුර අනුව 
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් 2014 අවුරුද්ද දක්වා ජීව විද්යාව විෂය 
ධාරාව හදාරා විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන්න පුළුවන් පාඨමාලා 
26ක් තිෙබනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා 85න් 26කට ඇතුළත් වන්න 
පුළුවන් වෙන්වෙ◌ේ ජීව විද්යාව විෂය ධාරාව හදාරපු අයට පමණයි. ඒ 
අවුරුදු පෙහේදී සිසුන් 21,265 ෙදෙනකුට අවස්ථාව හිමි වී 
තිෙබනවා, විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වන්න. හැබැයි 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීම සඳහා ලියා පදිංචි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සිසුන් 17,140යි. ඒ කියන්ෙන්, ජීව විද්යාව හදාරපු 
සිසුන්ෙගනුත් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
80ක් පමණයි කියන එකයි. දළ වශෙයන් කිව්ෙවොත්, අවුරුද්දකට 
අවස්ථාව හිමි සිසුන් 825ක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙමොකද, අෙප් දරුවන් 
ඉෙගනගන්නා පාසල්වල විද්යා ගුරුවරු නැහැ; ගණිත ගුරුවරු 
නැහැ. අෙප් පර්ෙය්ෂණ අංශයට ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් නැහැ කියා. නමුත් රජය විශ්වවිද්යාලවල 
සම්පත් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා; ගුරුවරුන් සඳහා සම්පත් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි ජීව විද්යාව විෂය ධාරාව හදාරපු 
දරුවන්ෙගන් සියයට 80ක් තමයි විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් 
වන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමහි ෙමොකක් ෙහෝ ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්, UGC එෙක්ද, ඉල්ලුම් කිරීෙම්ද කියන 
කාරණය ගැන බරපතළ විධියට සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කියලායි 
මා හිතන්ෙන්.  

අප විද්යා අධ්යාපනෙයන් ඉදිරියට යනවා නම් ෙම් ගැටලුව 
සිසුන් මත ෙනොපටවා අප හැම ෙදනා එකතු ෙවලා ෙමයට  
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙසොයාගන්න ඕනෑ. වැඩිම තරගකාරිත්වය 
තිෙබන ජීව විද්යාව විෂය ධාරාව හදාරා අෙපොස (උසස් ෙපළ) 
විභාගෙයන් සමත් වන අයෙගනුත් සියයට 20කට ඒ අවස්ථාව 
අහිමි වී තිෙබනවා. ඒ සියයට 20 පුරප්පාඩු විධියට පවතිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අතුරු පශ්නයක් අහනවාට වඩා මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අපි හැම ෙදනාම 
ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් අධ්යයනය කරලා, සාකච්ඡා කරලා 
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙසොයා ගනිමු කියා මම කියනවා.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් තර්කය මම පිළිගන්නවා. 

 
දුම්රිය හරස ්මාර්ග ෙග්ට්ටු අනියම් කියාකරුවන්: 

දීමනා 
ைகயிரதக் கடைவ அமய இயக்குனர்கள் : 

ெகா ப்பன கள்   
CASUAL OPERATORS OF RAILWAY CROSSING GATES : 

ALLOWANCES  
597/’16 

6. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
 (The Hon. Lucky Jayawardana) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිටින දුම්රිය 
හරස ්මාර්ග ෙග්ට්ටු අනියම් කියාකරුවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ට ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ලබා ෙදන මාසික දීමනාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) දුම්රිය හරස ්මාර්ග ෙග්ට්ටු කියාකරුවන් සමාජයට 

විශාල ෙසේවාවක් ඉටුකරන පිරිසක් බවත්; 
 (ii) ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඔවුන්ට 

ලබා ෙදන මාසික දීමනාව පමාණවත් ෙනොවන 
බවත්; 

 (iii) එම නිසා ඔවුන්ට පමාණවත් මාසික දීමනාවක් 
ෙගවිය යුතු බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  
(ඇ) (i) දුම්රිය හරස ් මාර්ග ෙග්ට්ටු කියාකරුවන්ෙග් 

රැකියාෙව් සුරක්ෂිතභාවය සඳහා සුදුසු 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කර පමාණවත් 
දීමනාවක් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

 (அ) (i) இலங்ைகயி ள் ேசைவயில் ஈ ப த்தப் 
பட் ள்ள ைகயிரதக் கடைவ அமய 
இயக்குனர்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக் 
களத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைகயிரதக் கடைவ இயக்குனர்கள் ச கத்திற்கு 
ெப ம் ேசைவ ஆற் கின்றவர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்களத்தினால் 
இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன  ேபா மானதல்ல என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக இவர்க க்கு ேபாதியள  
மாதாந்த ெகா ப்பனெவான்  ெச த்தப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ைகயிரதக் கடைவ இயக்குனர்களின் ெதாழில் 
பா காப் க்கான ெபா த்தமான ேவைலத்திட்ட 
ெமான்ைற அ ல்ப த்தி ேபாதியள  ெகா ப் 
பனைவச் ெச த்த நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of casual operators of Railway 
Crossing Gates in Sri Lanka; and 

 (ii)   the monthly allowance given to them by Sri 
Lanka Police Department? 
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(b)  Will he accept that- 
 (i)   the operators of Railway Crossing Gates are 

a group of people who provides a great 
service to the society; 

 (ii)   the monthly allowance provided to them by 
Sri Lanka Police Department is insufficient; 
and 

 (iii)   so, they should be paid a sufficient monthly 
allowance? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether appropriate measures will be taken 
for their job security and whether they are 
paid a sufficient allowance; and 

 (ii)   if so, the aforesaid date? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) 261කි. 

 (ii) දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙවන් කරන ලද 
වාර්ෂික මුදල් පතිපාදන මත ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මාසිකව එක් 
පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 7,500ක ෙගවීමක් සිදු 
කරයි. 

  ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. දුම්රිය හරස ් මාර්ග ෙග්ට්ටු කියාකරුවන් 
අධීක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙහෝ සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැවරීෙමන් ෙමම 
ෙසේවකයන්හට මතුවන ගැටලුකාරී අවසථ්ාවන්ට 
පහසුෙවන් විසඳුම් ලබා දිය හැකි බව නිරීක්ෂණය 
කළ බැවින් ඒ සම්බන්ධ ඉදිරි කියාමාර්ග ගනිමින් 
පවතින අතර, ඔවුන් ෙවත ෙගවනු ලබන මාසික 
දීමනාව රුපියල් 12,000 දක්වා වැඩි කිරීම සුදුසු 
බවට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයෝජනා 
කර ඇත.  

 (ii) අදාළ එකඟතා ලද වහාම. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 651/'16 (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමම පශ්නය මම අද ෙනොඅසන බව දැන්වීමට කැමැතියි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙමම පශ්නෙය් පරිවර්තනය මෙග් ෙනොෙවයි. 

සාමාන්ය ජනයාට ෙත්රුම් ගත හැකි අන්දමට මීට වඩා අර්ථවත් 
වන ආකාරයට ඒ පරිවර්තනය සිදු කරවා, ෙමම පශ්නය නැවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, අපි එෙහම කරමු ෙන්. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 383/'15 (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 459/'16 (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මැතිතුමා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පින්නවල එළිමහන් සත්ව උද්යානය: ඉපයූ ආදායම 
பின்னவல திறந்தெவளி மி கக் 

காட்சிச்சாைல :ெபற்ற வ மானம் 
PINNAWALA OUTDOOR ZOO: INCOME EARNED 

481/’16 
3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு கனக ேஹரத் 

சார்பாக ) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Kanaka Herath) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 

(1): 
(අ) (i) පින්නවල එළිමහන් සත්ව උද්යානෙය් දැනට සිටින 

සතුන් වර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (ii) උද්යානය විවෘත කළ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා ලැබී 

ඇති ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙමහි ප මාණවත් තරම් සතුන් ෙනොමැති බවත්; 
 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් සතුන් නැරඹීමට එන ජනතාව 

සෑහීමකට පත් ෙනොවන බවත්; එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) නරඹන්නන්හට තෘප්තිමත් විෙනෝදයක් ලබාදීම සඳහා 
අනුගමනය කරන ක යිාමාර්ගයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) பின்னவல திறந்தெவளி மி கக்காட்சிச் 

சாைலயில் தற்ேபா ள்ள விலங்கின வைககளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) மி கக் காட்சிச்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
ெதாடக்கம் இ வைர கிைடத் ள்ள வ மானம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) இங்கு ேபாதியள  மி கங்கள் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii )  இதனால் மி கங்கைளப் பார்ைவயிட வ ம் 
மக்கள் தி ப்தியைடவதில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?  

(இ) பார்ைவயாளர்க க்குத் தி ப்திகரமான ெபா  
ேபாக்ைக வழங்கும்ெபா ட்  பின்பற்றப்ப ம் 
வழி ைற யா  என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)   the number of types of animals housed in 

the Pinnawala Outdoor Zoo at present; and 
 (ii)   the income earned since the date the zoo 

was opened? 

(b)  Will he admit that- 

 (i)   there are no sufficient number of animals in 
this zoo; and 

 (ii)   that results in the visitors to the zoo 
becoming dissatisfied? 

(c)  Will he also inform this House the steps to be 
taken to make the visitors to the zoo entertaining 
and satisfying? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) සත්ව විෙශේෂ 29කි. 

 (ii) 2015.05.01 දින සිට 2016.05.31 දිනට ආදායම රුපියල්  
34,522,160.00  

(ආ) (i) පිළිගත ෙනොහැක. 

 (ii) පිළිගත ෙනොහැක. 

(ඇ) 1. සත්ත්ව භාරකරුවන් විසින් සතුන් පිළිබඳ විස්තර කිරීම - 
සත්ව විද්යාත්මක ෙතොරතුරු ඇතුළත් සත්ත්ව 
භාරකරුවන්ෙග් කථාවන් ඒ ඒ දවෙසේ  විවිධ ෙව්ලාවන්වල 
පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී . 

 2. ඉතා ඉක්මනින් ඉතිරි සත්ව අරණවල් ඉදිකිරීම් අවසන් 
කිරීම. 

 3. ඉදිකර ඇති සත්ව අරණවල් පිළිබඳ අධ්යාපනික ෙතොරතුරු 
නවීන කම මඟින් නරඹන්නන් හට ඉදිරිපත් කිරීම. 

(ඈ) අදාළ නැත. 
 
 

ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය සතු වාහන: හදිසි 
අනතුරු 

ஜனாதிபதி பா காப் ப் பிாி க்குாிய வாகனங்கள் : 
விபத் க்கள்  

VEHICLES OF PRESIDENTIAL SECURITY DIVISION:  
ACCIDENTS   

501/’16 
4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 

கம்மன்பில சார்பாக) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)  (i) 2015.01.09 දින සිට 2016.03.31 දක්වා කාලය 
තුළදී ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය සතු වාහන හදිසි 
අනතුරුවලට ලක්වූ වාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම අනතුරුවලින් මියගිය සහ තුවාල ලැබූ 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් ආකාරෙයන් හදිසි අනතුරු ඉහළයෑමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (iv) හදිසි අනතුරු අවම කර ගැනීමට ජනාධිපති 
ආරක්ෂක අංශය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

 (அ) (i) 2015.01.09ஆம் திகதி தல் 2016.03.31ஆம் திகதி 
வைரயான காலப்பகுதிக்குள் ஜனாதிபதி பா  
காப் ப் பிாி க்கு உாித்தான வாகனங்கள் திடீர் 
விபத் க்குள்ளான தடைவகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விபத் க்களில் உயிாிழந்த மற் ம் 
காயமைடந்த ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  திடீர் விபத் க்கள் அதிகாித் ள்ள 
ைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) திடீர் விபத் க்கைள குைறத் க்ெகாள்வதற்காக 
ஜனாதிபதி பா காப் ப் பிாி  ேமற் 
ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he  inform this House - 

 (i)   the number of times that the vehicles of  the 
Presidential Security Division, met with 
accidents during the period from 
09.01.2015 to 31.03.2016; 

 (ii)    the number of persons died and got injured 
as a result of the aforesaid accidents; 

 (iii)    the reasons led for the increase of accidents, 
in this manner; and 

 (iv)    the measures that have been taken by the 
Presidential Security Division to minimize 
accidents? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 10කි. 

 (ii) මියගිය සංඛ්යාව - 06කි. 

  තුවාල ලැබූ සංඛ්යාව - 11කි. 

 (iii) හදිසි අනතුරු ඉහළ යාමක් දක්නට නැත. 

 (iv) ඔව්. 

 ෙම් සඳහා ඵලදායී කියා මාර්ග අනුගමනය කරමින් පවතී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
  

එම්. ෙජ්. එම්. අක්බර් මහතාට අයත් ව්යාපාරික 
සථ්ානය: වන්දි 

தி . எம்.ேஜ.எம். அக்ப க்குாிய வியாபார 
நிைலயம் : நட்டஈ   

BUSINESS ESTABLISHMENT OWNED BY MR. M. J. M  AKBAR:  
COMPENSATION 
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5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා ෙවනුවට) 
  (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ெசயிட் அ  

ஸாஹிர் ெமௗலானா சார்பாக) 
  (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 

Seyed Ali Zahir Moulana ) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) ගම්ෙපොළ, ජයමාලපුර, නාවලපිටිය පාර, අංක 288 
දරන සථ්ානෙය් පදිංචි, එම්.ෙජ්.එම්. අක්බර් 
මහතාට අයත් නුවරඑළිය, ෙලෝසන් වීදිය, 
වරිපනම් අංක 58 දරන සථ්ානෙය් පිහිටි අක්බර් 
ෙට්ඩර්ස ් නම් වූ ව්යාපාරික සථ්ානය, 1983 
වර්ෂෙය් ඇතිවූ ජූලි කලබල අවසථ්ාෙව් 
දාමරිකයින් පිරිසක් විසින් ගිනිතබා විනාශ කරන 
ලද බවත්; 

 (ii) එම ව්යාපාරික සථ්ානයට සිදුවූ අලාභය 
ෙවනුෙවන් වන්දි ඉල්ලා නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් හරහා අදාළ අංශය ෙවත ඉල්ලීමක් 
(ලිපිෙගොනු අංක නුඑ/4/3/52 හා 2005.08.17) 
ෙයොමු කරන ලද බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අංක ඒ/ඒ/2342 යටෙත් ෙවළඳ සමාගමක් ෙලස 
ලියාපදිංචිකර තිෙබන එම ව්යාපාරික සථ්ානයට 
සිදුවූ විනාශය ෙහේතුෙවන් ව්යාපාරික කටයුතු 
සහමුලින්ම අහිමිවී අසරණභාවයට පත්වී සිටින 
අක්බාර් මහතාට ෙමෙතක් වන්දි මුදල් ලබා දීම 
පමාද කිරීමට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) වන්දි මුදල් ෙනොපමාව ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

 (அ) (i) கம்பைள, ஜயமால ர, நாவலப்பிட்  தி, 
இலக்கம் 288 எ ம் இடத்தில் வசிக்கின்ற தி . 
எம்.ேஜ.எம். அக்ப க்கு உாித்தான வெர யா, 

379 380 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேலாசன் தி, வாிப்பண இலக்கம் 58 எ ம் 
இடத்தில் அைமந் ள்ள அக்பர் ேரடர்ஸ் எ ம் 
வியாபார நிைலயம், 1983 இல் இடம்ெபற்ற 

ைலக் கலவரத்தின்ேபா  குண்டர்களினால் 
தீயிட் க் ெகா த்தி அழிக்கப்பட்ட  என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வியாபார நிைலயத்திற்கு ஏற்பட்ட 
நட்டத்திற்கு நட்டஈ  ேகாாி வெர யா 
பிரேதச ெசயலாளர் ஊடாக உாிய பிாி க்கு 
ேகாாிக்ைக (ேகாப்  இலக்கம் නුඑ/4/3/52  மற் ம் 
2005/08/17) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ඒ/ඒ/2342 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் வர்த்தக 
கம்பனியாகப் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ேமற்ப  
வியாபார நிைலயத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள ேசதம் 
காரணமாக வியாபார நடவ க்ைககைள 

ற்றாக இழந்  அநாதரவான நிைலக்கு ஆளாகி 
ள்ள தி . அக்ப க்கு இ வைர நட்டஈ  

வழங்குதல் தாமதமைடவதற்கு ஏ வான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) நட்டஈட்ைடத் தாமதிக்கா  வழங்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the business establishment, ‘Akbar 
Traders’, located at Assessment No.58,  
Losan Street, Nuwara Eliya, owned by Mr. 
M.J.M. Akbar of No.288, Nawalapitiya 
Road, Jayamalapura, Gampola was set on 
fire by a mob of thugs in the time of Black 
July in 1983; and 

 (ii)   a request (File No. නුඑ/4/3/52 and 
17/08/2005) was made to the authorities 
concerned, through Nuwara-Eliya 
Divisional Secretary asking for 
compensation for the loss caused on 
aforesaid business establishment? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)    the reasons led for the delay of paying 
compensation to Mr. Akbar who has been 
rendered helpless, having lost his entire 
business which has been registered as a 
commercial company under No. ඒ/ඒ/2342 
due to the destruction caused; and 

 (ii)   whether measures will be taken to pay 
compensation without  delay? 

(c)  If not, why?   

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

  
සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)  සහ (ii) ෙමම ලිපිෙගොනුව වසර 10කට වඩා පැරණි අතර, ෙම් 

සම්බන්ධව කිසිදු වාර්තාවක් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
තුළ ෙනොමැති බව නුවරඑළිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් වාර්තා කර 
ඇත. එෙමන්ම ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් ක්ෙෂේතෙය් කරුණු අධ්යයනය 
කර කඩිනමින් වාර්තාවක් ලබා ෙදන බවට පාෙද්ශීය ෙල්කම් දැනුම් දී 
ඇත. 

(ආ)  (i) සහ (ii) අක්බාර් මහතා විසින් පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය ෙවත 
ෙමවැනි ලිපිෙගොනුවක් ඉදිරිපත් කර ෙනොතිබීම නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැත. 

 අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධ අයදුම්පතයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් මඟින් 
සහතික කළ ලිපි ෙල්ඛන සහිතව ෙයොමු කිරීෙමන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
රජය මඟින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති නිර්නායක මත වන්දි ෙගවීම සිදු කළ 
හැකිය. 

 ෙකෙසේ ෙවතත්, තස්තවාදී පචණ්ඩ කියා ෙහේතුෙවන් හානි සිදුවූ අයට 
වන්දි ෙගවීෙම් චකෙල්ඛය (MRR/COM/GEN/83-95/01හා 
1996.02.16 අනුව ෙජ්.එම්. අක්බාර් මහතාට බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික 
කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ස්ථාපිත පුනරුත්ථාපන අධිකාරියට 
වන්දි අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් වන්දි ලබා ගත හැකිය. උක්ත 
චකෙල්ඛෙය් පතිපාදන අනුව වන්දි ෙගවීමට හැක්ෙක් සිදුවූ මුළු 
හානිෙයන් සියයට 20ක වන්දියක් උපරිම මුදල් රුපියල්100,000ක් 
දක්වා වූ වන්දි මුදලක් බව දන්වමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ෙයෝධ ඇළ බැම්ම:  පතිසංසක්රණය 
ேயாத எல கால்வாய் அைண : னரைமப்  
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7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා( ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான் 
சார்பாக) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman)    
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කලාවැෙව් ජලය නිකුත් කරන පැරණි ෙයෝධ 
ඇෙළහි, බටුවත්ත හන්දිෙය් සිට තිසා වැවට ජලය 
නිකුත් කරන ඇළ බැම්ම 1977 වර්ෂෙය් සිට 
පතිසංසක්රණය කර ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) කි. මී. 12.5 ක් පමණ දිග ෙමම ඇළ මාර්ගය 
පතිසංසක්රණය ෙනොකිරීෙමන් ෙමම මාර්ගය 
භාවිතා කරන ෙගොවීන් විශාල පිරිසකට තම 
අසව්ැන්න හා කෘෂි උපකරණ රැෙගන යාමට හා 
ඒමට අසීරු වී ඇති බවත්;  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ඇළ බැම්ම පතිසංසක්රණය ෙනොකරන්ෙන් මන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரகவள லங்கள் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  கலாெவவயின் நீைர விநிேயாகிக்கின்ற பைழய 
ேயாத எலவில், பட் வத்த சந்தியி ந்   திசா 
ெவவ க்கு நீர் வழங்கும் கால்வாய் 
அைணக்கட்  1977ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 

னரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
 (ii) 12.5 கி.மீ. நீளமான இக்கால்வாய் னரைமக்கப் 

படாததால் அவ் திையப் பயன்ப த் ம் ெப ந் 
ெதாைகயான விவசாயிக க்கு தம  அ வைட 
கைள ம்  விவசாய உபகரணங்கைள ம் 
ெகாண் ெசல்வதற்குச் சிரமமா ள்ளெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த கால்வாய் அைணக்கட்ைட னரைமக் 
காதி ப்ப  ஏெனன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
aske the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the dam of ancient Yodha-Ela of  Kala 
Wewa, that brings water to Tissa Wewa  
from  Batuwatta junction has not been  
reconstructed since 1977; and 

 (ii)   since no action  has been taken to 
reconstruct this canal which is about 12.5 
km in length, a large number of farmers 
who use this road have found it difficult to 
carry their yield and farming equipment? 

(b)  Will he inform this house the reason for not taking 
action to reconstruct the dam?      

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) කලා වැව දකුණු ඉවුර නව ජය ග  ෙඟ් සිට තිසා වැවට ජලය 
සපයනු ලබන බටුවත්ත හැරවුම් නිර්මිතෙය් සිට දිවුල් වැව 
දක්වා ජලය රැ ෙගන යන පැරණි ෙයෝධ ඇළ 2006 වර්ෂෙය් 
සිට 2012 වර්ෂය දක්වා ජපන් සහෙයෝගිතා අරමුදෙලහි ණය 
ආධාර මත කියාත්මක වූ වාරි පුබුදුව ව්යාපෘතිය මඟින් 
නවීකරණය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

  ඒ යටෙත් සම්පූර්ණ ඇළ මාර්ගය 2006 සිට 2012 දක්වා 
කාලය තුළ අදියරෙයන් අදියර ෙසේවා මාර්ගය ද ඇතුළුව 
පතිසංස්කරණය කර ඇති අතර,  
1. ෙරගියුෙල්ටර් සහිත දිය බස්නා නිර්මිත  -  10 
2. ඇළ මාර්ග හරහා පාලම්  - 06 
3. නාන ෙතොටුපළවල් - 15 
4. ජල මිනුම් නිර්මිත - 02 

5. ජල අවශ්යතා නිර්මිත - 04 

6. ජල අවහැරවුම් නිර්මිත - 02 

  වශෙයන් විශාල නිර්මිත 39ක් ඇතුළුව ඉහත කී නිර්මිත 
76ක් ද ඉදිකර ඇත. ෙම් සඳහා එම ව්යාපෘතිය යටෙත් 
රුපියල් මිලියන 83ක් වැය කර ඇත. 

  ෙමම පුනරුත්ථාපනෙයන් පසු දිවුල්වැව සිට බටුවත්ත 
දක්වා ඇළ මාර්ගය ෙදපස ෙගොවීන් විශාල පිරිසකට 
ගමනාගමන කටයුතු සඳහා පාලම් ෙනොමැතිවීම හා ෙසේවා 
මාර්ගය වල්බිහිවී තිබීම නිසා ඇතිව තිබූ ගැටලු සියයට 
100ක් ම නිරාකරණය කර දී තිබුණි. 

 (ii)  ෙසේවා මාර්ගෙය් නඩත්තු කටයුතු සහ ඇළ මාර්ගෙය් 
නඩත්තු කටයුතු සඳහා වාර්ෂිකව ෙවන්වන පතිපාදනය 
රුපියල් 132,000කි. ව්යාපෘතිය අවසන් වීෙමන් පසුව 
වරාෙගොඩ, ඉඟුරු වැව, කුඩා තිරප්පෙන්, මහ තිරප්පෙන් 
යන ෙපෝෂිත ඇළ මාර්ගවලින් ජලය ලබා ගන්නා වැව් 
යටෙත් ඇති සුළු වාරිමාර්ග ෙගොවි සංවිධාන මඟින් රජෙය් ද 
සහාය ලබා ෙගන ෙසේවා මාර්ගය නඩත්තු කර ගැනීෙම් 
අවශ්යතාව අවෙබෝධ කර දී ඇති අතර, වසර කිහිපයක් 
(2010, 2011, 2012) එම ෙගොවි සංවිධාන විසින් ව්යාපෘතිය 
භාරව සිටි නිලධාරින්ෙග් ද සහෙයෝගය මත ෙගොවීන් විසින් 
ඉටු කර ඇත. 

  එෙහත්, පසු ගිය වර්ෂ 2ක පමණ කාලයක සිට ෙමම 
කටයුත්ත සඳහා ෙගොවි සංවිධානවල දායකත්වය ෙනොලැබී 
ඇති අතර, 2012 - 2015 කාලය තුළ ඇති වූ මහ වැසි හා 
ගංවතුර සහිත කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ෙබොරළු දැමූ 
මාර්ගෙය් ෙසේදී යෑම් හා වලෙගොඩැලි ඇතිවීම් සිදුව ඇත. 

(ආ) 2016 වර්ෂෙය් දී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර 2ක දුර පමාණයක් 
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 8ක පතිපාදනයක් 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලබා දී ඇති අතර, පතිසංස්කරණ 
කටයුතු ඉටු  ෙකෙරමින් පවතී. 

 ෙමම ඇළ මාර්ගය ෙදපස පිහිටා ඇති ජනපද සඳහා වන පෙව්ශ 
මාර්ගය වන්ෙන් ද ෙයෝධ ඇෙළහි ෙසේවා මාර්ගය වන බැවින්, එය 
වාර්ෂිකව නඩත්තු කිරීම පජා දායකත්වය ද ලැබිය යුතු අතර පස් හා 
ෙබොරළු ලබා ගැනීමට ඇති බාධාවන් ද මාර්ගය නඩත්තු කිරීමට ඇති 
ගැටලු ෙලස හඳුනාෙගන ඇත. 

 දැනට මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර 10.6න් කිෙලෝ මීටර් 7ක පමාණයක් 
වාහන ධාවනය කළ හැකි තත්ත්වයක පවතින බවත්, කිෙලෝමීටර 
3.6ක පමණයක් වලෙගොඩැලි සහිතව පවතින අතර, ලැෙබන 
පතිපාදන මත ඉදිරි කාලෙය්දී එම ෙකොටසද නඩත්තු කිරීම සඳහා 
කටයුතු  ෙයොදනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 618/'16 - (1), ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මැතිතුමා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උතුරු ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය: පතිලාභි පවුල් 
வடக்கு நீர் வழங்கல் க த்திட்டம் : நலன்ெப ம் 

கு ம்பங்கள் 
NORTHERN WATER SUPPLY PROJECT: BENEFICIARY 

FAMILIES  

638/’16 

9.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க சார்பாக) 

      (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Shehan Semasinghe) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) අනුරාධපුරය දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක කළ උතුරු ජල 
සම්පාදන ව්යාපෘතිය දැනට කියාත්මක වන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක වන්ෙන් නම්, 

 (i) එහි පතිලාභ අෙප්ක්ෂිත කාලසීමාව තුළ ජනතාවට 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එයින් ආවරණය වන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
 ෙකොට්ඨාස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්ට අයත් ගාම 
නිලධාරී වසම් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) එකී පතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එහි වැඩ කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා කියාමාර්ග 
ෙගන තිෙබ්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட 
வடக்கு நீர் வழங்கல் க த்திட்டம் தற்ேபா  ெதாழிற் 
பட்  வ கின்றதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

ஆ) அக்க த்திட்டம் ெதாழிற்பட்  வ மாயின்,  

 (i) அதன் அ கூலங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலப் 
பகுதியில் மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்கப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் உள்ளவாங்கப்ப கின்ற பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள்  தனித்தனியாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்குாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனி 
யாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த நலன்ெப ம் கு ம்பங்கள் எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (v) அதன் பணிகைளத் ாிதப்ப த் வற்கு நடவ க் 
ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of City Planning and Water 

Supply : 

(a)  Will he state whether the Northern Water Supply 
Project that was implemented in Anuradhapura 
District is operative, now?  

(b)  Will he inform this House, if the project is 
operative- 

 (i)   whether benefits of the Project will be given 
to the public within an anticipated time 
period; 

 (ii)   separately, the Divisional Secretary's  
Divisions covered by  the Project;  

 (iii)   separately, the number of  Grama Niladhari 
Divisions, coming under aforesaid 
Divisional Secretary's Divisions; 

 (iv)    the number of beneficiary families; and 

 (v)   whether measures have been taken to 
expedite the Project? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන  

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) මූලික සැලසුමට අනුව ව්යාපෘතිය අවසන්වීමට නියමිතව 
තිබුෙණ් 2018 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මාසෙය් ය. නමුත් 
සංෙශෝධිත සැලැස්මට අනුව ව්යාපෘතිය අවසන් වන්නට 
නියමිතව තිෙබන්ෙන් 2018 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
ය. 

 (ii) මැදවච්චිය  -   සම්පූර්ණෙයන්ම 

  රඹෑව -   සම්පූර්ණෙයන්ම 

  මිහින්තලය -   ගාම නිලධාරි වසම් 02ක් 

 (iii) මැදවච්චිය  -  ගාම නිලධාරි වසම් 37 

  රඹෑව -  ගාම නිලධාරි වසම් 38 

  මිහින්තලය -  ගාම නිලධාරි වසම් 0 

 (iv) මැදවච්චිය  - 14,600 (පතිලාභීන් ගණන 65,687) 

  රඹෑව -  10,714 (පතිලාභීන් ගණන 48,213) 

  මිහින්තලය -   386 (පතිලාභීන් ගණන 1,737) 

 (v) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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கு ர நீர் வழங்கல் திட்டம் : மதிப்பீட் ச் ெசல   
RUHUNUPURA WATER SUPPLY PROJECT:  ESTIMATED COST 

649/’16 

10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு நாமல் 
ராஜபக்ஷ சார்பாக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Namal Rajapaksa) 

 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ලද 
රුහුණුපුර ජල ෙයෝජනා කමෙය් II අදියර ආරම්භ 
කර ති ෙබ්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය කිරීමට ඇසත්ෙම්න්තු කළ මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) II වන අදියර යටෙත් ආවරණය වන ගාම නිලධාරී 
වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙම් වනවිට නළ ජල සම්බන්ධතාව ලබාදී ඇති 
ගාම නිලධාරී වසම් කවෙර්ද; 

 (iii) නළ ජල සම්බන්ධතාව ලබා දී ෙනොමැති ගාම 
නිලධාරී වසම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දැනට නළ ජල සම්බන්ධතාව ලබාදී ෙනොමැති 
ගාම නිලධාරී වසම් සඳහා නළ ජල සම්බන්ධතාව 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா:  

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைடயில் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்ட 
மிடப்பட்ட கு ர நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் II 
வ  கட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) இதற்காகச் ெசலவிட மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) II வ  கட்டத்தின்கீழ் உள்வாங்கப்ப கின்ற 
கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக 
யா ;  

 (ii) தற்ேபா  குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப் 
பட் ள்ள கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ; 

 (iii) குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப்படா ள்ள 
கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தற்ேபா  குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப் 
படா ள்ள கிராம அ வலர் பிாி க க்கு 
குழாய் நீர் இைணப் கைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii)  இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும்;  

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and  Water 

Supply : 

(a)  Will he state - 

 (i)   whether the second phase of the 
Ruhunupura Water Supply Project  that had 
been planned  to be implemented in 
Hambanthota  has been commenced; and 

 (ii)   the amount  that has been estimated to be 
spent for it? 

(b)  Will he inform this House-  

 (i) the number of Grama Niladhari Divisions  
that are covered under the second phase; 

 (ii)   the Grama Niladhari Divisions to which 
pipe-borne water  connections have been 
given by now; and 

 (iii)   the Grama Niladhari Divisions to which 
pipe-borne  water connections have  not 
been given? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether action will be taken to provide 
pipe-borne water connections to the Grama 
Niladhari Divisions to which pipe-borne 
water connections are not provided at 
present; and 

 (ii)   the period of time that will be taken for it? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන  

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) රුපියල් මිලියන 5200.00 

(ආ) (i) වසම් 24කි. 

 (ii) සූරිය වැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  මීගහජදුර, වැලිවැව, සමාජෙසේවා පුර, සුරවිරුගම, විජයගම, 
නමඩගස්වැව, මහවැලි කඩාර අන්දරවැව, සූරියවැව, 
බැද්ෙද්වැව, විහාරගල. 

387 388 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ෙසවණගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය (ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කය) 

  නුෙග්ගලයාය 

  හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  එලල්ල, බැල්ලගස්වැව, කෑලියපුර, සාෙමෝදාගම, 
සිරිෙබෝපුර 

 (iii) ඔව්. 

  සූරිය වැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  රන්මුදු වැව, වැදි වැව, හබරත්තාවල, මහ පැලැස්ස 

  ලුනුගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  පහළ මත්තල 

  ෙසවණගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය (ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කය) 

  හබරුගල, මහවැව 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) දැනට ෙමම ව්යාපෘතිය පළමු අදියර යටෙත් වූ ෙබදාහැරීම් 
ජල නළ එළීෙම් වැඩ කටයුතු 2016.08.13 දිෙනන් 
අවසන්වීමට නියමිතව ඇත. ඉන් පසුව ඉහත සඳහන් ගාම 
නිලධාරි වසම් සඳහා ජලය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

  දැනට ගාමීය ජල සම්පාදන ව්යාපෘති මඟින් ආවරණය වන 
එෙහත් ගුණාත්මකභාවය හා පමාණාත්මකභාවෙය් 
ඌනත්වයක් ඇති ගාමීය ව්යාපෘති සඳහා ෙතොග ජල සැපයුම් 
පමණක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 

එළවලු සහ පලතුරු වගාව: රසායනික දව්ය ෙයදීම 
மரக்கறிகள் மற் ம் பழச்ெசய்ைக :இரசாயனப் 

ெபா ட்கள் பயன்பா   
CULTIVATION OF FRUITS AND VEGETABLES: USE OF 

CHEMICALS 
482/’16 

14. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා( ගරු කනක ෙහේරත් 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
சார்பாக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on bahlf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) ශී ලංකාෙව් එළවලු සහ පලතුරු වගා කිරීම හා ඉදවීම 
සඳහා රසායනික දව්ය ෙයොදන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  රසායනික දව්යය ෙයදූ එළවලු සහ පලතුරු 
පරිෙභෝජනය කරන ජනතාවෙග් ශරීර 
ෙසෞඛ්යය පිරිහීමට ලක්වන බවත්; 

 (ii) එම රසායනික දව්යය ශරීරගතවීම ෙහේතුෙවන් 
අධික ෙලස ෙකොෙලසට්ෙරෝල් තැන්පත් වීම, 
පිළිකා වැනි අවදානම් ෙරෝග වැළඳිය හැකි 
බවත්; 

  එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) රසායනික දව්යය භාවිතය අවම කිරීම සඳහා රජය ගන්නා 
පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சுகாதார, ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ைகயில் மரக்கறிகள் மற் ம் பழ வைககளின் 
பயிர்ச்ெசய்ைகக்கும் அவற்ைறப் ப க்க ைவப் 
பதற்கும் இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றன என்பைத அவர் அறிவாரா; 

(ஆ) (i) இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்பட்ட 
மரக்கறிகள் மற் ம் பழ வைககைள கர்  
ெசய்கின்ற மக்களின் ேதகாேராக்கியம் 

ழ்ச்சியைடகின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii )  ேமற்ப  இரசாயனப் ெபா ட்கள் உட ல் 
ேசர்வதனால் அதிக அளவில் ெகாலஸ்டேரால் 
பதிதல், ற்  ேநாய் ேபான்ற பார ரமான 
ேநாய்கள் ஏற்படலாம் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இரசாயனப்ெபா ள் பயன்பாட்ைடக் குைறப்பதற்கு 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine : 

(a)  Is he aware that chemicals are used in cultivating 
and ripening fruits and vegetables in Sri Lanka? 

(b)  Will he accept that- 

 (i)   the health condition of the people gets 
deteriorated due to consumption of 
vegetables and fruits for which chemicals 
have been used; 

 (ii)   people are subjected to hazardous diseases 
like cancers and  excessive deposit of 
cholesterol due to the exposure to the 
aforesaid chemicals?  

 (c)   Will he inform this House the measures 
taken by the Government to minimize the 
use of chemicals? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය,ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) මනා කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්   (GAP)  මඟින් නිපදවන 
එළවලු හා පලතුරු පරිෙභෝජනය මඟින් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය පිරිහීමක් සිදු ෙනොෙව්. 
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 (ii) විද්යාත්මකව තහවුරු කර නැත. 

(ඇ) . රසායනික දව්ය අවභාවිතය සීමා කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පලිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් හා 
ආනයන අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ආයතන 
මඟින් කටයුතු කරයි. 

  අවදානමකට තුඩුදිය හැකි විෂ සහිත රසායනික දව්ය 
ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇත. 

 . යම් රසායනික දව්යයක් මානව සත්ව ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ 
පරිසරයට අගතිදායක බව විද්යාත්මකව අනාවරණය 
වුවෙහොත් අවදානම කළමනාකරණය කිරීෙම් කියා මාර්ග 
ගැනීමට රජය කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 . කිසිදු රසායනික දව්යයක් භාවිත ෙනොකර කාබනික 
ෙගොවිතැන පවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය කටයුතු කරමින් 
පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
නීතිපතිවරයා ෙලස කණිෂඨ් නිලධාරිෙයකු පත් 

කිරීම: ෙහේතු 
சட்ட  மாஅதிபராக கனிஷ்ட அ வலர் 
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15.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு உதய 
பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)  (i) නීතිපතිවරයා පත් කිරීෙම්දී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨතම නිලධාරියා වූ සුහද ගම්ලත් මහතා පත් 
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) ෙජ්යෂ්ඨතම නිලධාරියා ෙවනුවට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කණිෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු 
නීතිපති තනතුරට පත් කිරීම පිළිබඳව මෑත කාලීන 
පූර්වාදර්ශ තිෙබ්ද; 

 (iii) එවැනි පූර්වාදර්ශ සිදුවූ වසර, පත්වීම ලද කණිෂ්ඨ 
නිලධාරියාෙග් නම, අගතියට පත් ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරියාෙග් නම සහ එවකට සිටි රාජ්ය 
පධානියාෙග් නම කවෙර්ද; 

 (iv) ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙමෙසේ ෙජ්යෂ්ඨතම 
නිලධාරියා පත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු ෙනොදක්වමින්, 
කණිෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු පත් කිරීම දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය හරහා සව්ාධීන 
රාජ්ය ෙසේවයක් පිළිබඳව ජනතාවට ඇති කළ 
බලාෙපොෙරොත්තු කඩ කිරීමක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) சட்ட மாஅதிபர் நியமிக்கப்பட்டேபா  திைணக் 
களத்தில் ேசைவ ப் ைடய அ வலரான தி . 

சுஹத கம்லத் நியமிக்கப்படாைமக்கான  
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேசைவ ப் ைடய அ வல க்குப் பதிலாக  
திைணக்களத்தின் கனிஷ்ட அ வலர் ஒ வர் 
சட்ட மாஅதிபர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பாக அண்ைமக்காலத்தில் ன் தா 
ரணங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறான ன் தாரணங்கள் இடம் ெபற் 
ள்ள வ டங்கள், நியமனம் ெபற்ற கனிஷ்ட 

அ வலாின் ெபயர், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட 
ேசைவ ப் ைடய அ வலாின் ெபயர் மற் ம் 
அப்ேபாைதய நாட் த் தைலவாின் ெபயர் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) சனாதிபதியினால் இவ்வா  ேசைவ ப் ைடய 
அ வலர் நியமிக்கப்படாைமக்கான கார 
ணங்கள் அறிவிக்கப்படா , கனிஷ்ட அ வலர் 
ஒ வர் நியமிக்கப்பட் ள்ளைமயான  19 
ஆவ  அரசியலைமப் த் தி த்தத்தின் ஊடாக 
சுயாதீன அரச ேசைவெயான்  ெதாடர்பாக 
மக்கள் மத்தியில் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள 
எதிர்பார்ப் க்கைள மீ வதாகும் என்பைத அவர் 
ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
 asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the reasons for not appointing Mr. Suhada  
Gamlath, who was the most senior officer 
of the Department, to the post of Attorney 
General; 

 (ii)   whether  there are recent precedents of 
appointing  a junior officer  to the post of 
Attorney General  instead of   the most 
senior officer; 

 (iii)   the year in which such precedents were set, 
the name of the junior officer who received 
the appointment, the name of the senior 
officer  who was aggrieved and  the name 
of  the Head of  State  at  that time; and 

 (iv)   whether he admits the fact that the 
appointment of a junior officer by the 
President in this manner without giving 
reasons for not appointing the most senior 
officer has disappointed the people who 
were  assured of an independent public 
service through  the 19th Amendment to the 
Constitution? 

(b)  If not , why ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 61ඉ.((1)(ආ) ව්යවස්ථාව පකාරව 
නීතිපතිවරයා පත් කර ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ෙමොහාන් පීරිස් මහතා නීතිපති තනතුරට පත් කරනු ලැබුෙව් 
2008 වසෙර් වන අතර, ඒ වන විට වැඩ බලන නීතිපතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කෙළේ ඔහුට වඩා ෙජ්යෂ්ඨ පියසාද් ෙඩප් 
මහතා ය. එෙසේම, ඒ වන විට ඔහුට වඩා ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 
වන ඊවා වනසුන්දර, පාලිත පනාන්දු හා යුවන්ජන් 
විජයතිලක යන නිලධාරින් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවය කරමින් සිටින ලදී. 2008 වසෙර්දී රාජ්ය නායකයා 
ෙලස කටයුතු කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ය. ඉන් 
පසුව, 2012 වසෙර්දී නීතිපති වශෙයන් කටයුතු කළ ඊවා 
වනසුන්දර මහත්මියව ෙපර පැවති සම්පදාය කඩ කරමින් 
අගවිනිසුරු ෙලස පත් ෙනොකර ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිසුරුවරියක ෙලස පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලද්ෙද් ද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසිනි. 

 (iv) පිළිෙනොගනී. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පකාරව 61ඉ(1)(ආ)හි සඳහන් තනතුරු සඳහා 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කිරීම් කළ යුතු අතර, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 41(ඇ) ව්යවස්ථාව පරිදි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාෙව් පූර්ණ අනුමැතිය සහිතව නීතිපති පත්කිරීම සිදුකර 
ඇත. ඒ අනුව ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ ජනතාවට ඇති 
අෙප්ක්ෂාව බිඳවැටීමක් සිදුවී නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මහතා.- [පැමිණ නැත.] 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මහතා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ලබා ෙදන ඇමතිතුමා කවුරුද 

යන්න දැන ගන්න කැමැතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා ෙන්ද පිළිතුර ලබා ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ළඟ පිළිතුර 

තිෙබනවාද? මම ෙම් පශ්නය  ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යතුමාෙගන් තමයි ඇහුෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මැතිතුමාෙග් පිළිතුර ෙන්ද? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔව්. මම හිතන විධියට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා ළඟ උත්තරය නැහැ, පශ්නය පමණයි තිෙබන්ෙන්. මා 
ළඟ තිෙබන ෙල්ඛනයමයි එතුමා ළඟ තිෙබන්ෙන්ත්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඕනෑ නම් මට කියවන්නට පුළුවන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, මම පශ්නය කියවන්නම්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තරය එවලා නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අඩුම තරමින් අදාළ ඇමතිතුමා ගරු 

සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය 
ඉන්න ඕනෑ. උත්තරය ගන්න බැරි නම් බැහැ කියලා කියන්න 
ඕනෑ. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත් අද නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමවර ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය වුණාම ඔය තත්ත්වය 

ෙවනස් ෙවයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අදාළ ඇමතිවරයා නැත්නම්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරිය නැත්නම් 

ඒ පශ්නය අහලා වැඩක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කථා කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ස්ථාවර නිෙයෝග 

ෙවනස් ෙවනවා. එතෙකොට ඒ අයෙග් පැමිණීමත් සඳහන් ෙවනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Shadow Ministersලාත් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් ෙහෝ  පියවරක් ගන්නට ෙවයි 

ගරු කථානායකතුමනි. නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනාකමක් 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් ගැන සඳහන් කළා.  
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Shadow Ministersලාත් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අඩුම තරමින් Shadow Ministerවත්  සභාෙව් නැහැ. ඡායා 

ඇමතිවත් හිටියා නම් උත්තර ෙදන්න තිබුණා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභාෙව් එක්ෙකෝ ඇමතිතුමා   

ඉන්නට ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නට ඕනෑ; 
එක්ෙකෝ ෙසවණැලි ඇමතිතුමා ඉන්නට ඕනෑ. දැන් ෙසවණැලි 
ඇමතිතුමාත් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඡායා ඇමතිවත් සිටියා නම් උත්තර ෙදන්න තිබුණා. [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒෙගොල්ෙලො එන්න තව අවුරුදු 15ක් විතර ඉන්න ෙවයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ 

කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කර තිෙබනවා. මම එය 

ලබන සතිෙය් පක්ෂ නායකයන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු කණ්ඩායමත් බැලුවාට 
පසුව අෙගෝස්තුවල සිට ඒ ස්ථාවර නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්නට 
පුළුවන්. ඒ අනුව පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්නට අදාළ ගරු 
අමාත්යතුමා අනිවාර්යෙයන්ම සභාෙව් සිටිය යුතුයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක, පශ්නය අහන මන්තීතුමාටත් නිගාවක්, 

පාර්ලිෙම්න්තුවටත් නිගාවක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහොඳ නැහැ.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙම්වා රෙට් ජනතාව අහෙගන ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා එනවා නම් පත් කරන්නම්. ඔබතුමාට ඇමතිකමක් 

ෙදන්න ඕනෑ ෙවලාවක අපි සූදානම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, මාසයකින් ෙම් තත්ත්වය 

ෙවනස් ෙවනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්නය අහන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අහන්න. ඊළඟ දිනෙය්දී එතුමා reply කරයි.   

 
 ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
තිකුණාමලය වරාය ආශිත පිහිටා ඇති ෙතල් ටැංකි 
සම්බන්ධෙයන් මතුව ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
தி ேகாணமைலத் ைற க எண்ெணய்த் தாங்கி 

ெதாடர்பில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைன 
PROBLEMATIC SITUATION WITH REGARD TO OIL TANK 

FARM CLOSE TO TRINCOMALEE HARBOUR 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

තිකුණාමලය වරාය ආශිත පිහිටා ඇති ෙතල් ටැංකි තවත් 
පමාණයක් ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට පැවරීමට යන බවට වන 
පුවත් සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙලෝකෙය් ෙදවැනි ගැඹුරුතම ස්වාභාවික වරාය වන්ෙන් 
තිකුණාමලය වරායයි. එහි සුවිෙශේෂී පිහිටීම ෙහේතුෙවන් ඉතිහාසය 
පුරා එය විවිධ රටවල අවධානයට පාත වුණා. තිකුණාමලය 
වරාෙය් වැදගත්කම තවත් ඉහළ නංවන්ෙන් ෙදවැනි ෙලෝක යුද 
සමෙය් චීන වරාය ආශිතව ඉදි කරන ලද ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණයයි. ෙමහි ඝන මීටර් 12,500ක ධාරිතාවෙයන් යුතු ටැංකි 
102ක් පිහිටා තිෙබනවා.  දැනට ටැංකි 100ක් පාවිච්චියට ගත හැකි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වෙය් පවතින අතර, ටැංකි 17ක් පහළ සංකීර්ණය ෙලස හා 
83ක් ඉහළ සංකීර්ණය ෙලස ෙකොටස් ෙදකකින් යුක්තයි.  ඉහළ 
සංකීර්ණය තුළ දුම්රිය ෙතල් ටැංකි සඳහා ෙතල් පිරවීෙම් පහසුකම් 
ද තිෙබනවා. 

ෙමම පහළ සංකීර්ණෙය් ටැංකි යම් පමාණයක් ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාව විසින් භාවිත කරන ලද අතර ඒවා 2003 වසෙර්දී 
ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට කුලියට දීමට එවකට ආණ්ඩුව කටයුතු 
කළා. ඒ ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ ඉන්දියානු ෙතල් සමාගම සමඟ 
අත්සන් කරන ලද අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් මඟිනුයි. එෙහත් ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාවට ටැංකි පිහිටා ඇති භූමිෙය් අයිතියක් ෙනොතිබූ 
බැවින්,  එය නීත්යනුකූල පැවරීමක් ෙනොෙවයි.  

මීට ෙපර මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙම් පශ්නය අසන ලද 
අවස්ථාෙව්දී ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යවරයා හැටියට ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යවරයා ෙම් පිළිබඳවම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැහැදිලි කළා.  

අත්සන් තබන ලද ගිවිසුෙම් මාස 06ක් ඇතුළත නීතිමය 
ලියවිලි සකස් කරන බව සඳහන් වුවත් ෙම් දක්වා එවැන්නක් 
සකස් වී ෙනොමැති බැවින් නීත්යනුකූලව සියලුම සම්පත් රජය 
සතුව පවතිනවා.  ඒ අනුව, දැන් ෙම් ෙතල් ටැංකි රජයට අයිතියි. 

ඉන්දියානු ෙතල් සමාගම විසින් පරිහරණය කරනු ලබන්ෙන් 
පහළ සංකීර්ණෙය් ටැංකි 17න් යම් පමාණයක් පමණයි. රෙට් 
ෙතල් ඉල්ලුම ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගත් විට දුම්රිය මඟින් ෙබදා 
හැරීෙම් පහසුකම් ද සහිත ෙමම පෙයෝජනවත් ගබඩා සංකීර්ණය 
ෙමෙතක් පාවිච්චියට ෙනොගැනීම බලවත් අපරාධයක්. අලුතින් 
ෙතල් ගබඩා ඉදි කිරීම විශාල වියදම් දැරිය යුතු කටයුත්තක් බැවින් 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට විශාල අමතර වැය බරකින් ෙතොරව 
ෙමම ටැංකි සංකීර්ණය පාවිච්චියට ගත හැකිව තිෙබනවා. එෙසේම 
ගබඩා සංකීර්ණෙය් විශාලත්වය ෙහේතුෙවන් රට තුළ සැපයුමට 
පමණක් ෙනොව ජාත්යන්තර ෙතල් ෙවෙළඳ ෙපොළට පෙව්ශ වීමට ද 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ෙමමඟින් ඉඩ කඩ පාදා ගත හැකියි. 

විෙශේෂෙයන්ම ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෝප් 
එක හමුවට කැඳවන ලද අවස්ථාවක ෙමම ෙතල් ටැංකි පාවිච්චි 
කිරීෙම් හැකියාව ෙසොයා බලන ෙලසට නිර්ෙද්ශයක්ද කරනු ලැබ 
තිබුණා. සංස්ථාෙව් වෘත්තීය සමිති විසින් ද ෙමම ගබඩා සංකීර්ණය 
පාවිච්චියට ගැනීෙම් අවශ්යතාව බලධාරින්ට ෙපන්වා දී තිබුණා. ඒ 
අනුව සංස්ථාෙව් නිලධාරින් විසින් ටැංකි 17ක් පරීක්ෂා ෙකොට බලා 
ලබා දුන් තාක්ෂණික වාර්තාෙව් ඒවා එම තත්ත්වෙයන්ම පාවිච්චි 
කළ හැකි බවත්, විනාශ කරනු ලැබ ඇති නළ පද්ධතිය පමණක් 
අලුතින් ඉදි කළ යුතුව ඇති බවත් ෙපන්වා දී තිබුණා. ඒ සඳහා වන 
වියදම සංස්ථාවට දැරිය හැකි මට්ටෙම් වන බවද එහි සඳහන්ව 
තිබුණා. 

දැන ගන්නට ඇති අන්දමට ටැංකි සංකීර්ණය නවීකරණය 
ෙකොට සංස්ථාෙව් පාවිච්චියට ගැනීම ෙවනුෙවන් අමාත්යවරයා 
විසින් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එයට අනුමැතිය 
ද පළ වී තිෙබනවා.  

මා ළඟ එම කැබිනට් පතිකාව තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, ඒ අනුව සංස්ථාව විසින් නවීකරණ කටයුතු 
ඇරඹීමට කටයුතු සුදානම් ෙවමින් සිටියදී කිසියම් අදිසි හස්තයක් 
විසින් එම කටයුතු නතර කර ඇති බව වාර්තා ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයක් වී තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙතල් සංස්ථාව සැලැස්මක් හැදුවා, ෙමම ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය 
ෙතල් සංස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්න. ඒ සඳහා අවශ්ය වන 

කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් ෙකොට අනුමැතියක් ලබා ෙගනත් 
තිබුණා. එෙසේ අනුමැතියක් ලබා ෙගන තිබියදී හදිසිෙය් ෙමම 
තත්ත්වයන් නතර කර තිෙබනවා.  

ඒ අනුව ෙමම ටැංකි සංකීර්ණෙය් ඉතිරි ටැංකි පමාණය ද 
ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට ලබා දීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බවට 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථා ෙසේවකයින් අතර ද ෙම් මහා ජාතික සම්පත 
පිළිබඳ උනන්දුවන ජනතාව අතරද මහත් ෙනොසන්සුන්තාවක් 
වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

01.  ඛනිජෙතල් සංසථ්ාෙව් ඉංජිෙන්රුවන් විසින් චීන වරාෙය් 
ටැංකි 17ක් පරීක්ෂා ෙකොට තාක්ෂණික වාර්තාවක් ලබා දී 
ඇත්ද? 

02.  එම වාර්තාෙවන් නිර්ෙද්ශ කර ඇත්ෙත් කුමක්ද? එම 
වාර්තාව ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන්ද? 

03.  ටැංකි සංකීර්ණය නවීකරණය ෙකොට සංසථ්ාෙව් පාවිච්චියට 
ගැනීම ෙවනුෙවන් වූ කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන 
ලද්ෙද්ද? 

04.  අදාළ කැබිනට් පතිකාව සඳහා අනුමැතිය පළවී ඇත්ද? ඒ 
කවර දිනෙය්ද? 

05.  ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාව මඟින් ටැංකි පද්ධතිෙය් නවීකරණ 
කටයුතු සිදු කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් අත්හිටුවීමට කටයුතු කර 
තිෙබ්ද? 

06.  එම ටැංකි සංකීර්ණෙය් ඉතිරි ටැංකි පද්ධතියද ඉන්දියානු 
ෙතල් සමාගමට පැවරීමට රජය තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද? 
එෙසේ නම් ඒ කවර ෙහේතු මතද? 

යනුෙවන් ඇති පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමා විසින් ෙමම ගරු 
සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ,ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු දිනෙය්දී ෙම් සඳහා 

වාර්තාවක් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කරන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඉදිරි දිනෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන පළමුෙවනි දිනෙය්දී 

ෙම් සඳහා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු මන්තීතුමාෙගන් අහන්න 

කැමැතියි, ෙම් ෙතල් ටැංකි ඉන්දියාවට ලබා ෙදනවාට 
ඔබතුමන්ලා විරුද්ධයිද කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් මතය කරුණාකර 
කියන්න. 

397 398 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් මතය කියන්නම්. මම පශ්න ඇහුවාම 

දැන් මෙගන් පශ්න අහනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, ජනතාව ෙනොසන්සුන් ෙවලා කියලායි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන්, 2003 වසෙර්දී- 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන්ෙන්,- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් සිද්ධියත් එක්කයි.  

2003 වසෙර්දී ඉන්දියානු සමාගමට ෙතල් ටැංකි ටික දුන්නා. 
නමුත්, ඉඩම ෙතල් සංස්ථාවට අයිති නැහැ. ඒක වරායට අයිති 
භූමියක්. මාස හයක් ඇතුළත පැවරීම සිදු ෙනොවීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත රජයට පැවරී 
තිෙබනවා.  

දැන් අෙප් ෙයෝජනාව මම කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, අපට 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ගබඩා සංකීර්ණය තිෙබනවා. ෙකොෙළොන්නාව 
ගබඩා සංකීර්ණය අද විශාල පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
නළ පද්ධතිය පැල්පත්වාසී නිවාස ආශෙයන් එන නිසා විශාල 
ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ වරාෙය් 
හිර වීමක් තිෙබනවා. අපට ගැඹුරුතම මුහුදක් තිෙබනවා 
තිකුණාමලෙය්. එතැන අපට ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණයක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම දුම්රියට ෙතල් පැටවීම සඳහා අවශ්ය වන ගබඩා 17ක් 
ෙර්ල් පාර ආසන්නෙය් තිෙබනවා. එතෙකොට අපිට දුම්රිෙයන් 
ෙතල් පවාහනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව තමන්ෙග් අලාභය අඩු කරෙගන ජනතාවට 
කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් සපයන්න නම්, රටටත් පාඩුවක් 
ෙනොෙවන්න නම්, ෙම් ෙතල් සංකීර්ණය ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව විසින් ෙමෙහය විය යුතුයි කියන එක තමයි අෙප් 
අදහස. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

මීළඟට ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy 
Speaker will take the Chair. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, please. 

 

 

ll 
 
ශී ලාංකික මුසල්ිම් ජනතාවට ත්යාග කරන ලද රට 

ඉඳි සඳහා ආනයන බදු 
இலங்ைக ஸ் ம்க க்கு இலவசமாகக் கிைடக்கும் 

ேபாீச்சம்பழத் க்கு இறக்குமதி வாி 
IMPORT TAX ON DATES GIFTED TO SRI LANKAN MUSLIMS 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் 

கட்டைள 23/2இன் கீழ் ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி 
க ணாநாயக்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க  அ மதித்ததற்கு 
நன்றி.   

னித ரமழான் மாதத்தில் இலங்ைகவாழ் எம  சேகாதர 
ஸ் ம் மக்களின் பயன்பாட் க்காக உலக இஸ்லாமிய 

நா களால் வ டந்ேதா ம் ேபாீச்சம்பழங்கள் இலவசமாக 
வழங்கப்ப கின்றன.  இதன் பிரகாரம் பாய், ஈரான் 
உட்பட்ட நா கள் வ டந்ேதா ம் ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேபாீச்சம்பழங்கைள வழங்காதவிடத் ம், வழங்கும் 
சந்தர்ப்பங்களில் அதற்கான இறக்குமதி வாிைய அந்தந்த 
நா கேள ஏற் க்ெகாள்வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  இந்த 
நிைலயில் வ டந்ேதா ம் ெதாடர்ச்சியாக எம  நாட் க்குச் 
சுமார் 200 ெமற்றிக் ெதான் ேபாீச்சம்பழங்கைளச் ச தி 
அேரபியா வழங்கிவ கிற . இதற்கான இறக்குமதி வாிைய 
இலங்ைக ஸ் ம் கலாசார அ வல்கள் திைணக்களேம 
ெச த்திவ வதாக அறிய கிற .  அந்த வைகயில், இந்த 
வ டம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 200 ெமற்றிக் ெதான் 
ேபாீச்சம்பழங்க க்ெகன ேமற்ப  திைணக்களம் சுமார் 16 
மில் யன் பாையச் ெசலவிட் ப்பதாகத் ெதாியவ கிற .  
இலவசமாகக் கிைடக்கின்ற ேபாீச்சம்பழங்க க்கு 
வ டந்ேதா ம் ேமற்ப  திைணக்களம் இவ்வாறானெதா  
ெதாைகையச் ெசலவி  வைதத் தவிர்த்தால், ஸ் ம் மக்கள் 
நலன் சார்ந்த ேவ  பணிக க்கு அந்த நிதிையப்  பயன்ப த்த 

ம். 

ச தி அேரபியாவின் லம் எம  நாட் க்குப் னித 
ரமழான் மாதத்திைன ன்னிட்  இலவசமாக 
வழங்கப்ப கின்ற ேபாீச்சம்பழங்க க்கு அறவிடப்ப கின்ற 
வாிைய ற்றாக அகற்ற நடவ க்ைக எ க்க மா? 

அல்ல  ச தி அேரபியா தவிர்ந்த ஏைனய நா கள் 
இறக்குமதிக்கான வாிையத் தாேம ஏற் க்ெகாள்வ  ேபான்ற 
ஒ  நைட ைறையச் ச தி அேரபியா ெதாடர்பி ம் 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு ஏேத ம் சாத்தியப்பா கள் 
உள்ளனவா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம், 
எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான 
விளக்கங்கைள ம் ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරය ෙමෙසේය. 

ආනයනය කරනු ලබන රට ඉඳි සඳහා අදාළ වනුෙය් 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ පනත යටෙත් පනවා ඇති 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු ෙව්. ඒ අනුව, රට ඉඳි කිෙලෝගෑම් එකක් 
සඳහා දැනට අය කරනු ලබන බද්ද රුපියල් 60කි. 

ෙමම වසෙර් ශුද්ධ වූ රාමසාන් කාලය තුළදී ෙමරට ෙවෙසන 
මුස්ලිම් ජනතාවට, මුස්ලිම් රාජ්යයන් විසින් පරිත්යාග ෙලස ලබා දී 
ඇති රට ඉඳි ෙතොගයන් ෙර්ගුෙවන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අදාළ 
බදු මුදල රජය විසින් ෙගවීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව, 
පරිත්යාග ෙලස ලැබූ රට ඉඳි ෙමටික්ෙටොන් 268ක් ෙර්ගුෙවන් 
නිදහස් කර ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 22.82ක මුදලක් 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයට 
සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දී ඇත. 

Hon. Member, this has been traditionally done before, 
but, for the first time, we have formalized it with due 
respect to all the religions. There was a request by the 
Ministry of Muslim Affairs, and on that, there were five 
consignments which were personally approved by the 
President, the Prime Minister and myself. We did not 
want to give anybody carte blanche to import these 
consignments on duty-free basis.  So, we imposed the 
duty on to the Ministry of Muslim Affairs, which is 
transparent, knowing that this would be the case. Any 
other area which is of similar significance for any religion 
will certainly be looked at. All we want to say is, it is for 
the religious harmony that we did it,  not with any other 
intention at all.  Any imports coming in now will not be 
tolerated; it has to be during Ramazan Season, not now.   

Thank you for raising this matter. 

 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල පාලනය : 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

     அத்தியாவசிய உண ப் பண்டங்களின் 
விைலக் கட் ப்பா  : ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  

CONTROL OF PRICES OF ESSENTIAL FOOD 
ITEMS: STATEMENT BY MINISTER OF INDUSTRY 

AND COMMERCE 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Deputy Speaker, an issue has been raised 

recently with regard to the prices of consumer goods as 
the prices of essential commodities differ significantly 

from one district to another. This happens due to 
transport cost incurred and the number of middlemen 
involved in the supply chain. However, now, the 
consumers are of the view that this happens due to 
increase in Value Added Tax -VAT.  Therefore, these 
concerns should be addressed positively in order to 
maintain the cost of living in the country while ensuring 
delivery of quality goods at the lowest price to the end 
consumer. I must highlight the fact that the VAT 
component is applied only to certain commodities.  It is 
not applied to essential food items such as white rice, 
sugar, dhal, onion, potatoes, red onion, milk powder, 
wheat flour, dried chillies, green gram, chickpeas, canned 
fish, sprats, chicken and pharmaceutical items. Specially, 
in Sathosa outlets, we are selling the abovementioned 
VAT-free essential food items.  There is no VAT 
imposed even on vegetables and dried fish. It must be 
noted that the items on which VAT is not levied, the 
prices should be less. When the price of Thai sprats, 
which are identified as a good quality food item, are sold 
at Rs. 530.00 per kilo in Sathosa outlets all over the 
country, I saw it is sold in the range of Rs. 700 - 850 in 
the outside market. When it comes to remote areas, the 
price goes up to Rs. 900 due to intervention of 
middlemen. But, I must emphasize the fact that no VAT 
is imposed on essential food items. Therefore, the pricing 
formula which is implemented now by the Consumer 
Affairs Authority must be re-published and proper 
monitoring mechanism should be introduced district-
wise. My Ministry will take immediate action to re-
gazette the essential food items with the maximum price 
later in consultation with the Hon. Malik 
Samarawickrama, Chairman of the Subcommittee on 
Cost of Living and the Hon.  Ravi Karunanayake, 
Minister of Finance.  

We will also strengthen the market-driven 
mechanism. Hereafter, action will also be taken to 
announce the maximum  price of essential food items 
frequently through print and electronic media also. If 
these goods are sold above the maximum retail price, the 
consumer can lodge a complaint at the district offices of 
the Consumer Affairs Authority which we have 
established in each and every district. The Consumer 
Affairs Authority has now introduced a new facility 
where the consumers can lodge their complaints through 
the hotline 1977 throughout the day. 

As announced in the course of the Budget Speech by 
the Hon. Minister of Finance and decided by the Cabinet 
this week, as well as the Special Cost of Living 
Committee chaired by the Hon. Prime Minister last week, 
the Government has decided to subsidize essential food 
items such as sugar, dhal, big onion, sprats, dried chillies, 
potatoes, canned fish, milk powder, fresh milk, gas, rice 
and some other food items which will be announced 
within the next two days. 

This week we discussed strengthening the capacity of 
the Consumer Affairs Authority by employing additional 
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200 graduates. In addition to that the price control 
mechanism will be supervised at the district level. The 
District Secretaries will be in charge of it and our senior 
Ministers who are in charge of the District Development 
Committees are to chair the meetings every month at  
district level.   

The other measure that we have taken  to ensure 
controlled  prices is by increasing the number of Sathosa 
outlets in the country.  Currently, 319 Sathosa outlets are 
operating all over the country providing a significant 
support to the consumers. Also there are 2000 Co-
operative outlets.  The Hon. Bandula Gunawardane who 
is present here, supported to establish Co-op shops when 
he was the Minister of Co-operatives and Consumer 
Services.  The Hon. Prime Minister instructed me to  take  
necessary steps to make available all food items that we 
are going to Gazette as essential food items at all Sathosa 
outlets.  We are going to sell all these food items at the 
same price in all 2000 Co-operative outlets and 319 
Sathosa outlets.   I think within one week or two weeks’ 
time we can start that mechanism.   We will ensure the 
supply chain of essential food commodities to each and 
every corner of the country. Also, the Hon. Prime 
Minister, has advised to convene the Cabinet 
Subcommittee  which is Chaired by the Hon. Malik 
Samarawickrama,  on very Tuesday and submit a weekly 
report on the cost of living along with its 
recommendations.  Therefore, I firmly believe that this 
proposed mechanism will ensure the control of prices of 
the essential food items and accessibility of food items at 
affordable prices.   

Thank you.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is a good sign to see that you are going to make 

those essential food items available at Sathosa.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
There are 319 Sathosa outlets all over the country plus 

2000 Co-op shops.  Through the Commissioner of Co-
operative Development and Registrar of Co-operative 
Societies, we are going to supply those food items. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මිල පාලනය කිරීම සඳහා දිස්තික්ක 

මට්ටෙමන් නිලධාරින් පත් කරනවා කියලා ඔබතුමා සඳහන් කළා. 
ෙම් "මිල පාලනය" කියන වචනය සම්බන්ධෙයන් අපට නීතිමය 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, price එක control කරන්න අපට 
බැරි නිසා. මිල පාලන පනත අෙහෝසි කරලා, මිල පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙහෝසි කරලා තමයි සාධාරණ ෙවෙළඳ 
ෙකොමිෂන් සභා පනත ෙගනාෙව්. එතෙකොට පාරිෙභෝගික කටයුතු 

පිළිබඳ අධිකාරී පනත යටෙත් උපරිම මිලක් නියම කරන්න 
පුළුවන්. එතෙකොට controlled price එකක් කියන්න බැහැ. 
Maximum Retail Price - 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Yes, MRP. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. "විකිණිය හැකි උපරිම මිල" කියන්න ඕනෑ. ඒකට "මිල 

පාලනය" කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් 
එතැනදී නීතිමය ගැටලුවක් ඇති ෙවනවා. මිල පාලන පනත 
 අෙහෝසි කරලා තමයි සාධාරණ ෙවෙළඳ ෙකොමිෂන් සභා පනත 
ෙගනාෙව්. ඊට පසුව තමයි පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී 
පනත ෙගනාෙව්. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත අනුව 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් උපරිම මිලක් නියම කිරීමටයි. උපරිම මිල 
ඉක්මවා ගියාම දඬුවම් කරන්නත් පුළුවන්.  

අෙනක් එක, ඔබතුමා බඳවා ගන්නා නිලධාරින් ෙවනත් 
ආයතනයකට බඳවා ගන්න බැහැ. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරියට තමයි බඳවා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නීතිය 
යටෙත් තමයි ඔවුන්ට ඒෙක් implementationsවලට යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ නීතිය කඩ කෙළොත් නඩු පවරන්න 
ෙවනවා. නඩු පවරන්න වුෙණොත් අධිකරණෙය්දී ෙම් පශ්නය මතු 
ෙවන නිසා ඔබතුමා බඳවා ගන්නා නිලධාරින් Consumer Affairs 
Authority එකට බඳවා ගන්න.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අදාළ ඇමතිවරයා විධියට සිටි 

නිසා දන්නවා ඇති, පාරිෙභෝගික ෙසේවා අධිකාරියට -Consumer 
Affairs Authority එකට- තමයි ෙම් වාෙග් වැඩ කරන්න 
authority එක තිෙබන්ෙන්  කියලා. [බාධා කිරීමක්] උපරිම මිල - 
MRP, Maximum Retail Price. We have been discussing this 
Maximum Retail Price.  Before making this statement, I met 
the Hon. Malik Samarawickrama and the Hon. Ravi 
Karunanayake and we discussed this. We are going to meet 
again on coming Tuesday after the Cabinet meeting and then 
we will finalize the  Maximum Retail Price. That is what you 
are talking about.     

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, අපි අලුෙතන් කට්ටිය 
බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. දැනට අෙප් Investigation Officersලා 
ෙදසියයයි ඉන්ෙන්. But they come under the Consumer 
Affairs Authority. අපට නිලධාරින් මදි. ඒ නිසා ගරු 
අගාමාත්යතුමා අපට කිව්වා, දැන් හැම කාර්යාලයකම වැඩ අඩු 
graduatesලා ඉන්නවා, ඒ  graduatesලාෙගන් කැමති ෙදසියයක් 
on secondment විධියට අර ගන්න කියලා. දිසාපති කාර්යාලය 
හරහා ඒ අය පුහුණු කරලා, ඒ අයෙගන් වැඩ ගන්නයි අපි 
බලන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ෙම් වන විට සමහර පිට පළාත්වල සීනි මිල වැඩියි. සෙතොෙසේ 

සීනි මිල ෙගොඩක් අඩු වුණාට, රුපියල් 500ක බඩු මිලදී ගත්ෙතොත් 
තමයි සීනි කිෙලෝවක් ෙදන්ෙන්.  

මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ සීමාව වැඩි කරලා -  

403 404 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇමතිතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ ගැන මා උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඇත්තටම එෙහම ෙනොකර 

සාමාන්ය පරිදි  සීනි විකුණන්න කිව්වා නම්, සෙතොස  managersලා  
කරන්ෙන් ඔක්ෙකොම සීනි ටික එක වරම පිට කඩවලට විකුණා 
දමන එකයි. එතෙකොට සාමාන්ය මිනිසුන්ට ගන්න සීනි නැහැ. 
ඒකයි රුපියල් 500ක ෙහෝ බඩු ගන්න එන මනුෂ්යයා ට ඒ සහනය 
ෙදන්ෙන්.  සීනි විතරක් ගන්න සෙතොසට එන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියන කථාෙව් 

සත්යතාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන ෙද් හැම පළාතකටම 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. දුෂ්කර පළාත්වල සෙතොෙසන් රුපියල් 
500ක බඩු ගත්තාම සීනි කිෙලෝවක් ෙදන ෙකොට,  අෙප් ගම්වල 
රුපියල් 500ක බඩු මිලදී ගත ෙනොහැකි දුප්පත් අය ඉන්නවා.  
එවැනි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය සාර්ථක කර ගන්න නම් 
විෙශේෂෙයන්ම පළාත් අනුවත් බලන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
නාගරික පෙද්ශවල රුපියල් 500ක බඩු මිලදී ගත්තාම  සීනි 

කිෙලෝවක් ලබාගත හැකි ආකාරයට, අපි ගාමීය පළාත්වල  
රුපියල් 250ක් දක්වා සෙතොෙසන් බඩු මිලදී ගන්නා අයට සීනි 
කිෙලෝවක් ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදමු. එෙහම නැත්නම් ඒක 
අසාධාරණ වැඩක් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]   ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
Cabinet Subcommittee on Cost of Living එෙක් discuss කරලා 
අඟහරුවාදා තීරණයක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම්දීම, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேசர் ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
"2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2016 ජූලි 20 වන බදාදා  ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ைல 20, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்  உாிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon.Ravi Karunanayake; to be read a Second 

time upon  Wednesday, 20th July, 2016 and to be printed; and to be 
referred to the relevant Sectoral Oversight Committee. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 
"That  the Government business do have precedence this day." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That  this Parliament  at its rising of this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Wednesday, 20th July, 2016." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කර ගැනීමක් 

අවශ්යයි. එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීමට ලබා ෙදන දවස කවදාද 
කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ලබන 20 වැනි දින ඒ පිළිබඳව විවාද 

කිරීම සඳහා දැනට ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව උසාවියට කරුණු ඉදිරිපත් කරන බව ෙම් 
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වනෙකොට අපට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  එම නිසා ඒ අතරතුර පක්ෂ 
නායක රැස්වීමක් කැඳවා අවසාන නිගමනයකට එනවා කියන එක 
තමයි අපෙග් තීන්දුව වන්ෙන්. දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව එම 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ලබන  20 වැනි දා විවාදයට ගැනීමට 
දින තීරණය  කර තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, එය අනුමත කරන්න 

පුළුවන් නම් මා එය අගය කරනවා. ෙමොකද, ෙමය උසාවිය 
ඉදිරියට යාමට තිෙබන ෙදයක්. සමහර අය නිකරුෙණ් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරනවා. ෙමෙතක් කාලයක් සම්පදාය අනුව 
කරපු කටයුත්තක් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට ෙමම පනත් 

ෙකටුම්පත 20 වැනි දා විවාදයට ගැනීමට නියම කර තිෙබනවා.  
The date has been fixed as 20th of this month.  නමුත් ඊට 
කලින් කවුරු හරි අධිකරණයට ගිෙයොත්, අපට ෙමය විවාදයට 
ගැනීම කල් දමන්නට සිදු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අදහස වන්ෙන්, ෙමම පනත් 

ෙකටුම්පත හැකි ඉක්මනින් විවාදයට ගන්න කියන එකයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි 20 වැනි දා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගැනීමට දින 

නියම කර තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතැනදී යම් කූට කියා ඇති කරන්න හදනවා, ෙමය විවාද 

ෙනොකර ඇදෙගන යෑම සඳහා. අපි ඒ වාෙග් අය ගැන ෙහළිදරවු 
කරනවා. ඒ නිසා තමයි ෙමතැන ෙනොෙයක් පශ්න ඇති කරන්ෙන්. 
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්, ඒ සම්බන්ධවයි. 
නැත්නම් උසාවි ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් අර්ථ කථන ෙදන්නට 
පුළුවන්,  ෙවනත් ෙවනත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න හදනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් පැවැති පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම්දී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 20 වැනි දා විවාදයට ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගත්තා. අපි දැනට එම ස්ථාවරෙය් 
සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 20 වැනිදා 

විවාදයට ගැනීමට තීරණය කර තිෙබනවා.  

මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 150, සාපරාධී කාරණාවල දී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් කරන නියමය, 
අංක 151, අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග සහ සමථ 
මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම.   
ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා. 

 

සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත : නියමය 

குற்றவியல் விடயங்களின் பரஸ்பர 
உதவியளித்தல் சட்டம் : ஒ ங்குவிதி 

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 
ACT:  ORDER 

[11.15 a.m.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 

Sir, I move,  

“That  the Order made by the Minister of Justice under subsection 
(3) of Section 2 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
No. 25 of 2002 and published in the Gazette Extraordinary 
No.1926/46 of 6th August 2015, which was presented on 
21.11.2015, be approved.” 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන ෙමම නිෙයෝග ෙදක සහ සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව මා ෙගෞරවෙයන් කරුණු දක්වනවා. 2002 අංක 25 දරන 
සාපරාධී කරුණුවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනෙත් 
ෙදවැනි වගන්තිය යටෙත් 2015 ජූලි මස 30වැනි දින පළ 
කරන්නට ෙයදුණ නිෙව්දනය, 2015 මැයි 28වැනි දින රුසියානු 
සමූහාණ්ඩුව සමඟ අත්සන් කරන්නට ෙයදුණ ගිවිසුම පකාරව පළ 
කරන ලද නිෙව්දනයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
පනත 2002 අංක 25 වශෙයන් සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගීතාව දැක්වීම පිණිස ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත 
කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ෙම් වන විට අපි රටවල් රාශියක් සමඟ 
ෙමවැනි සම්මුතීන්වලට එළඹිලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. චීන ෙහොංෙකොං රජය, United Arab 
Emirates, ඉන්දියාව, තායිලන්තය, ෙබලරූස ් යන රාජ්යයන් 
සමඟත්, ඊට අමතරව තවත් රාජ්යයන් කිහිපයක් සමඟ ෙමවැනි 
ආකාරෙය් ගිවිසුම්වලට එළඹීමටත් ෙම් වන විට අපි කටයුතු 
කරමින් පවතිනවා. ඒ රාජ්යයන් අතර යුක්ෙර්නය, කුෙව්ට්, 
පාකිස්ථානය, ඕස්ෙට්ලියාව, කියුබාව, කැනඩාව, ෙකොරියාව, 
ජර්මනිය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, දකුණු අපිකාව යන රටවල් ද 
ඇතුළත් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, 
ෙලෝකය තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු වුණා වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
අපරාධ සිදු කරනු ලබන ආකාරෙය්ත් විශාල වර්ධනයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ ඒ රටවල ෙද්ශසීමාවන් බිඳෙගන ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් ෙනොෙයකුත් රාජ්යවල වාසය කරන සමහර 
අපරාධකරුවන් සාමුහිකව සහ තනි තනිව කරනු ලබන 
අපරාධවලදී අධිකරණ බලය ෙවන ෙවනම පවත්නාවූ ස්ෛවරී 
අධිකරණ බලය තිෙබන රාජ්ය එකක සිට ෙනොෙවයි, රාජ්ය 
ගණනාවක් ආවරණය වන විධියට ෙම් අපරාධ වර්තමානෙය්දී ඉතා 

407 408 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙව්ගෙයන් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ජාත්යන්තර නීතියත් එක්ක සාකච්ඡා ෙවච්ච ෙමම කාරණය 
පිළිබඳව ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රාජ්යයන්වල අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන යුගයක අපි මීට අවුරුදු 14කට කලින් තමයි ෙම් නීතිය 
ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් සම්මත කර ගනු ලැබූෙව්.  

ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කර ගැනීම මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, යම් රාජ්යයක් තුළ සිදු වන අපරාධයක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනත් රාජ්යයක සිට  ඊට යම් අනුබල දීමක් ෙහෝ ඊට සහාය ලබා 
දීමක්, ඊට සම්බන්ධතාවක් දක්වන පුද්ගලයන් සම්බන්ධව නීතිය, 
යුක්තිය සාධාරණ ෙලස කියාත්මක කිරීම සඳහා  පිටස්තර 
අධිකරණ බලය ඇති රාජ්යයන්වල ස හෙයෝගය ලබා ගැනීමයි. 
ෙමය අපි අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සිදු කරන ෙදයක්. ෙමරටදී අපිට 
නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය වන අවස්ථාවකදී එම රාජ්යයන් 
අපිට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ෙමරට පුද්ගලෙයකු ෙම් 
ගිවිසුමට ඇතුළත් වනු ලබන විෙද්ශීය රටක අධිකරණෙය් යම්කිසි 
නීති කෘත්යයක් - නඩු කටයුත්තක් - සිදු කරන අවස්ථාවක එම 
සහෙයෝගය ඒ ආකාරයටම ශී ලංකා රජයත් ඔවුන්ට ලබා දීමට 
බැඳී සිටිනවා. ඒ අතර වි ෙශේෂෙයන්ම පරීක්ෂණ කටයුතුවලට 
අෙන්යෝන්යව, ෛනතිකව සහෙයෝගය ලබා දීම ෙමහි මුඛ්ය 
පරමාර්ථය ෙවනවා. ෙම් ලබා ෙදන සහෙයෝගයන් අතරට යම් 
පුද්ගලයන්ෙග් සාක්ෂි ෙහෝ පකාශ ලබා ගැනීම, ලියවිලි, වාර්තා, 
අයිතම සහ ෙතොරතුරු ලබා දීම, යම් අපරාධ පරීක්ෂණයක් 
සම්බන්ධෙයන් සැක කටයුතු ෙහෝ සාක්ෂි ෙහෝ සහෙයෝගය ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව ඇති පුද්ගලයන් අනාවරණය කර ගැනීම සහ 
හඳුනා ගැනීම, යම් අපරාධ පරීක්ෂණයක් සහ කරුණක් 
සම්බන්ධෙයන් අයිතමයක් අනාවරණය කර ගැනීම සහ නීතිමය 
ලියවිලි බාර දීම, සාක්ෂිකරුවන්ෙග් ෙපනී සිටීම සඳහා පහසුකම් 
සැපයීම, තාවකාලික හිර භා රෙය් පසු වන පුද්ගලයන් සාක්ෂි සඳහා 
යැවීම සහ ෙගන්වා ගැනීම, ෙසෝදිසි කිරීම සහ තහනම් කිරීම සඳහා 
වූ ඉල්ලීම් කියාෙව් ෙයදවීම, අපරාධ සම්බන්ධ මුදල් සහ උපකරණ 
රාජ සන්තක කිරීම, ඉල්ලීම ලද පාර්ශ්වය ෙද්ශීය නීති රීතිවලට 
අනුකූල ෙනොවන තාක් දුරට ෙමකී ගිවිසුෙම් විෂය පථය යටෙත් වූ 
ෙවනත් ආකාරයක සහෙයෝගය ලබා දීම මූලික වශෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ඒ කියන්ෙන්, අධිකරණයක විභාගයට 

ලක් ෙවමින් තිෙබන කරුණකදී අෙන්යෝන්ය වශෙයන් හුවමාරු 
කර ගැනීමයි. අධිකරණ කියාවලියට  ගිහිල්ලා නැතිව, පරීක්ෂණ 
කියාවලිෙය් තිෙබනවාය කියලා අපි හිතමු. ඒක අධිකරණ 
කියාවලියට ගිහිල්ලා නැහැ. එෙහේ පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. 
ෙමෙහේ පුද්ගලෙයකු අවශ්ය වී තිෙබනවා. පරීක්ෂණ වාෙග් 
කියාවලියකදී ෙකොෙහොමද, ඒ මැදිහත් වීම තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
පරීක්ෂණ සම්බන්ධවත් ෙම් නීතියට අනුව අෙන්යෝන්ය 

සහෙයෝගය ලබා දීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
පරීක්ෂණ ෙදයාකාරයකට සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. එකක් තමයි 
අධිකරණයට වාර්තා කිරීමට ෙපර සිදු වන පරීක්ෂණ. අෙනක, 
අධිකරණයට වාර්තා කිරීෙමන් පසු. අෙප් රෙට් චූදිතෙයක් අත් 
අඩංගුවට ගත්ෙතොත් පැය 24ක් ඇතුළත අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ඊට පසුවත් පරීක්ෂණ සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
ෙදයාකාරෙයන්ම පරීක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් සහෙයෝගය ලබා දීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා විසින් 1978 අංක 2 දරන 
අධිකරණ සංවිධාන පනත යට ෙත් 2016 ෙපබරවාරි 12වැනි දිනැති 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් නිෙව්දනය  නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ 
අනුව "අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 45වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු 61වැනි වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ ඇමතිවරයා 
ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාරව ස්ථිර ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින සෑම 
ගාම  නිලධාරියකුම ඔහුෙග් ගාම නිලධාරි වසම පිහිටි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා නිල බලෙයන් පත් වන සමාදාන 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් වන්ෙන් ය" යනුෙවන් එහි දැක්ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාදාන විනිශච්යකාරවරුන් රට 
පුරා ව්යාප්තව සිටින බව අපි දන්නවා. එෙහත් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී ඒ උදවිය මුණගැසීම, ඒ උදවියෙගන් යම් කිසි 
සහායක් ලබා ගැනීම වැනි ෙද්වල් දුෂ්කර තත්ත්වයක් බවට පත් 
ෙවනවා. නිල වශෙයන් ගාම නිලධාරියකු සමාදාන 
විනිශ්චයකාරවරයකු වීම තුළ ගෙම් සිටින, ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
සියලු ෙදනාම දන්නවා, ගාම නිලධාරින් නිල වශෙයන්  සමාදාන 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් වශෙයනුත් කටයුතු කරන නිසා ඔහු ළඟට 
ගිෙයොත් තමන්ෙග් ඒ අවශ්යතාවන් ඉටු කර ගැනීමට පුළුවන්ය 
කියන කාරණය.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවනුව අපි බලනවා, ගාම 
නිලධාරිවරෙයක් පාෙද්ශීය මට්ටමින් රජෙය් විශාල වගකීමක් 
දරන නිලධාරිෙයක් නිසා ඔහු කරන කාර්යය පිළිබඳව යම් කිසි 
නීතිමය අවෙබෝධයක්, වගකීම පිළිබඳව දැනීමක් ඇතිව ද ඒ 
ෙද්වල් සිද්ධ කරන්ෙන් කියා. ඒ නිසා සමාදාන 
විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් කරනු ලබන ෙසේවය වගකීමකින් යුතුව 
ඉටු කරනු ලබනවාය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
එක්කම ගාම නිලධාරිවරු ගම් මට්ටමින් විශාල ෙසේවාවක් සිද්ධ 
කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ෙසේවා ඇගැයීමකුත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම්ක ෙගෞරවනීය තනතුරක් 
විධියට පිළිගන්නා නිසා. ඒ එක්කම ගාම නිලධාරිවරයකුට ෙමම 
තනතුර ලැබීම තුළ වඩාත් වගකීෙමන් කටයුතු කිරීමක් 
පැවෙරනවා. ෙහේතුව, සමහර ෙවලාවට තම තනතුෙර් කටයුතු 
කරන අතරතුර ගාම  නිලධාරිවරෙයක් සමාදාන විනිශ්චයකාර 
තනතුෙරහි කාර්ය සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීෙම්දී යම් කිසි වරදක් 
සිද්ධ කෙළොත් සමහර ෙවලාවට ඒක තමන්ෙග් රාජකාරි ෙසේවයට 
බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගාම නිලධාරිවරුන් විසින් සමාදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුෙර් බලතල කියාත්මක කිරීෙම් 
නිර්ණායකයක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට 
ගත්ෙතොත් තමන් විසින්ම නිකුත් කළ නිල මට්ටෙම් සහතිකයක් 
පිළිබඳව දිවුරුම් පකාශයක් මඟින් යම් කිසි තහවුරු කිරීම්, සහතික 
කිරීම් සිදු වුණෙහොත් සමහර ෙවලාවට   පතිවිරුද්ධ අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ ගැටලු - conflict of interest - මතු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා එවැනි ගැටලු මතු ෙනොවන ආකාරයට තමන්ෙග් වගකීම ඉටු 
කිරීම සඳහා අවශ්ය නිර්ණායක ඉදිරිෙය්දී අපි ගාම  
නිලධාරිවරුන්ට ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනුව මම සමථ 
මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා; 
1988 අංක 72 දරන සමථ මණ්ඩල පනතට සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ පනෙත් 7වැනි වගන්තිය  යටෙත් සමථ 
මණ්ඩලයක් ෙවත ෙයොමු කළ හැකි ආරවුලක මූල්යමය ව ටිනාකම 
රුපියල් 2,50,000ක් වශෙයන් තමයි දැනට පවතින්ෙන්.  1950 
දශකෙය් දී අෙප් රෙට් සමථ මණ්ඩල කමය කියාත්මක වුණා. 
නමුත් 1972න් පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ඒ කමය අෙහෝසි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් නඩු ඇසීෙම් තිෙබන පමාදය, නඩු ෙගොඩ ගැසීම 
වැනි ෙද්වල් පිළිබඳව වාද විවාද කරන කාලය තුළ ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව නැවතත් තීරණය කළා, අධිකරණ කියාවලිෙය් 
ති ෙබන දීර්ඝභාවය, කාලය ගතවීම, වියදම යනාදිය සලකා බලා, 
ජනතාවට තමන්ෙග් ගැටලු පහසුෙවන් නිරාකරණය කර ගැනීම 
පිණිස සමථ මණ්ඩල තමන්ෙග් ගම් මට්ටමින් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑය කියලා. 1988දී සමථ මණ්ඩල පනත ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ආරාවුලක මූල්යමය වටිනාකම රුපියල් 25,000කට 
අඩු නම් පමණක් සමථ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව 
ලැබුණා. පසු කාල ෙය්දී එම මුදල රුපියල් 2,50,000 දක්වා වැඩි 
කරනු ලැබුවා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සංෙශෝධනය මඟින් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, එය රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කරන්න 
කියලායි.  

එෙසේ සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ගරු නි ෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අවශ්ය පදනම විධියට අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්, ෙමම කමය හා සමාන කම කියාත්මක වන  ෙලෝකෙය් 
අනිකුත් රටවල් එක්ක බැලුවාම අෙප් රෙට් ෙම් කමය 
සාර්ථකභාවයක් ලබා තිබීමයි. උදාහරණයක් විධියට 2015 
වසෙර්දී අෙප් රෙට් සමථ මණ්ඩලවලට ලැබුණු නඩු පමාණය සහ 
විසඳපු නඩු පමාණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ක ෙළොත් එය 
අවෙබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් දැනට  සමථ මණ්ඩල 
329ක් තිෙබනවා. ඒ සමථ මණ්ඩලවල ෙසේවය කරන 
සමථකරුවන් 8,425ක් ඉන්නවා. 2015 වසර තුළ සමථ 
මණ්ඩලවලට ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ්යාව 1,93,201යි. ඒ අතරින් 
සමථ මණ්ඩල විසින් පැමිණිලි 92,134ක් සමථයට පත්කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් සියයට 
47.7ක්. ඒක ෙබොෙහොම ඉහළ පතිශතයක් විධියට සලකන්නට 
පුළුවන්. සමථයට පත්කර ගන්න බැරි වුණු පැමිණිලි සංඛ්යාව 
84,945යි. එය පතිශතයක් විධියට ගත්තාම සියයට 43.9යි.  ෙම් 
ෙදකටම අයත් නැති, ඒ කියන්ෙන් අවසන් කරගන්න බැරිව 
pending disputes විධියට පැමිණිලි 16,122ක් තිබී තිෙබනවා. එහි 
පතිශතය සියයට 8.3යි.  

ෙමම සමථ මණ්ඩලවලට පැමිණිලි ලැබීම කිහිප 
ආකාරයකටම සිද්ධ වනවා. 2005 වසෙර් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ගත්ෙතොත්, අධිකරණවලින් ෙයොමු කරන ලද ආරාවුල් පමාණය 
සියයට 7.6යි.  

ෙපොලීසි විසින් ෙයොමු කරන ලද ආරාවුල් පමාණය  සියයට 
26.7යි.  බැංකු සහ මූල්ය ආයතනවලින් ෙයොමු කරන ලද ආරාවුල් 
පමාණය  සියයට 52.1යි. ඒ තමයි වැඩිම පතිශතය වන්ෙන්. ගරු  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පැමිණිලිවලින් අති බහුතරයක් 
ෙබොෙහෝවිට සාමාන්ය ව්යාපාර කටයුතු යනාදිය සිදු කරන අය 
බැංකු,  මූල්ය ආයතනවලින්  ණය  අරෙගන  ඒ මුදල් ෙගවා ගන්න  
බැරි වුණාට පස්ෙසේ ඒ ආයතන විසින් ෙයොමු කළ බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. එෙහම නැතිවුණා නම්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වන මුදල කුඩා වුණත්  අධිකරණයට ගිෙයොත් ඒ 
පාර්ශ්වයන්ට  විශාල වියදමක් දරන්න ට සිදු ෙවනවා.  සමහරවිට 
තමන් ගත් ණය මුදලට  වැඩි වියදමක් දරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් ගත කරන්නත් සිද්ධ ෙවනවා.  

ඍජු ෙලස පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි 
පමාණය සියයට 1.8යි.  ගිවිසුම් පකාරව  කටයුතු කර  ඒවා  
උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධව  අදාළ පාර්ශ්ව විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද පැමිණිලි  පමාණය සියයට 11. 6ක් වශෙයන් වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් අද ඊෙය් සිට පමණක් ෙනොෙවයි, දැනට 
දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ   ෙලොකු  ගැටලු ෙදකක් තිබුණාය කියන 
එක අපි  දන්නවා.  එකක් තමයි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනතාවය 
පිළිබඳ  පශන්ය.  මූලික වශෙයන් ෙම් රෙට්  විශාල  ෙද්ශපාලන 
ෙවනස්කම් කිරීමට පවා  තුඩු දුන් කාරණය තමයි  අධිකරණෙය් 

ස්වාධීනත්වය.  විෙශේෂෙයන් ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් ෙම්වා ඉවත් 
කර තැබීම, අධිකරණයට කරපු  බලපෑම් යනාදිය. අපි දැන්  නව 
රජය විධියට  අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය තහවුරු කරන්නට  
ගතහැකි ෙබොෙහෝ පියවර ෙගන තිෙබනවා. අද කාලෙය් 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව පශන් කරන අවස්ථා 
දකින්නට ලැෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම කලාතුරකින්.  

ෙදවන කාරණය, අධිකරණ කියාවලිෙය් තිෙබන පමාදය;  නඩු 
කටයුතුවල තිෙබන පමාදය. ෙමය බරපතළ කාරණයක්. අද ඊෙය් 
ඇති වුණ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 2016 වසෙර් ජාතික නීති 
සම්ෙම්ලනය පැවැත්වූවා. ඒ සම්ෙම්ලනෙය් මාතෘකාව තමයි   
“Laws Delays”; යුක්තිෙය් පමාද වීම. මිට අවුරුදු හැටකට 
කලිනුත් එක්දහස් නවසිය පණස් ගණන්වල හැට ගණන්වල   
තියපු ස ම්ෙම්ලන ගැන ෙසොයා බැලුවාම ඒ සමහර සම්මන්තණවල 
මාතෘකාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්  “Laws Delays” කියන කාරණයයි.  
යුක්තිෙය් පමාදවීම ඒ කාලෙය්ත්  තිබිලා තිෙයනවා.  නීති කටයුතු 
පමාදවීම අපට සාධාරණීකරණය කරන්නට  බැහැ. හැබැයි, එයට  
බලපෑ ෙනොෙයකුත් කාරණා  තිෙබනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි දන්නවා,  
අෙප් රෙට්  සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංගහය සහ අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය කියන ෙම් ෙදක අවුරුදු සිය ගණනකට වඩා පැරණියි. ෙම් 
නීති හදුන්වා ෙදන කාලෙය් අධිකරණ  ඉතා සුළු පමාණයක් තමයි 
තිබුෙණ්. ෙකොළඹ දිසා අධිකරණය ගත්ෙතොත් දවසකට නඩු විභාග 
එකක් නැත්නම් ෙදකක් වාෙග් තිෙබන කාලයකයි ෙම් නීති පද්ධති 
අෙප් රටට හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් කමය ෙවනස් කරන්නට තමයි, 1972දී  පළමුවන ජනරජ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පස්ෙසේ Administration of Justice 
Law, No. 44 of 1973 ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහයත්, අපරාධ නඩු  විධිවිධාන සංගහයත් ඉවත් කර  
අලුත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දුන්නා. එය කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිද්දී ඒ පිළිබඳවත්  ෙනොෙයකුත් අඩුපාඩුකම්  වාද විවාද  ඇති 
වුණා. එම නිසා නැවතත් 1978 ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්මත  වුණාට පස්ෙසේ ෙම් කියාපටිපාටින් පිළිබඳව 
පැරණි සිවිල් නඩු විධාන සංගහයත්,  අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහයත් සංෙශෝධනයන් සහිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
නැවත වතාවක් ආෙද්ශ කරන්නට පටන් ගත්තා. ෙම්වාෙය් තිෙබන 
හුඟක් අඩුපාඩුකම් අප හඳුනාෙගන තිෙබනවා. සිවිල් නඩුවල 
පමාදය වැළැක්වීම පිණිස  සෑම සිවිල් නඩුවකම විභාගය ආරම්භ 
කිරීමට පථම අනිවාර්ය ෙලස සමථකරණ කියාදාමයක් සඳහා 
උත්සාහයක් කිරීම ෙම් වන විටත් ෙකටුම්පත් කර  හමාරයි.  

  අපි දන්නවා, සාමාන්ය සාම්පදායික කමයට අෙප් රෙට් 
තිෙබන අධිකරණ කමය, පතිවිරුද්ධ අදහස් මත හැෙපන කමය, 
තුළ නඩු විභාග පටන් ගත්ත ගමන්ම යන්ෙන් ෙබොෙහොම 
අරගළකාරී තත්ත්වයකට බව.  Aggressive  කමයකට තමයි අෙප් 
රෙට් නඩු විභාග වන්ෙන්. නමුත්, අද ෙලෝකෙය් දියුණු  රටවල් 
ෙබොෙහොමයක් නඩු විසඳීෙම් විකල්ප මාර්ගවලට ෙයොමු වී 
තිෙබනවා. එක කමයක් තමයි, ෙම් ෙබ්රුම්කරණය -arbitration- 
කියන එක. අෙප් රෙට් arbitration කියන කමයත් කියාත්මක 
ෙවනවා. නමුත්, එය සාමාන්ය ජනතාවට එතරම් පෙයෝජනවත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් ෙලොකු ව්යාපාරිකයන් වැනි අයට 
තමයි ෙම් ෙබ්රුම්කරණ -arbitration- කියාවලිෙයන් යම්කිසි 
සහනයක් ලබාගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. හැබැයි, ඒ කමය 
පිළිබඳවත් දැඩි විෙව්චන තිෙබනවා. අද සමහර ෙවලාවට 
අධිකරණෙයන් අවුරුදු ෙදකකින්, තුනකින් විසඳිය හැකි පශ්නයක් 
ෙබ්රුම්කරණයට ගියාම සමහර විට අවුරුදු හතක්, අටක් ගත 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙබ්රුම්කරණ කමයත්, ෙම් නීතියත් 
වර්තමානයට ගැළෙපන පරිදි නවීකරණය කරන්න ෙවනවා. අපි, 

411 412 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව, ව්යවස්ථාදායකය, බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
පතිඵලය ෙබ්රුම්කරණය තුළ සිද්ධ ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට 
අධිකරණ කියාදාමෙය් සිදුවන කියාදාමයට යන කාලයටත් වඩා 
දීර්ඝ කාලයක් ගත ෙවමින් පවතින ෙබ්රුම්කරණ කමයක් තමයි 
අද ෙම් රෙට් කියාත්මක වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
වශෙයන් අපි ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කරණ මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ 
කළා. එහි කටයුතු දැන් කියාත්මක ෙවනවා. එය මීට වඩා ඉහළ 
තත්ත්වයකට ෙගන ගිහින්, ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ෙබ්රුම්කරණ 
සඳහා පහසුකම් ලබාදීෙම් ආයතනයක් විධියටත්, අෙප් රටට විශාල 
ආදායමක් ලබාගැනීෙම් කමෙව්දයක් විධියටත් අපි එය කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් අධිකරණෙය් තිබුණු විශාල ගැටලුවක් තමයි, 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන නඩුවල වැරදිකාරෙයෝ බවට අධිකරණ 
තීරණ මඟින් ලැෙබන පතිශතය ඉතා පහළ අගයක් ගැනීම. ඒකට 
මූලික ෙහේතුවක් තිබුණා. ඒක තමයි යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය 
තුළ -විෙශේෂෙයන්ම අපරාධ නඩුවලදී- ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව සත්ය 
ෙසොයා ගැනීෙම් තිෙබන ගැටලුව. ෙම් සත්ය ෙසොයා ගැනීම 
අධිකරණයට තනිෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
කියාදාමයට සහභාගි වන නීතිඥවරුන්, ඒ වාෙග්ම නඩු ෙමෙහය 
වන නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මීට 
දායක වන රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන හැම එකකම 
සහෙයෝගය ඇතිව තමයි චූදිතයා ෙචෝදනා ලබපු වරදට 
වරදකරුවකු විය යුතුද, නැද්ද කියා අවසානෙය්දී  
විනිශ්චයකාරවරයකුට තීරණයක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මීට 
තිබුණු මහත් බාධකය තමයි සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙනොවීම. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි අෙප් රෙට් සාක්ෂිකරුවන්ට තිබුණු බලපෑම. සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන්ට තර්ජන එන්න පුළුවන්; මරණීය තර්ජන එන්න 
පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ෙම් රෙට් සාක්ෂිකරුෙවෝ මරලා 
තිෙබනවා, ඒ සාක්ෂිය ඉදිරියට ඒම වළක්වන්නට. සමහර 
ෙවලාවට සාක්ෂිකාරෙයෝ මිලදී ගන්නවා. ෙමවැනි ෙනොෙයකුත් 
ෙහේතු නිසා සාක්ෂික රුවන් තම ඇසින් දැකපු ෙද්, දන්න ෙද් 
කියන්න අධිකරණවලට ඉදිරිපත් ෙවන්න බියක් තිබුණා; බාධාවක් 
තිබුණා. ඒ දුෂ්කරතා ඉවත් කරන්න ඕනෑ නිසා වින්දිතයන් සහ 
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පනත ගිය වසෙර්දී අපි 
සම්මත කළා. ෙම් වන විට වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් 
ආරක්ෂා කිරීෙම් අධිකාරිය කියාත්මක ෙවනවා. අපි දන්නවා, රෙට් 
ජනතාවට තවම ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු අවෙබෝධයක් නැති බව. 
ඉදිරිෙය්දී ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටත් යන්න අප 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙමය සාර්ථකව කියාත්මක වුෙණොත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අපරාධ න ඩුවල සත්ය ෙසොයාගැනීෙම් 
පතිශතය වැඩි ෙවලා චූදිතයන් වැඩි පමාණයකට දඬුවම් ලැබීෙම් 
කමෙව්දයට ඒවි කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් 
තිබුණු කලබලකාරි තත්ත්වය -විෙශේෂෙයන් යුද්ධය පැවැති 
කාලෙය් තිබුණු තත්ත්වය- ෙහේතුෙකොටෙගන ෙනොෙයකුත් ගැටලු 
මතු වුණා. ඒ නිසා අපි මීට සති කීපයකට කලින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවත් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගත්තා. ඒ 
තමයි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත. ඒ පනත ගැන අපි 
පැහැදිලි කළා. නමුත් ජනතාවට ඒ පිළිබඳ හරි අවෙබෝධයක් 
තවමත් නැහැ කියා අපිත් පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳවත් විශාල 
පචාරක යන්තණයක් දියත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් ෙද්ෙපොළ නීතිය සම්බන්ධව තවමත් පවතින්ෙන් 
ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතියයි. ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිය පදනම් කරෙගන 

මීට අවුරුදු 120කට විතර කලින් සම්මත කරපු කාලාවෙරෝධ ආඥා 
පනත තමයි දැනට කියාත්මක වන්ෙන්. කාලාවෙරෝධ පනෙත් 
කියා දාමය කියාත්මක වීම තුළ යම්කිසි පුද්ගලයකු තමන්ට හිමි 
නැති ෙද්පළක් වුණත් බලහත්කාරෙයන් අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි 
කාලයක් නියම හිමිකරුෙග් හිමිකම පිළිෙනොෙගන අඛණ්ඩව දීර්ඝ 
ෙලස භුක්ති වින්ෙදොත්, ඒ පුද්ගලයාට ඒ හිමිකම ලැෙබනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන් උතුර නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් පැවැති 
කලබලකාරි තත්ත්වය නිසා ජනතාවෙග් පාලනයකින් ෙතොරව 
තමන්ෙග් ඉඩ කඩම් ෙවනත් උදවිය බලහත්කාරෙයන් 
අල්ලාගැනීම නිසා ඒ ජනතාවට නඩු මඟට බහින්න සමහර විට 
අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. සමහර පෙද්ශවල අධිකරණ කමය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් අපි අවස්ථාව දී තිෙබනවා, 
අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත එවැනි නඩුවක් ඉදිරිපත් කෙළොත්, අවුරුදු 
10ට වඩා දීර්ඝ කාලයක් වුණත් ඒ අහිමි වීම සිද්ධ වුෙණ් 1983 
මැයි මාසෙය් පළමුවැනි දිෙනන් පසුව නම්, සාමාන්ය 
කාලාවෙරෝධ නීතිය ඉවත් ෙවලා කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත යටෙත්, ඒ උදවියට තමන්ෙග් අයිතිය තහවුරු 
කරගැනීෙම් කමෙව්දයට පිවිෙසන්නට. 

පසු ගිය දිනවල අප විසින් උතු ර පළාෙත් පිහිටුවනු ලැබුවා, 
විෙශේෂ සමථකරණ මණ්ඩල. ඉදිරි සති ෙදක ඇතුළත අපි 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය්ත් එවැනි මණ්ඩල -ෙම් සමථකරණය 
තුළම විෙශේෂ සමථ මණ්ඩල- පිහිටුවන්න කටයුතු කරනවා. 
"වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ පහ" කියන සංෙශෝධනය තමයි අද අප 
සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. නමුත් ඒ පෙද්ශවල ඉඩම්වල හබයට ලක්වූ ෙද්පෙළේ 
මූල්යය වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 20ට අඩු නම් ඒවා පිළිබඳ ගැටලු 
ඒ විෙශේෂ සමථ මණ්ඩලවලට ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගන්න 
පුළුවන්. අපි ෙම් මාසය තුළ තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්ත් එවැනි 
මණ්ඩල පිහිටුවන්න කටයුතු කරනවා.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව, අධිකරණවල 
ෙගොඩ ගැසී තිෙබන නඩු විශාල සංඛ්යාෙවන් අවම වශෙයන් 
50,000කට වැඩි පමාණයක් සමථ මණ්ඩල පනත කියාත්මක වීම 
තුළ ලබන වසෙර්දී අඩු කරගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත -
Motor Traffic Act එක- යටෙත් පවරන නඩු සඳහා  වසරකට දළ 
වශෙයන් ලක්ෂ ෙදකක පමණ පිරිසක් අධිකරණවලට එනවා. 
ෙම්වාට සම්බන්ධ වන පාර්ශ්වයන්ටත් විශාල දුෂ්කරතාවන්ට 
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා. සමහර ෙව්ලාවට අවස්ථා 
ගණනක් අධිකරණයට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් කාලය නාස්ති 
කරන්න, මුදල් නාස්ති කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. එම නිසා අපි 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා, සමහර වැරදි සම්බන්ධෙයන් දඩ මුදල් 
spot fine කමයට ෙපොලීසියට, නැත්නම් තැපැල් කාර්යාලයට 
ෙගවලා එතැනින් නඩු කටයුතු හමාර කිරීෙම් කමයක් ඇති කළ 
හැකි බව. ඒ අනුව, අධිකරණය තුළ කාලය නාස්ති කිරීමට 
අනවශ්ය ආකාරෙය් නඩු විශාල සංඛ්යාවක් -අවම වශෙයන් 
ලක්ෂයකට වැඩි සංඛ්යාවක්- ෙම් සංෙශෝධනත් එක්ක ලබන 
වසෙර් අඩු කර ගැනීෙම් හැකියාව  ලැෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ෙගන- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එය සඳහන් කිරීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ඒ කාරණයට තමයි මම ඊළඟට පෙව්ශ ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

413 414 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂමහතා] 
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අපි නියාමන ව්යාපෘතියක් -pilot project එකක්- විධියට එය 
කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විදුලි සංෙද්ශ හා 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශයත් එක්ක ගිවිසුමකටත් අප 
අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙකොළඹ ඇතුළු අධිකරණ 
තිහක් ෙතෝරා ෙගන, අධි තාක්ෂණ කමය යටෙත්, e-mail කමය 
මඟින් නඩු පැවරීම, case management වැනි කටයුතු  
තාක්ෂණෙයන් පරිගණකගත කිරීම තුළ සිදු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මීට ෙපර මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව ෙමවැනි කමයක්, 
ෙකටි කාලයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හඳුන්වා දුන්නා. ඒක හරියට 
පාලනය වුෙණ් නැති නිසා ඒ ව්යාපෘතිය අසාර්ථක වුණා. නමුත් අපි 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් කමය තුළ ඒ කටයුත්ත කරන්නට. 
අප කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන පනත යටෙත් නියම කරන 
දඩ මුදල් ෙගවීමට තැපැල් කන්ෙතෝරුවලට ගිහිල්ලා කාලය 
නාස්ති කිරීම් වැනි ෙද්වලින් වැළකී ඒ කටයුතු කළ හැකියි. එෙහම 
නැත්නම් mobile phone කමය යටෙත් -ජංගම දුරකථන 
මාර්ගෙයන්- ෙගවීම් කළ හැකියි. ෙලෝකෙය් සමහර දියුණු රටවල් 
ඒ කම පිළිෙගන කියාත්මක කරනවා. එවැනි කමෙව්ද අපි අත් හදා 
බලනවා. ඉදිරි කාලය තුළ ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කියා 
අප විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සමහර රටවල ෙබොෙහෝ තැන්වල video footages වැනි ෙද්ත් 

පාවිච්චි කරනවා ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ තාක්ෂණයත් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. ඇත්තටම ඒ වාෙග් කමයක් කියාත්මක ෙවනවා. අපි 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ ඒකාබද්ධව 
තමයි ඒ කමය කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු  
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத   அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Minister, now you are bringing it up to Rs. 

500,000. Why do you not bring it up to Rs. 1 million 
because then, you can reduce a lot of litigation? It is a 

very good suggestion, but Rs. 500,000, Sir, in today’s 
context, with legal costs and all that, is nothing. So, if 
they can consider raising it to about Rs. 1 million, it will 
be of great value.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I appreciate the view of the Hon. Minister. I also think 

that it is a reasonable suggestion, but what we thought 
was, if we increase that from Rs. 250,000 to Rs. 1 million 
straightaway, there may be some other repercussions. So, 
without making any confrontation, we thought of 
adopting this peaceful way of settling the issue. As the 
Hon. Minister said, certainly by looking at the progress of 
this Amendment, maybe within one year or in a very 
short time span, we may be able to consider your 
suggestion very seriously.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණවලට පහසුකම් - 
infrastructure facilities - ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් වන විට විශාල 
ව්යාපෘති ගණනාවක් කියාත්මක ෙවනවා. මම සඳහන් කරන්නට 
සතුටුයි, උතුරු පළාෙත් සහ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සියලුම 
අධිකරණ නවීකරණය කරලා දැන් කිසිම අඩු පාඩුවක් නැතිව අංග 
සම්පූර්ණව කියාත්මක ෙවන බව. ඊට අමතරව අපි තවත් පැරණි 
අධිකරණයක් වන මාතර අධිකරණය මාතර ෙකොටුෙවන් ඉවත් 
කරලා ෙකොටවිලට ෙගන යන්නට දැන් ඉදි කිරීම් කරමින් 
පවතිනවා. ගාල්ල අධිකරණයත් ෙකොටුෙවන් ඉවත් කරලා වඩා 
පහසුකම් තිෙබන බූස්ස පෙද්ශයට ෙගන යන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට තිෙබන බන්ධනාගාරය, ඉඩම් 
කන්ෙතෝරුව වාෙග් ආයතන සියල්ලම එක ස්ථානයකට 
ෙගනිහින්, ඒ පහසුකම් ලබා දීම තුළින් යුක්තිය ඉටු කිරීම වඩාත් 
ෙව්ගවත් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 අපට තිෙබන විශාලම ගැටලුවක් තමයි- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට සූදානම් 

වන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව විනාඩි තුන හතරකින් 

මම කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා, අලුත්කෙඩ් තිෙබන අධිකරණ 
සංකීර්ණය අපට තිෙබන බරපතළම ගැටලුවක් කියලා. 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය ෙනොෙවයි. උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. අපි චීන රජයත් සමඟ ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිෙබනවා, උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය සහ අපෙග් 
අධිකරණ අමාත්යාංශ ෙගොඩනැඟිල්ල චීන රජෙය් සම්පුර්ණ 
වියදමින් නවීකරණය කරන්න. 

මා හිතන විධියට ඒක විශාල මුදලක් වියදම් වන කාරණයක්. 
අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි දැනට තාවකාලිකව ඒ 
අධිකරණය ෙගන යන්න තැනක් නැතිකම. අෙනක මහාධිකරණ, 
දිසා අධිකරණ තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි ඉතා අබලන් තත්ත්වෙය්යි 
තිෙබන්ෙන්. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් වැස්සක් ෙවලාවක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහාධිකරණෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් කඩා වැටුණා. වාසනාවට ඒක 
සිද්ධ වුෙණ් රාති කාලෙය්යි. දවාලක සිද්ධ වුණා නම් ඉතාමත් 
ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක් බවට එය පත් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා.  

දැනටත් දිසා අධිකරණය පිහිටි ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සමහර 
ස්ථාන පිපිරිලා තිෙබනවා, කඩා වැටුණු තැන් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අලුත්කෙඩ්ට අලුත් අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉක්මනින් ලබා 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ අනුව, මා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 
තුළ, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ෙම් වන ෙකොට අනුමැතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා,  බීසීසී සමාගම පැවතුණු අලුත්කෙඩ් භූමිෙයන් අක්කර 
06ක් අධිකරණයට ලබා ෙදන්න. ඒ අනුව, අධිකරණ 
අමාත්යාංශයට දැන් අක්කර 06ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අක්කර 06 
තුළ  ඉතා ඉක්මනට  උසාවි 40කින් සමන්විත අධිකරණ 
සංකීර්ණයක් ඉදි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  එෙහම 
වුෙණොත් අපට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය තාවකාලිකව එම 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙගන ගිහිල්ලා, එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු 
අවසාන කළාට පස්ෙසේ නැවතත් ඒ ස්ථානයට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
සහ අභියාචනාධිකරණය ෙගෙනන්න පුළුවන්.  අනතුරුව දිසා 
අධිකරණය සහ මහාධිකරණ පද්ධතිෙය් සියල්ලම බීසීසී සමාගෙම් 
ඉඩෙම් අලුතින් ඉදි කරනු ලබන ඒ අලුත් ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙගන 
යන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයත් ෙගන යන්න 

පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව නම්  

ෙබොෙහොම ගැළෙපන ෙයෝජනාවක්. මම ෙබොෙහොම අමාරුෙවනුයි 
බීසීසී සමාගමට අයත් ඉඩෙමන් අක්කර 06ක් ලබා ගත්ෙත්. ඒ 
අක්කර 06ත් අක්කර ෙදක බැගින් සිල්ලර කමයටයි ලබා ගත්ෙත්. 
තවත් අක්කර 06ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Deputy Speaker - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්ක වැදගත් කාරණයක් නිසා ගරු 

ස්වාමිනාදන් අමාත්යතුමාටත් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, the Remand Prison will be taken to Hulftsdorp. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Everyday, they have to shuttle up and down more than 

6,000 remand prisoners from Welikada. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
That is correct. Under the new relocation scheme, the 

Remand Prison will be situated at Hulftsdorp. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
That is good. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Speaker, I fully agree that there is no 

reason why we should have a prison in the heart of the 
Colombo City for convicted prisoners. It is such a 
valuable land of about 65 acres. I do not know whether I 
am correct, but I think it is roughly about 65 acres. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
The extent of that land is 38 acres. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Okay. Thirty eight acres have been wasted on nothing 

for decades. In fact, I suggested to the Hon. Prime 
Minister also - when we take over six acres from the 
BCC land, there is a balance of six acres - to have a 
remand prison on the same land. Then, there is no 
question of transporting the prisoners from here to there, 
there would also not be any shootings in between and we 
can avoid so many conflicts.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වඩාත්ම පහසු කමයට 
අධිකරණ පද්ධතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබතුමා දරපු අදහස 
ෙබොෙහොම වැදගත්. ඒ විධියට කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ගරු 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා කියපු විධියට දැනටමත් එවැනි තීරණයක් 
තිෙබනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත්, ෙහොඳ තීරණයක්. අපි 
අධිකරණ පද්ධතිය ඉදිකරනවාත් සමඟම රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටින 
සැකකරුවන් - remand prisoners - පහසු කමයකට අපරාධ 
අධිකරණ පද්ධතිය තුළට ෙගන ඒෙම් කියාදාමයක් එහි 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීෙම් කමෙව්දය තුළදීම අපට සකස් 
කරගන්නට පුළුවන්. Convicted prisoners එතැනට ෙගනයන්න 
කිසි වුවමනාවක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ආරම්භෙය්දී වැලිකඩ ඉඩ පහසුකම් තිබුෙණ් 

සිරකරුවන් 1,700ෙදෙනකුට පමණයි. දැන් 13,000ක් ඉන්නවා. 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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එයින් 7,000කට වැඩි පිරිසක් අච්චු කරපු අය ෙනොෙවයි, 
රිමාන්ඩ්ගත වුණු අය. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරලා,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා වන විකල්ප ඉඩම 

ෙකොෙහේද කියන පශ්නය තමයි හැමදාම මතු වුෙණ්. ඒ සඳහා 
ෙහොරණ පෙද්ශෙයන් විකල්ප ඉඩමක් මුල් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා 
ෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙහොරණ පෙද්ශෙය් යම් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් ගැලනිගම හා ෙදොඩංෙගොඩ අතර අලුතින් highway 
entrance එකක් ඉදි කරනවා. ඒ highway entrance එකට ඉතාම 
කිට්ටුෙවන් මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ නිව් 
චැටල් වතුයාෙය් පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා පමාණවත් තරම් 
ගැළෙපන ෙහොඳ සුව පහසු ඉඩම් තිෙබනවා. අපි එහි කර්මාන්ත 
ජනපදයකුත් ඉදිකරනවා. එම කර්මාන්ත ජනපදයට යාබදව අපට 
බන්ධනාගාරය ඉදි කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්ය වන අක්කර 
38 ෙහෝ 40 අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් අධිකරණ ඇමතිතුමනි. මම 
ෙබොෙහොම සතුටින් එය භාර ගන්නවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් වන ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම අෙප් වග කීමක්. 
හුඟක් ඈතට අරෙගන යන්ෙන් නැතිව සුව පහසු, ඒ වාෙග්ම ගමන් 
බිමන් පහසු වන පෙද්ශයක ඉදි කරනවා නම් අපි ඒක භාර ගන්න 
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව තිෙබන කමිටුවකටත් මාව පත් කර 
තිෙබනවා. මම සූදානම් ඒ සහාය දක්වන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය 

පුද කරනවා.  

ෙම් වන විට ලංකාෙව් සියලු වර්ගවල රැඳවියන් 17,000ක් 
පමණ සිටිනවා. එතැනින් 6,000ක් වාෙග් පිරිසක් තමයි වැලිකඩ 
ඉන්ෙන්. ෙම් වන විටත් අඟුණුෙකොලපැලැස්ෙසේ විශාල 
බන්ධනාගාරයක් ඉදි කරෙගන යනවා. එය සම්පූර්ණ වුණාට 
පස්ෙසේ 1,500කට වැඩි රැඳවියන් පිරිසක් එතැනට යවන්න පුළුවන් 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ එක්කම බූස්ස බන්ධනාගාරය අපි 
නැවත බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමාට භාරදුන්නා. බූස්ස 
බන්ධනාගාරයටත් 1,000ක්, 2,000ක් වාෙග් විශාල රැඳවියන් 
පිරිසක් ෙගනයන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There were lands in Panadura and Pannala. - 

[Interruption.]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
In Horana. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
When I was the Minister, we were trying to take it to a 

land in Padukka. But, I think there was a difficulty in 
obtaining that land. As a result, they have sought some 
alternatives. What the Hon. Ajith P. Perera, Deputy 
Minister of Power and Renewable Energy, suggested, I 
think, would be a very good option so that we will be able 
not only to avoid the congestion in the prison, but also to 
do the justice to the prisoners by doing that.  

Sir, with that, I conclude my speech. Thank you very 
much. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.55] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීම  සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට   ස්තුතිය පුද කරනවා.  

පසු ගිය කාලය තුළ නව රජය අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
සඳහා විෙශේෂෙයන් කැප වුණා. අපි  දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා ෙම් රෙට් අධිකරණය ඇතුළු ආයතන 
ගණනාවක ස්වාධීනත්වය තහවුරු කළා. සියලු ෙදනාටම මතක 
ඇති, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් එහි තිබුණු කරුණු ගණනාවක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉවත් කළ බව. ඊට කලින් එවැනි 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, නව රජය ඇති කරලා තිෙබන 
ස්වාධීන නිදහස් වාතාවරණය තුළ, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ශක්තිය 
ලැබුණා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කරපු  කරුණු කිහිපයක් 
ඉවත් කරන්න.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, ෙම් විධියට බලතල 
අයින් කරන්න යනවා නම් ජනමත විචාරණයකට යන්න ඕනෑ 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය අපි කවුරුත් අගය කරනවා. අද අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වයට තර්ජන එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාලකයන්ෙගන් 
ෙනොෙවයි, උගත් බුද්ධිමත් ජනතාවෙගන්. ඔබතුමාත් ඒක පුවත් 
පත්වලින් දකින්න ඇති.   

පසු ගිය දවස්වල ෛවද්යවරු අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
සංකීර්ණයට ගිහිල්ලා විෙරෝධතා ව්යාපාරයක් පැවැත්වූවා.  
ෙමොකක්ද ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන් 
කියනවා,"SAITM  ආයතනෙය් උපාධිලාභින් ලියාපදිංචි කෙළොත් 

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි වැඩ වර්ජනයක් කරනවා" කියලා. They say, "If the SAITM 
students are recognized and registered, we will launch an 
island-wide strike." ෙමය පැහැදිලිවම  අධිකරණයට අපහාස 
කිරීමක්.  සාධාරණ පුරවැසියකු හැටියට මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ කියාව හරිද?  SAITM  ආයතනය පටන් 
ගත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි. ගිය ආණ්ඩුෙවන් තමයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ඒ  උපාධිය  පිළිෙගන 
ඉවරයි. දැන් SAITM ෛවද්ය උපාධිය පිළිෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 
පුවත් පත්වල කියලා තිෙබනවා මම දැක්කා,"අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ඒකට කුමන්තණය කරනවා" කියලා. දැන් 
කුමන්තණය කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
ඒක පිළිෙගනයි තිබුෙණ්. ඒ උපාධිය ගත්ත ඒ ශිෂ්යයන් ලියාපදිංචි 
කරන්න පුළුවවන්ද බැරිද කියන පශ්නය තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ශිෂ්යයන් ලියාපදිංචි ෙවන්න අවසර ඉල්ලුවා.   

ෛවද්ය සභාව කිව්වා, ලියා පදිංචි කරන්න බැහැ කියලා.  ලියා 
පදිංචි කරන්න බැහැ  කිව්වාම ශිෂ්යෙයෝ උසාවි ගියා. ඒක වරදක්ද? 
උසාවි යන එක වරදක්ද? ශිෂ්යෙයෝ උසාවි ගිහිල්ලා තිෙයද්දී 
ෛවද්ය සභාවයි, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරි සංගමයයි අධිකරණය 
ඉදිරියට ගිහිල්ලා, "ලියා පදිංචිය දුන්ෙනොත් අපි දීප ව්යාප්ත වැඩ 
වර්ජනයක් කරනවා" කියලා කියන එක හරිද? ඒක පැහැදිලිව 
අධිකරණයට අපහාස කිරීමක්. මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් 
වාෙග්ම අධිකරණෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පියවර ගන්න කියලා. SAITM ආයතනය උපාධිය ආරම්භ කරපු 
කාලෙය් කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විරුද්ධ වුණා, මට ෙහොඳට මතකයි. නමුත් 
ඊට විරුද්ධව ෙමොනයම් ෙහෝ විෙරෝධතා ව්යාපාරයක් එදා  තිබුෙණ් 
නැහැ.  

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනාවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත වුණා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එහි අඩු පාඩුකම් ෙපන්වලා දුන්නා. 
නමුත් අපි ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ.  ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය අද 
රටට අවශ්යයි. ෙමොකද ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
විශ්වවිද්යාලවලට සමත් ෙවන හැම ෙකෙනකුටම විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ආණ්ඩුවට බැහැ; ආණ්ඩුවට වත්කම් 
නැහැ. එංගලන්තය ගත්ෙතොත්, උසස් ෙපළ විෂයන් තුනක් සමත් 
ෙවන හැම ශිෂ්යෙයකුට ෙමොන මට්ටෙම් හරි විශ්වවිද්යාලයක් ඒ 
රෙට් තිෙබනවා. "ඒ" තුනක් ගන්න අයට යන්න ෙහොඳම 
විශ්වවිද්යාල තිෙබනවා. Ordinary Passes තුනක් තිෙබන අයට 
යන්න සාමාන්ය මට්ටෙම් විශ්වවිද්යාල   තිෙබනවා. නමුත් අෙප් 
රෙට් උසස් ෙපළ සමත්වන සියයට 80කට විශ්වවිද්යාලයකට 
යන්න බැහැ.  

ෙකොළඹ, මහනුවර සහ ගාල්ල වැනි පෙද්ශවල ඉතා ෙහොඳ 
උසස් ෙපළ පතිඵල තිෙබන අයටත්,"ඒ" ෙදකයි, "බී" එකයි 
තිෙබන අයටත් විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැහැ. ෙම් අය කියනවා, 
Ordinary Passes තුනක් ගත්ත අයත් SAITM එකට ගිහින් 
තිෙබනවා කියලා. Ordinary Passes තුනක් අරෙගන රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවලටත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා, වැල්ලවාය පෙද්ශෙයන්. 
වැල්ලවාය පෙද්ශෙය් Ordinary Passes තුනක් ගත්ත අය 
විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල 
වැනි පධාන දිස්තික්කවලින් "ඒ" ෙදකයි, "බී" එකයි ගත්තත් 
විශ්වවිද්යාලයකට යන්න බැහැ, Z-Score එක අනුව. යාපනය 
දිස්තික්කෙයනුත් "ඒ" ෙදකයි, "බී" එකයි ගත්තත් යන්න බැහැ.  

ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් SAITM ආයතනය ඇති 
කෙළේ. අපි ෙනොෙවයි. අපට දැන් කියන්ෙන් ෙම් ළමයින් අතරමං 

කරන්න කියලාද? අපට කියන්ෙන් ෙම් ආයතනය වහලා දාන්න 
කියලාද? ආණ්ඩුවට තීරණයක් ගන්න බැරි නිසා දැන් ඒ අය 
අධිකරණයට ගියා. අධිකරණයට ගියාම, ෛවද්යවරු විෙරෝධතා 
ව්යාපාර පවත්වලා කියනවා, "ෙම්ක පිළිගත්ෙතොත් දීප ව්යාප්ත  
වැඩ වර්ජනයක් කරනවා" කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක අපට පිළිගන්න බැහැ. 
අධිකරණයට ඒ විධියට තර්ජනය කිරීම මම හිතන හැටියට නව 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තියට පටහැනිව කියා කිරීමක්. ඒ කාරණය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානයට ෙයොමු කර වන්නයි මා කථා කෙළේ. 
ඔබතුමාට සත්ුතියි. 

[අ.භා. 12.01] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණයට සම්බන්ධ 

පනත් කීපයකට අදාළව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඊට 
සම්බන්ධ කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඊට කලින් කියන්න ඕනෑ, මට කලින් කථා කළ අෙප් 
සභානායකතුමා  එතුමාට තිෙබන ෙවන පශ්නයක් මතු කරන්න ඒ 
කාලය උපෙයෝගි කර ගත්තා කියලා. එෙහම තමයි මට 
හිෙතන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කාලීන වැදගත් පශ්නයක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කාලීන වැදගත් පශ්නයක්. ඒ   නිසා ඒ ගැනත් යමක් කියන්න 

ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක් එක් ආයතනවලට 
තිෙබන ෙගෞරවය සහ එක් එක් ආයතනවලට තිෙබන බලතල 
පිළිබඳව අපට අදහස් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ඕනෑ තරම් දැක 
තිෙබනවා, ඒ හැම ආයතනයක් පිළිබඳවම මහජනයා යම් අදහසක් 
ඉදිරිපත් කරන ස්වභාවයක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගන්න අවස්ථාවලදී ජනතාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට ඇවිල්ලා, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරන්න එපා" කියලා උද්ෙඝෝෂණ කරන හැටි අපි දැක්කා. ඒක 
ජනතාවෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙම් එක් කමෙව්දයක්. සමාජෙය් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබන ගැටලුවක් පිළිබඳව 
අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග වන ෙකොට -හැම නඩුවක්ම 
ෙනොෙවයි- යම් යම් පාර්ශ්ව අධිකරණය ඉදිරිපිටට ගිහින් ඒ පිළිබඳ 
යම් කියා මාර්ග අනුගමනය කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඒ වාෙග් 
පළමුවැනි අවස්ථාව ෙනොෙවයි. ඔබතුමා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාමකාමී විෙරෝධතා ව්යාපාරයක් තිබුණා නම් කමක් නැහැ. 

ඒෙගොල්ෙලෝ කිව්ෙව්, "අධිකරණය ඒ ශිෂ්යයන් ලියා පදිංචි කිරීමට 
තීරණය කෙළොත්, දීප ව්යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් කරනවා" කියලා. 
ඔවුන් හදන්ෙන්, අධිකරණෙය් තීන්දුවට බලපෑමක් කරන්න ෙන්.  

421 422 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලමහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැන කිසිෙසේත්ම එවැන්නක් නැහැ. මම දැක්කා. ඡායාරූප 

සහ- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම කියලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැන තිබුෙණ් ඉතාම  නිහඬ හා සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක්. 

ගරු සභානායකතුමනි, අඩුම තරමින් ඔවුන්ෙග් මුඛයවත් 
ෙපෙනන්න තිබුෙණ් නැහැ. මුඛයත් වහෙගනයි හිටිෙය්. ඒක තමයි 
ඇත්ත. ඒ ෙබෝඩ්  අල්ලා ෙගන  මුඛය වහෙගනයි හිටිෙය්. මා හිතන 
හැටියට අධිකරණයත් සමාජ මතය ගැන සැලකිල්ලක් කරන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුඛය වසාෙගන කීප ෙදෙනකු හිටියා. හැබැයි, රූපවාහිනියට 

කථා කළා. කථා කරලා කිව්වා, "ඒ ශිෂ්යයන් ලියා පදිංචි කෙළොත් 
අපි වැඩ වර්ජනයක් කරනවා" කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වෘත්තීය සමිති ව්යාපාරයක් තමන්ෙග් සටනක් ජයගහණය 

කිරීම සඳහා කරන බලපෑමක් තිෙබනවා. ඒක තමයි වෘත්තීය සමිති 
ව්යාපාරෙය් ස්වභාවය. ඔවුන් යම් ෙදයක් ෙවනුෙවන් සාකච්ඡා 
තබනවා; ලිඛිතව දැනුම් දීම් කරනවා; විවිධ උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාර 
තියනවා. අවසානෙය්දී ඔවුන් කියනවා, "අපි හිතන ආකාරෙයන් 
ෙම් සටන ජයගහණය කරන්ෙන් නැත්නම්  වැඩ වර්ජනයකට 
යනවා" කියලා.  

යහ පාලනය ෙගොඩනැඟීෙම් දී ඒ අයිතියත් පිළිගන්න ඕනෑ 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ අයිතිය පෙසකලා, "ෙමය අධිකරණයට 
කරන ලද අපහාසයක්,  ඔවුන් අධිකරණය හමුවට ෙගන යා යුතුයි" 
කියලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් මුග්ධ, තක්කඩි වුවමනාව 
ඉටු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අධිකරණය උපෙයෝගී කර ගන්නවා. 
අපි ඒ වුවමනාව ඉටු කර ගන්න අධිකරණය උපෙයෝගී කර ගන්න 
ඕනෑ නැහැ. කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, එම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් ඉතිහාසය, එහි ආරම්භය ෙදස බැලුෙවොත් ඒ ශිෂ්යයන්ට,  
ඒ ෛවද්යවරුන්ට - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම පටන් ගත්ෙත් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔබතුමා පටන් ගත්ෙත් නැති එක ඇත්ත. හැබැයි, දැන් 

ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව්; ඔබතුමා දැන් අමාත්යවරයා; එහි වගකිව 
යුත්තා ඔබතුමා; ඒ නිසා ඔබතුමාට දැන් ෙම් පශ්නෙයන් 
ගැලෙවන්න බැහැ. "මම පටන් ගත්ෙත් නැහැ, ඒ කාලෙය් පටන් 
ගත් අය ඒක බලා ගන්න ඕනෑ, මට දැන් බැහැ" කියලා ඔබතුමාට 

කියන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් කර මත තමයි ෙම් උර චක මාලය 
වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක මම දන්නවා. ෙම් කටු ඔටුන්න වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් හිස මත. ඒ නිසා එය සාධාරණ ෙලස 
විසඳීම සඳහා මැදිහත් වන්න ඔබතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. ඒක 
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය. ඒක ඔබතුමාට අත්හරින්න බැහැ.  ෙම් 
ආයතනය අතිශය වංචනික, තක්කඩි ආයතනයක්. ෙම් ආයතනය 
ආරම්භෙය් සිටම කෙළේ ෙබොරුවක්. ෙම් SAITM ආයතනය 
කිව්ෙව්, රුසියානු උපාධියක් ෙදනවාය කියලායි. ෙම් 
ආයතනෙයන් රුසියානු උපාධියක් ෙදනවාද? නැහැ, ඒක 
ෙබොරුවක්. ෙම් ආයතනෙයන් කිව්ෙව් අවුරුදු කීපයක් ෙමහි 
උගන්වා ඉතිරි අවුරුදු කීපය සඳහා රුසියාවට යවනවා කියලායි. 
එෙහම කළාද? ෙම්ක ෙබොරුවක්. ෙම් ආයතනෙයන් ඉස්ෙසල්ලාම 
කිව්ෙව් ෛවද්ය උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා ෛවද්ය සභාෙව් 
අනුමැතිය තිෙබනවා කියලායි. ඒක ෙබොරුවක්. ඒ නිසා ෙම්ක 
උපෙත් සිටම- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණයට තීන්දුව ෙදන්න ඉඩ හරින්න. අධිකරණය 

ඉදිරියට ගිහිල්ලා විෙරෝධතා ව්යාපාර කරන්ෙන් ඇයි? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්නම්. ෙම් ආයතනය උපෙත් සිටම ෙගන ගිය 

වංචනික, තක්කඩි කියාදාමයට එෙරහිව ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය පිළිබඳව 
සැලකිල්ලක් දක්වන, ෛවද්ය වෘත්තිෙය් යම් පමිතියක් අෙප්ක්ෂා 
කරන සියලු ෙදනාෙග්ම විෙරෝධයක් තිෙබනවා. අධිකරණ ඉදිරිපිට 
සිදු වූ කලහකාරී තත්ත්වයන් අපි දැකලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අධිකරණ ඉදිරිපිට සිදු වූ යම් යම් 
කලහකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබතුමාත් දන්නවා. එෙහම 
කලහකාරී තත්ත්වයක් එදා සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා එතැන 
කිසිෙසේත්ම අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් ෙහෝ අධිකරණෙය් 
ස්වාධීන තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා කරන අනියම් බලපෑමක් 
තිබුණාය කියනවා නම්, ඒක මුළුමනින්ම වැරදියි. ඒ අදහසට අපි 
විරුද්ධයි. හැබැයි, අධිකරණෙය් තිබුණු ස්වාධීනත්වයත්, ඒකට 
තිෙබන උත්තරීතරභාවයත් උපෙයෝගී කර ෙගන ඒ සටන් 
ව්යාපාරෙය් ෙයදුණු ෛවද්යවරුන්ෙග් හා ශිෂ්යයින්ෙග් නැඟී සිටීම 
මර්දනය කිරීෙම් ආයතනයක් හැටියට අධිකරණය උපෙයෝගී කර 
ගන්න ඔබතුමා උත්සාහ කරනවා නම්, එය කිසිෙසේත්ම පිළිගතයුතු 
නැහැ කියන එක තමයි අපෙග් අදහස, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

මම ඊළඟට ගරු අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙලෝකය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙලෝකය සන්නිෙව්දනෙයන්  එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙලෝකය ගමනාගමනෙයන් එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙලෝකය තාක්ෂණෙයන් කිට්ටු ෙවමින් තිෙබනවා 
නම්, ඒ ෙලෝකයත් එක්ක අධිකරණ පද්ධතිය ගැට ගැසීම වැරදි 
නැහැයි කියලා අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ෙලෝකය කුඩා වන්න, 
කුඩා වන්න, රාජ්යයන් විවිධාකාරෙයන් සමීප වන්න, සමීප වන්න 
අධිකරණ කියාවලිය තුළත් ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගීතාවන් වර්ධනය 
කර ගැනීම අතිශය වැදගත් කියලා මා හිතනවා. ඒ සඳහා දරන ෙම් 
පයත්නයට අෙප් සහාය ලබා ෙදන අතර, ඒක ඉතා වැදගත් 
පයත්නයක් ෙලසත් අපි සලකනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමනි, හැබැයි ඔබතුමා රාජ්යයන් ගණනාවක් කිව්වා. 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයත් - UAE - ෙම්කට ඇතුළත් ෙවලා 
තිබුණා නම් ෙහොඳයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. මම දැකපු 
විධියට ෙම් ලැයිස්තුෙව් UAE තිබුෙණ් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, United Arab Emirates 

ෙම් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇත්තටම මීට ෙගොඩක් 
කාලයකට ෙපර එනම්, 2012 ෙපබරවාරි ෙදෙවනිදා තමයි අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන්. ගිවිසුම අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා, 2014 ජනවාරි 27 වැනිදා. ගැසට් පතෙය් පළ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, 2014 අෙගෝස්තු 29 වැනිදා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කළ අවස්ථාෙව්දී මම ඇහුවා, 

ෙමම අෙන්යෝන්ය බැඳීම් තිෙබන්ෙන් අධිකරණෙය් විභාග වන 
කරුණක් සම්බන්ධව පමණද, පරීක්ෂණත් ෙම්කට ඇතුළත්ද 
කියලා. එතෙකොට ඔබතුමා ෙපන්වා දුන්නා, ෙදකම ෙම්කට 
ඇතුළත් බව. දැන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් යම් 
පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවමින් තිෙබනවා, පසු ගිය කාලෙය් විෙදස් 
බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කිරීම පිළිබඳව.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු කාරණය 

සම්බන්ධව 2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනෙත්, "පනෙත් අරමුණ" 
යටෙත් තුන්වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"ෙම් පනෙත් අරමුණ වනුෙය් පහත සඳහන් කරුණු ද ඇතුළුව, සාපරාධී 
කාරණාවල දී ශී ලංකාව විසින් සහෙයෝගීතාව දැක්වීම හා ලබාගැනීම 
පිළිබඳ විධිවිධානය පහසුකරලීම ය."  

සාපරාධී කාරණාවලදී, ඒ කියන්ෙන් යම් කාරණයක් 
අපරාධයක් ෙලස සැලකිය හැකි තත්ත්වයට පත් ෙව් නම්, ඒ 
කාරණා සියල්ල ෙම්කට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. දැන් ලබා ගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්දී පශ්නයක් 
පැන නැඟුණා. කැබිනට් පකාශකවරයා කියන එක ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
පකාශය හැටියට දකින්න තිෙබන්ෙන්. ඔහු ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, 
ඩුබායි රෙට් ෙඩොලර් බිලියන 1.3ක මුදලක් තැන්පත් ෙකොට 
තිෙබන බවත්, ඔහු ඒ ගිණුම් අංක සහ මුදල් පමාණය දන්නා බවත්. 
එතෙකොට පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ්, ඒක ෙවනම රාජ්යයක් නිසා 
අෙප් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා 
තිෙබන දුෂ්කරතාව ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු 
අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි.  ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ 
2014 වසෙර් නම්,  එෙහම නම් දැන් ෙම් බැඳීම් එක්ක ඒ සඳහා 
අපට ඉඩකඩ ලැෙබනවාද කියන කාරණය  මම ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

ෙදවන කරුණ ෙම්කයි. ෙම් හා සමාන ෙලසම යුක්ෙර්න 
රාජ්යයත් එක්ක ඇති වුණු ගැටලුවක් තිෙබනවා. මිග් පහාරක 
යානා මිලදී ගැනීෙම්දී ශී ලංකා රජය සහ යුක්ෙර්න රජය අතර -
රාජ්යයන් ෙදකක් අතර- ද්විපාර්ශ්වික ගනුෙදනුවක් හැටියට එය 
සිදු වුණා කියලා තමයි අර්ථ කථනය කරලා තිබුෙණ්. හැබැයි මුදල් 

ගිහිල්ලා තිබුෙණ් යුක්ෙර්නයට ෙනොෙවයි. ෙවනත් සමාගමක් 
හරහා තමයි මුදල් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
දැන් පැවැත්ෙවනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ගිහිල්ලා යම් 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිබුණා. ෙකෙසේ වුවත් ෙම් නීතිය අනුව 
අපට දැන් පුළුවන්කම ලැෙබන්න ඕනෑ, යුක්ෙර්න රජය ඒකට 
ඇතුළත් ෙවනවා නම් ඒ රාජ්යයන්ෙගන්  අවශ්ය වන ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීමට. මා ෙපනී සිටිෙය් අන් කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි. 
අෙප් රෙට් සිදු වී තිෙබන බරපතළ මූල්ය අපරාධවලට රට තුළ 
පමණක් ෙනොෙවයි, රෙටන් බාහිර රාජ්යයන්, බැංකු සහ ෙවනත් 
නීතිමය ආයතන සම්බන්ධ වී තිෙබන නිසා පරීක්ෂණ කටයුතු 
සඳහා ඒ රාජ්යයන්ෙග් අෙන්යෝන්ය දායකත්වය ලබා ගැනීමට ෙම් 
නියමය හරහා අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා නම්, ඒක ඉතාම 
හිතකර තත්ත්වයක් කියා මා කල්පනා කරනවා. ෙමය සම්මත 
කිරීමකින් පසුව ඒ සඳහාත් ඉදිරි කියාමාර්ග ගනීවි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඊළඟ කාරණය හැටියට මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ 
පකාශනෙය් සඳහන් වුණු කාරණයක් පිළිබඳව. එහි ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබුණා,  වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ විෙශේෂ 
අධිකරණයක් පිහිටුවන බව. වංචා දූෂණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ සහ 
නඩු කියාවලිය දියත් ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දැන් 
අපි දන්නවා. දැන් ඒවා යම් පමාණයකට දිනපතා විකාශය වන 
ෙටලි නාට්යයක් වාෙග්යි. ෙමගා නාට්යයක් වාෙග්යි. ඒ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. චූදිතයා එනවා; කැමරා ටික 
අමුණා ෙගන ඉන්නවා; චූදිතයා ඇතුළට යනවා; ආපසු එළියට 
එනවා. ඊට පසුව "action" කියනවා; "action" කියන ෙකොටම 
පකාශයක් කරනවා; ආෙයත් එළියට එනවා; වාහනයට නඟිනවා; 
නඟින වාහනයත් ෙපන්වනවා. ෙම් නාටකය තමයි දියත් ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්. ඊට පසුව තව නඩු දිනයක් දමනවා, මාස තුනකට 
පසුව. ඊට පසුව තව නඩු දිනයක් දමනවා, මාස හතරකට පසුව. 
සහතික වශෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන ෙතක් 
ඒ නඩුවල තීරණයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව. ඒක දැන් ඒ ෙගොල්ෙලොත් දන්නවා.   

ෙම් අධිකරණ කියාවලිෙය් තිෙබන දුබලතාව නිසා - ඒක 
ඔබතුමාෙග් වැරැද්දක්වත්, අධිකරණ පද්ධතිෙය් වැරැද්දක්වත් 
ෙනොෙවයි. කළමනාකරණ පද්ධතිෙය් ඇති වී තිෙබන ගැටලු 
ගණනාවක් තමයි ඒකට ෙහේතුව වන්ෙන්. - නඩු විභාග වීම පමා 
වීමට ෙහේතු වී තිෙබන ගැටලුව ෙහේතු ෙකොට ෙගන තමයි වංචා හා 
දූෂණ පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවනවාය කියන 
ෙයෝජනාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැතිවරණ පකාශනයට ඇතුළත් 
කෙළේ. හැබැයි දැන් අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවමින් තිෙබනවා. එවැනි අධිකරණයක් පිහිටු වීම පිළිබඳව 
තවමත් කිසිදු තීන්දු තීරණයක් ගත් බවක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, දැනට 
අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ එවැනි සාකච්ඡාවක් සිදු වී තිෙබනවාද, යම් 
කැබිනට් පතිකාවක් සකස් ෙකොට තිෙබනවාද, ඒ සඳහා නීතියක් 
සකස් ෙකොට තිෙබනවාද කියලා. ෙම් විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් 
පිහිටුවීම ෙකෙරහි ඔබතුමා අනුගමනය කර තිෙබන්ෙන් 
කවරාකාර කියා මාර්ගයක්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා දන්නා 

විධියට ඒ පිළිබඳව මූලික වශෙයන් විෙශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාවක් දැනට කියාත්මක ෙවනවා. ඊට අමතරව අලුත් 
අධිකරණ පද්ධතිය පත් කිරීම සම්බන්ධව ෙවනම නීතියක් ෙගන 
එනවාට වඩා ෙම් වනවිට අලුත්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සම්පාදනය කරමින් පවතින නිසා අලුත් අධිකරණ කම ඇතුළත් 
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2016 ජූලි 08  

අලුත් අධිකරණ පද්ධතියක් සම්බන්ධව ෙම් ෙව්ලාෙව් අපට 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා සාකච්ඡා 
ෙවමින් පවතිනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අෙප් 
ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් - Steering Committee එෙක්- ඉන්නා නිසා ඒ 
ගැන දන්නවා. දැන් ඒ පිළිබඳව ෙවනම අනු කමිටුවකුත් පත් 
කරලා තිෙබනවා, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන්. ඒ තුළින් අපි එය කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර 

වුෙණ්, මූලික වශෙයන් ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවක් කියාත්මක ෙවන බවයි. ඒ කියන්ෙන් එක නාටකයක 
පසුතලය මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය නම් ඊළඟ 
නාටකෙය් පසුතලය තමයි, බරපතළ මූල්ය වංචා විමර්ශන 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව. ඒක අරකටත් වඩා 
නාටකයක්. ෙමොකද, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අගමැතිතුමාෙගන් 
ඇසුවා, ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් වනවිට 
අවසන් ෙකොට තිෙබන පරීක්ෂණ ගණන ෙකොපමණද කියා. එතුමා 
කිව්වා, "එකක්වත් අවසන් ෙකොට නැහැ. කිසිදු වාර්තාවක් තවම 
ඉදිරිපත් ෙකොට නැහැ" කියා. මම දන්නවා, වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත් 
කළා කියා. අගමැතිතුමා කිව්ෙව්, වාර්තා එකක්වත් ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ කියා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් එතුමාට කිව්ව 
බවයි. මම දන්නවා, ෙදකක් ඉදිරිපත් කළ  බව. එයින් එකක් තමයි, 
අයිටීඑන් නාළිකාෙව් මූල්ය අපරාධය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන පරීක්ෂණ වාර්තාව. අෙනක් එක, මීගමුව පළාෙත් සිදු වුණු 
පාරිසරික හානියක් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන පරීක්ෂණ 
වාර්තාව. හැබැයි, අගාමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙව් 
එකක්වත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියායි. නමුත් ඉදිරිපත් කළා.  

ෙකොමිෂන් සභා ඕනෑ තරම් ෙම් රෙට් ෙගොඩනැඟී තිෙබනවා. 
මට මතකයි, 1994 වර්ෂෙය්දී චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිෙටව්වා. ඒ වාර්තා 
ෙදකම මා සතුව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  

2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා ජනවරම තිබුෙණ් එතැන 
ෙනොෙවයි. ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා ලැබුණු ජනවරෙම් එවකට 
පැවති ආණ්ඩුව බිඳ වැට්ටවීම සඳහා  වංචා, දූෂණ හා නාස්තියට 
එෙරහිව පබල හඬක් තිබුණා. ඒ හඬ කිසි ෙසේත්ම ෙබොරුවක් 
ෙනොෙවයි; පලාපයක් ෙනොෙවයි. එදා, ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි 
දාට ෙපර කිව්වාටත් වඩා වැඩියි, ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දායින් 
පසුව ෙහළිදරවු වුණු කරුණු. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දාට ෙපර අපි ෙව්දිකාෙව් යම් කරුණක් 
ගැන කිව්වා නම් ඊට වඩා බරපතළයි, ඇත්ත තත්ත්වය. හැබැයි, ඒ 
නිසා තමයි ඒ සඳහාම වූ විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවනවා 
කිව්ෙව්. දැන් ඒක අලුත් ව්යවස්ථාවට මුවා ෙවන්න ෙහෝ - ගරු 
මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම 
හිතන්ෙන් අලුත් ව්යවස්ථාවට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියාත්, එහි 
ෙකළවර ෙකොෙහොම ෙවයිද කියාත් අපි කාටත් යම් සංකල්පයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අලුත් ව්යවස්ථාවට  මුවා වීම ෙහෝ ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට මුවා වීම ෙහෝ ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
ෙම් වංචා, දූෂණ පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවා ෙම් 
හමාර ෙකොට තිෙබන පරීක්ෂණ ෙව්ගවත්ව අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
ෙකොට දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. එෙසේ ෙකළවර කරන්ෙන් නැතුව 
ෙම්වා නිකම් නාටකයන් බවට පත්වීෙමන් ෙකළවර වීෙම් 
තත්ත්වයක් තමයි, දැන් මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙදවැනි කරුණ හැටියට මම ඒ 
කරුණ ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ පකාශනෙය් සඳහන් කරන ලද පරිදි 
වංචා සිදු කරන ලද දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ 
අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටු විය යුතුයි. මට හිෙතන විධියට 
වර්තමානෙය් සිටින සමහර අමාත්යවරුන්ෙග් කියා කලාපයනුත් 
ඒක හකුළන්න ෙහේතු සාධක ෙවනවාද දන්ෙන් නැහැ. "ෙම් 
අධිකරණ පද්ධතියට ගිෙයොත් මාර වැඩක් ෙවන්ෙන් කියා" 
සැලකිල්ලක් කරනවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ හැරුණු ෙකොට ෙම් වංචා, දූෂණ පිළිබඳව 
විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම අත් හැරීමට කිසිදු ෙහේතුවක් 
නැහැ. ඒ නිසා එය කළ යුතුයි කියන එක තමයි, ෙදවැනි 
ෙයෝජනාව වන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වැනි 
ෙයෝජනාව තමයි, - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය පිහිටුවීෙම්දී -

දැන් පවතින ඒවා ෙහෝ අනාගතෙය් පිහිටුවන ඒවා- 1978 ෙදවන 
ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් රාමුවට පිටින් කටයුතු කරන්න 
බැහැ. අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය ඇති කිරීෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ෙඡ්දය තුළ සඳහන් 
කර තිෙබනවා. පසු ගිය රජය පැවති කාලෙය් සිදු වුණු අපරාධ 
කියා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දහවල් 12.30ට දිවා ආහාරය සඳහා 

සභාෙව් කටයුතු නතර කරන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි. සමාෙවන්න. මම ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. පසු 

ගිය රජය කාලෙය් සිදු වුණු අපරාධවලින් ෙතෝරා ගත් පමාණයක් 
ෙවනත් අධිකරණයක අහන්න ඕනෑය, අෙනක් නඩු තවත් 
අධිකරණයක අහන්න ඕනෑය කියා විෂම අධිකරණ කමයක් 
හැදීෙම් කමෙව්දයක් සඳහා අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 
අපට ඉඩ දීලා නැහැ.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තිෙබන එෙක්ම කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තිෙබන එෙක්ම ෙවන් කරලා කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂ 

අධිකරණ ෙදක, තුනක් නම් කරලා ඒ නඩු සඳහාම යන්න පුළුවන්. 
ඒ එකක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන කිව්ෙව් මම 
ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාම තමයි, ෙම් ගැන මැතිවරණ පකාශයට 
ලිව්ෙව්. මම දන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණ පකාශනෙය් අධිකරණයට 
අයත් ෙකොටස ලියන්න ඔබතුමා දායක වුණාද, නැද්ද කියලා. 
ඔබතුමාම ලියපු එක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා ඒක 
ලියනෙකොටත් 1977 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි තිබුෙණ්. 
ෙමොකද, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනිදා කියන්ෙන් 1977ට කලින් 
දවසක් ෙනොෙවයි ෙන්. 2015 ජනවාරි මාෙසේ 8වැනිදා ෙන් ෙම්ක 
ලිව්ෙව්. එෙහනම් 1977ට පස්ෙසේ තමයි ෙම්ක ලියලා තිෙබන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙම්ක ලියන 
ෙකොටම මුළාවක්, ෙබොරුවක් බව දැනෙගන තමයි ලියන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  

427 428 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඊළඟ ඔබතුමා 
කිව්ව එක. විෙශේෂ ෙලස ෙවන් කරන ලද අධිකරණ කිහිපයක් ෙම් 
ෙවනුෙවන් නම් කරන්න පුළුවන්. අපි යාපනෙය් විද්යා දැරියෙග් 
ඝාතනය පිළිබඳව පශ්න කළාට පස්ෙසේ මට මතකයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම ඔබතුමා පකාශ කළා, විද්යා දැරියෙග් ඝාතනය 
පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණයක් හරහා ෙම් පශන්ය විභාගයට ලක් 
කරනවා කියලා. ඒක විෙශේෂ කටයුත්තක් ෙලස සලකා එයට 
මැදිහත් ෙවනවාය කියන පකාශය ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කළා. [බාධා කිරීමක්] හරි, විෙශේෂ අධිකරණයක් ඇති කරනවා 
කියලා කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි කරුණට ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අෙප් 
අධිකරණ පද්ධතිය ෙද්ශපාලනයට මැදිහත් ෙවලා නැහැ කියලා 
කිව්වාට අපි කවුරුත් දන්නවා, පසු ගිය ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙවලාෙව්දී 
අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් විශාල ෙබදීමක් ඇති වුණු බව. මීට 
ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ පශ්න පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබදීම් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව අතර විවිධ 
මත ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නීතිඥ සංගම් අතර විවිධ මත ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට අධිකරණ 
විනිසුරුවන් අතර ෙබදීමක් ඇති වුණා, ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමියට  එෙරහිව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාපු 
ෙව්ලාෙව්දී. ඒ ෙදෝෂාභිෙයෝගය අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලි ෙබදීමක් 
අෙප් අධිකරණ විනිසුරුතුමන්ලා අතර ඇති වුණා. හැබැයි, 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ආණ්ඩුව ෙදෝෂාභිෙයෝගය ජයගහණය කළාට 
පස්ෙසේ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගවිනිශ්චයකාර 
තනතුරින් ෙනරපා හැරලා, එම පුටුෙව් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා 
අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙලස වාඩි වුණාට පසුව අන්න අර ෙබදීම 
තීරණය කරලා විනිසුරුවරුන් මාරු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා 
ලංකාෙව් මෑත කාලෙය් පළමුවැනි වතාවට අධිකරණ පද්ධතිය 
ෙද්ශපාලනයට ලක් කරලා, ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත 
අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ෙග් ෙබදීමක් ඇති කරලා, විනිසුරුවරුන් 
තැන තැන මාරු කරන්න පටන් ගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට 
උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙකොළඹ පධාන මෙහස්තාත් වශෙයන් 
කටයුතු කළ රෂ්මි සිංගප්පුලි මහතා ඉවත් කරලා, ෙවනත් 
විනිසුරුවරෙයක් එතැනට පත් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙකොළඹ පධාන මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් එවකට සිටි ටී. රණසිංහ 
විනිසුරුතුමා හා නිශාන්ත පීරිස් විනිසුරුතුමා හැර සියලුම අතිෙර්ක 
මෙහස්තාත්වරු ඈත පෙද්ශවලට ස්ථාන මාරු කළා. ඒ වාෙග්ම 
ෙදෝෂාභිෙයෝගෙය්දී පක්ෂපාතීව කටයුතු කරපු විනිසුරුවරුන් 
ෙකොළඹ අවට අධිකරණ පද්ධතිවලට ෙගනාවා. පසු ගිය කාලෙය් 
එෙහම තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා අදත් එදා අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි විනිසුරුවන් ගණනාවක් දුර 
ඈත පළාත්වල නඩු නැති අධිකරණවලට මාරු කරලා, වැඩ නැති 
අධිකරණවලට මාරු කරලා, දුෂ්කර පළාත්වලට මාරු කරලා 
දඩයෙම් ෙයෙදමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ දඩයම සඳහා උපෙයෝගී 
කර ගන්ෙන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට මැදිහත්වීමට බලයක් නැතත්, අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියා කලාපය පිළිබඳව අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙමම 
ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කිරීම මඟින් ආන්ෙදෝලනාත්මක 
ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාවලිෙය් එවකට පැවති රජයට පක්ෂව කියා 
කළ විනිසුරුවරුන්ට වැදගත් ස්ථාන ලබාදීමටත්, අෙනක් 

විනිසුරුවරුන්ට ෙවනස් ෙකොට සැලකීමටත්, කළුතර හා 
මාළිගාකන්ද අධිකරණවලදී අල්ලස් ලබා ගත් බවට ෙචෝදනා 
ලබන අය ෙකොළඹ දිසා අධිකරණෙය් ඉතා වැදගත් අධිකරණය 
වන ආදායම් බදු විභාග කරන අධිකරණයට පත් කළා. අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අධිකරණ නිලධාරින්ෙග් සංගමය හා 
කියාත්මක කිරීමට එකඟ වූ අධිකරණ නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරු 
කිරීෙම් පතිපත්තිය අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝජ්ය 
ෙල්කම්ෙග් මැදිහත්වීම මත දැන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විනිසුරුවරුන් එක්ක එකතු ෙවලා අපි පතිපත්තියක් හැදුවා.  

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, එතුමන්ලා ෙවනුෙවන් 
මා එහි පිටපතක් ඔබතුමාටත් බාර දුන්නා; අගමැතිතුමාටත් බාර 
දුන්නා. නමුත් තවමත් ඒ පතිපත්තිය කියාවට නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. 
අත්තෙනෝමතිකව හා ඔහුෙග් කැමැත්ත හා පසාදය පරිදි 
විනිසුරුවරුන් ස්ථානගත කිරීම සඳහා කියාත්මක ෙනොකිරීෙමන් 
ෙජ්යෂ්ඨ සහ ස්වාධීන විනිසුරුවරුන් කලකිරීෙමන් අතෘප්තියට හා 
අසහනයට පත්ව තිෙබනවා.  අධිකරණ ෙසේවය හා ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන සබඳතා ඇති විනිසුරුවරුන්ට සහ සබඳතා ෙනොමැති 
විනිසුරුවරුන්ට ෙවනස් ෙකොට සැලකීෙම් උදාහරණ ඕනෑ තරම් 
තිෙබනවා. සුපසිද්ධ අලි මං ෙකොල්ලෙය්දී ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් 
හා ෙවනත් සබඳතා තිෙබන අයට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව සලකන විධිය අපි දන්නවා. එම සිද්ධිය ඉතා බරපතළ 
වරදක්ව තිබියදී ඔහු සම්බන්ධෙයන් දැඩි ආන්ෙදෝලනාත්මක හා 
දැඩි විෙරෝධයක් තිබියදී පවා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
නිහඬව සිටියා.  

ෙම් රෙට් මතයක් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා, විනිසුරුවරෙයක් 
අලිෙයක් ෙසොරකම් කරලා, ඔහු අධිකරණයට පැමිණීම 
මඟහරිනවා, අධිකරණෙයන් පැනලා යනවා, අධිකරණයට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් නැතිව හැංගිලා ඉන්නවා කියලා. ෙම් විනිසුරුවරයා 
පිළිබඳව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගත්ත කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? සැලකිය යුතු කාලයක් ගත්තා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න. හැබැයි, 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ඊට හාත්පසින්ම ෙවනත් 
සිද්ධියකදී ඉතා කඩිමුඩිෙය් වහා කියාත්මක වී විනිසුරුවරුන් මාරු 
කළා.  එවැනි සිදුවීම් මා දන්නවා. ෙවනත් සිද්ධිවලදී නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ෙව්ගවත් ෙවනවා. අෙනක් සිද්ධිවලදී ඔවුන්ෙග් 
නීතිය කියාත්මක වීෙම් ෙව්ගය අඩාළ ෙවනවා. ඇයි ඒ? තමන්ෙග් 
හිතවත්කම් මත, තමන්ෙග් වුවමනාකම් මත තමයි ෙම් දඬුවම් 
දීෙම් සහ මාරු කිරීෙම් කියාවලියට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අධිකරණ නිලධාරින් අධිකරණ ෙසේවයට ෙනොගැළෙපන 
ආකාරෙයන් හැසිරීම හා තම වෘත්තියට ෙනොගැළෙපන 
ආකාරෙයන් සම්බන්ධතා පවත්වා ෙගන යන අවස්ථාවලදී කිසිදු 
පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ.  

තවද, ෙවනත් ර ටවල ෙසේවය සඳහා විෙද්ශ නිවාඩු ලබා 
ගැනීෙම්දී විවිධ ආකාරෙයන් සලකනවා. සමහර අය අධිකරණෙය් 
පත් වීම ගත් විගසම ඒ ෙගොල්ලන් විෙදස් රටවලට යවලා 
තිෙබනවා. සමහර අය විෙදස් කාර්යයක් ෙවනුෙවන් කියලා 
ෙකොච්චර කාලයක් ඉල්ලුවත් ඔවුන්ට නිවාඩු ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, අද අෙප් රෙට් 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ස්වාධීනත්වයට බාධා කරනම ආයතනය 
බවට පත් වී තිෙබනවා.  

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, 
නිවාඩු, විනයානුකූල කියා මාර්ග පැවරුෙව් ෙමොකක් නිසාද? ඒ, 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවනුයි. හැබැයි, ස්වාධීනත්වය 
ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගොඩ නඟන ලද ආයතන විසින්ම 
තමයි එහි ස්වාධීනත්වය විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 
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කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබතුමා මීට වඩා වැඩි 
මැදිහත් වීමක්  කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමාට ඒ සඳහා බලය 
නැති බවත් මම දන්නවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ ඉල්ලීම කරපු 

කාරණය සම්බන්ධෙයන් මට කටයුතු කරන්න බලයක් තිෙබනවා 
නම් මම හුඟක් කැමැත්ෙතන්ම ඒ කටයුත්ත කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක හරි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නමුත් එය ස්වාධීන ආයතනයක් නිසා ෙද්ශපාලනඥයින් 

විධියට, ඇමතිවරු විධියට අපට ඒ පිළිබඳව මැදිහත් වීමක් කරන්න 
කිසිම අයිතියක් ෙහෝ හැකියාවක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසාම තමයි මම ෙම් කථාව ෙමතැන කරන්ෙන්. ඒ ෙමොකද 

දන්නවාද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ස්වාධීනත්වයන් පිළිබඳව කථා කරනවා . 
ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, වැදගත්ම ස්වාධීනත්වයක් 
ෙලස අපි සලකනවා.  ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් තමයි ස්වාධීන අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙගොඩ නැඟුෙව්. ඒ, ඇමතිවරයාට බලය ෙනොදී, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය ෙනොදී, ජනාධිපතිවරයාට, කැබිනට් මණ්ඩලයට බලය 
ෙනොදී. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරමාර්ථයම තමයි, 
අධිකරණ ෙසේවාව ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යෑම. හැබැයි, අද 
ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ අරමුණ ෙවනුෙවන් ෙගොඩ 
නඟන ලද අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවම තමයි අද 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට බරපතළ හානිකර තත්ත්වයක් ඇති 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
කියා කලාපයට එෙරහිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පබල හඬක් නැඟිය 
යුතුව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මා මට ලැබී ඇති ෙවලාව 
බලමින් තමයි කථා කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ඊළඟට මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, 
විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ රැඳවියන් පිළිබඳ පශ්නය සම්බන්ධෙයන්. 
තවමත් එල්ටීටීඊ රැඳවියන් 150කට ආසන්න පිරිසක් 
බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා. ඉන් සමහර අය අනුරාධපුර 
බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. අනික් අය, - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
101ක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
101කට ආසන්න පිරිසක් බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා.   

"කදිර්ගාමර්" ඝාතනය වැනි ෙලොකු නඩු තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙපන්වන්ෙන්. එක් ෙකෙනක් "කදිර්ගාමර්" ඝාතනෙය් වග 

උත්තරකරු හැටියට ඉන්නවා මම දැක්කා. හැබැයි, සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔහු සාමාන්ය ෙදමළ පුද්ගලෙයක්. ඔහු ඒ 
පළාෙත් ගස්වල අතු සුද්ද කරනවා. ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
ඇමතිතුමා  ඝාතනය කරපු දවෙසේ එතුමාෙග් bathroom එක අසල 
ගහක අත්තක් කැපුවාය කියලා ඔහු අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවා. ඔහු අත්ත කපන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඔහු 
තවම අත් අඩංගුෙව්. දැන් අවුරුදු 14කට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවමින් තිෙබනවා. හැබැයි, නඩුව ගත්ෙතොත් කදිර්ගාමර් ඝාතනය. 
නමුත් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගස්වල අතු සුද්ද කරන 
ෙකනා එතැන තිබුණු ගහක අත්ත කපපු එකයි සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොහු අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් කදිර්ගාමර් ඝාතනෙය් 
සැකකරුවා හැටියටයි. හැබැයි, ඔහුට "සැකකරුවා" කියලා 
කියන්ෙන් තුවක්කු අරෙගන ඇවිල්ලා ෙවඩි තියලා ෙහෝ ඔත්තු 
බලලා  ෙහෝ ෙනොෙවයි. ෙගදර අවට තිෙබන වත්ත සුද්ද කරන 
ෙකොට ඔහු ඒ ග ෙහේ අත්ත කපපු නිසයි ඔහුට "සැකකරුවා" කියලා 
කියන්ෙන්. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඒ ෙගොල්ලන් තවම බන්ධනාගාර ඇතුෙළේ ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 15ක්, 
16ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙකොෙහන් ෙහෝ 
දුරකථනයක් ෙහොයාෙගන බන්ධනාගාරෙය් ඉඳෙගන අපට  
නිතරම කථා කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් එක දුක්ගැනවිල්ලයි 
කියන්ෙන්. ඒ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පවුල් විනාශයට පත්ෙවලා, 
දරුවන්  විනාශයට පත්ෙවලා සිටිනවාය කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම 
යාපනෙය් සැලකිය යුතු පමාණයකින් අපරාධ කම වර්ධනය 
ෙවමින් පවතින තත්ත්වයක් තිෙබනවා. බිරිඳ අනාරක්ෂිතයි; 
දරුවන් අනාරක්ෂිතයි; ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. ඒ නිසා විශාල 
දුක්ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව තවත් 
වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වලා, ඒ පිළිබඳව කියාමාර්ගයක් ගනීවි 
කියලා මා විශව්ාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය remand 
බාරෙය් ඉන්න අය. ඒ ෙගොල්ලන්ට අච්චු කරනවා නම් අච්චු 
කරන්න; ඔවුන්ෙග් නඩු අවසන්  කරනවා නම් ඒ නඩු අවසන් 
කරන්න. ඔබතුමා ඒ ෙකෙරහි දක්වන සැලකිල්ල ෙහොඳයි. ඔබතුමා 
ෙවනම අධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ සඳහා මැදිහත් වීමට 
දායකත්වය සපයලා තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන 
ෙද් ෙම්කයි. කලින් ඒ ෙගොල්ලන්ට නඩු ආෙව් මාස ෙදකකට විතර 
සැරයක්. දැන් මාසයකට ෙදපාරක් විතර නඩු එනවා. දැන් 
නීතිඥයන්ට ෙදපාරක් සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉන්ෙන් බන්ධනාගාර ඇතුෙළේ. හැබැයි, සති ෙදකකට සල්ලි 
ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඔබතුමා  ඒ සඳහාම වූ  අධිකරණයක් 
පිහිටුවලා තිෙබන නිසා ඒ අධිකරණෙය් ෙව්ගෙයන් නඩු අහනවා. 
ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, දැන් අර පුද්ගලයාට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? මාසයට ෙදපාරක් විතර අධිකරණයට යන්න ඕනෑ; 
ෙදපාරක් නීතිඥ ගාස්තු ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. නීතිඥ ගාස්තු ෙහොයා 
ගන්න නැති නිසා අද ඒ ෙගොල්ලන්ට සමහර නඩුවලට මුහුණ 
ෙදන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
මා ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා සඳහන් කළාෙන් තස්තවාදී කටයුතු 

පිළිබඳව ෙවනම මහාධිකරණයක් ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා. 
එෙහනම් ඒ තර්කයම ෙම්කට ගන්න පුළුවන්ෙන්. දූෂණය ගැනත් 
ෙහොයන්න ෙවනම මහාධිකරණයක් පිහිටුවන්න. මහාධිකරණ 
එකක්, ෙදකක්, තුනක්. ෙම් රෙට් මිනිස්සු අධිකරණය ගැන පශ්න 
කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම. එතෙකොට 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 

බාධා ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

431 432 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙමවර මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලය හමුෙව්දී hybrid අධිකරණය පිළිබඳව එකඟතාවකට 
ආවාද, දැන් අපට 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව එවැනි 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට හැකියාවක් තිෙබනවාද, විෙදස් රටවල 
විනිසුරුවන් පත්ෙකො ට අෙප් රෙට් නඩු විභාගයට ලක් කරන්න 
පුළුවන්ද කියන හතරවැනි කාරණය  පිළිබඳව  මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කර වන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ එවැනි 
එකඟතාවක් තිෙබන නිසයි; එවැනි ෙයෝජනාවක් තිෙබන නිසයි.  
ඒ ෙයෝජනා කරන අයට අපි කියන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව ෙම්ක කරන්න බැහැයි කියලා. එක්ෙකෝ ඒක 
අවසන් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි "හා" කියනවා, ආපසු 
"බැහැ" කියනවා, ආපසු පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එෙහම 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා ශී ලංකා 
ආණ්ඩුව හැටියට ඒ අදාළ ආයතනවලින් අහන්න ඕනෑ.  අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව එවැනි ෙවනත් රටවල විනිසුරුවන් 
සහිතව නඩු අහන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක ගැන ආණ්ඩුවක් 
හැටියට නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුය කියන කාරණය 
ෙයෝජනා කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව් දිවා ආහාරය සඳහා අ.භා. 1.30 දක්වා සභාෙව් 

කටයුතු අත්හිටුවනවා.   

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා)ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ajith P. Perera. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදෙය්, ෙමම 

අවස්ථාෙව් කථා කරන්නට ලැබීම මට ලැබුණු වටිනා අවස්ථාවක් 
වශෙයන් මා සලකනවා.   

දූෂණ හා සම්බන්ධ නඩු කටයුතු ඉක්මනින් අවසන් කර 
ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාත්, 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාත් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ෙමොකද, දූෂණ 
ෙචෝදනාවලට ලක් වී ඇති තැනැත්තන්ට ඇති එකම අරමුණ තමයි, 
තමන්ට එෙරහිව තිෙබන නඩු කටයුතු හැකි තරම් පමාද කර ගන්න 

එක. සාමාන්යෙයන් හැම අපරාධකාරයාම හිතන්ෙන් එෙහමයි.  
නීතිඥවරුන් වශෙයන් ෙපනී සිටීම නිසා ඒ ගැන අපට පළපුරුද්ද 
තිෙබනවා. එවැනි කාරණාවලදී ඉතාම කලාතුරකින් අවස්ථාවක් 
හැෙරන්න සාමාන්යෙයන් නඩුව කල් ඇද ගන්න තමයි 
අපරාධකරුෙවෝ කල්පනා කරන්ෙන්. එවැනි ෙවලාවක 
පුරවැසියන් විධියට, පුරවැසියන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් විධියට, 
ආණ්ඩුව විධියට අපට තිෙබන වගකීම තමයි, අපට ලැබුණු 
ජනවරමත් සමඟ කල්පනා කරලා, සීමා සහිත කාලයකදී   
ෙකොෙහොමද ෙම් නඩු කටයුතු කාර්යක්ෂමව, සාධාරණ  
විභාගයකට ලක් කරන්ෙන් කියන එක ෙසොයා බලා, ඒ සඳහා 
අවස්ථාව සලසන එක. අනවශ්ය ෙලස ඉක්මන් වුණු, යුක්තියට 
පටහැනි වූ කියා දාමයන් සිදු කළ යුතු නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් මතු 
වුණු අදහස තමයි  දූෂණ විෙරෝධී - anti-corruption - කියා 
දාමයක් ෙවනුෙවන් වූ අෙප් ආණ්ඩුෙව් කැපවීම ෙපන්නුම් කිරීම 
උෙදසා රජය හැටියට  යම් කියා දාමයක් ෙයෝජනා කරන්න අපට 
හැකි වන්නට ඕනෑය කියන එක.  දූෂණ හා සම්බන්ධව ඇති අධි 
ෙචෝදනා විභාග කිරීම උෙදසා දැනට තිෙබන මහාධිකරණ - ඒ 
කියන්ෙන් අලුතින් අධිකරණ පද්ධතියක් ෙගොඩනැඟීම ෙනොෙවයි.- 
අතරින් කිහිපයක් ෙවන් කරලා, ඒ එක් එක් අධිකරණයට trial-at-
bar කමයට, මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු තිෙදෙනකුෙගන් යුතු 
වූ විනිශ්චයකාර මණ්ඩලයක් මඟින් නඩු විභාග කිරීම සඳහා වූ, 
අපි දැනටමත් අත් දැක තිෙබන කාර්යක්ෂම කියාදාමය භාවිත 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ එක් එක් නඩුව ෙතෝරා ගැනීම 
ෙවනුවට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් 
ෙචෝදනා ෙගොනු කළ, ඒ වාෙග්ම මූල්ය අපරාධ ඒකකෙයන් 
ෙචෝදනා ෙගොනු කළ නඩු පිළිබඳව -එවැනි අධි ෙචෝදනා 10ක් 
පමණ දැනටමත් තිෙබනවා.- ඒ අධි ෙචෝදනා ෙම් අධිකරණවල 
විභාග කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර තුර දැනට තිෙබන 
පරීක්ෂණ අවසන් ෙවලා අධි ෙචෝදනා ෙගොනු ෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
දැනට නීතිපති ළඟ තිෙබන අධි ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට හැකි 
නඩුවලට අදාළව අධි ෙචෝදනා ඉදිරියට එයි.   

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහොම පළපුරුදු 
කීර්තිමත් ජනාධිපති නීතිඥවරෙයක් හැටියට සිවිල් සහ අපරාධ 
කියන ෙදවර්ගෙය්ම නඩුවලට ෙපනී සිටි, ෙබොෙහොම පාෙයෝගික 
පළපුරුද්දක් තිෙබන ෙද්ශපාලන නායකයකු වශෙයන්, ඒ වාෙග්ම 
යහපාලන කියා දාමය තුළ පුෙරෝගාමීව කටයුතු කළ නායකයකු 
වශෙයන්  ෙම් දූෂණ නඩු ඉක්මනින් විභාග ෙකොට අවසන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක  කාරුණිකව සලකා බලන්නය 
කියන එකයි, මෙග් ෙයෝජනාව. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අෙනක් ෙයෝජනාව 
මහාධිකරණ පද්ධතිෙය් අධිකරණ තුනක් ෙහෝ හතරක් 
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු තුන්ෙදනකුෙගන් යුක්තව, trial-at
-bar ආකාරයට, ෙමම නඩු සඳහාම ෙවන් කරන්නය කියන එකයි. 
තස්තවාදී වැරදි විභාග කිරීමට ෙවනම High Court එකක් හැදුවා 
නම්, 'ළමා අපචාර', 'tax නඩු' විභාග කරන්න  අපි ෙවනමම උසාවි 
ෙවන් කර තිෙබනවා නම්, ඒ මූලධර්මයම අල්ලස හා දූෂණයට 
අදාළව භාවිත කිරීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. එම කියා දාමය 
සඳහා ෙම් රෙට් කිසිම පුරවැසිෙයක් විරුද්ධ ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මම නැවත කියනවා, සාධාරණ නඩු 
විභාගයක් සඳහා වූ කියා දාමය සනාථ කරන්න අවශ්යයි; ඒ, 
කැෙල් නීතිය කියාත්මක කරන්න ෙනොෙවයි කියන කාරණය.  ඒ 
නිසා ඒ වැදගත් අදහස් සනාථ කිරීමට මම කැමැතියි. 

ෙදවන කාරණය තමයි, සමථ මණ්ඩල පනතට ෙකරුණු 
සංෙශෝධන. ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් 
කරන සංෙශෝධනය ඉතාමත් පා ෙයෝගික, ෙම් කාලයට ගැළෙපන 
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සංෙශෝධනයක් කියලා මා දකිනවා. ආරාවුලක මූල්ය වටිනාකම 
රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 2,50,000 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා 
මීට කලින් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා වූ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට මමත් සම්බන්ධ වුණා; දායක වුණා. 
ෙම් සීමාව කාලයට ගැළෙපන පරිදි රුපියල් 2,50,000 සිට රුපියල් 
5,00,000 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙම් සංෙශෝධනද 
මා නැවත අනුමත කරනවා.  

ෙම් රෙට් සමථ මණ්ඩල කියාදාමය සිවිල් සහ අපරාධ ක්ෙෂේත 
ෙදකටම අදාළව ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
ෙපෙනනවා, සමථ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වන ආරාවුල්වලින් 
සියයට 60කට වැඩි පමාණයක් සමථ මණ්ඩලය තුළ නිරවුල්ව 
නිරාකරණය ෙවලා අවසන් වනවාය කියලා. එහි පතිඵලය 
පුරවැසියාට ලැෙබනවා. ෙමොකද, සමථය -සමාදානය- තමයි 
ආරාවුලක් විසඳා ගැනීම සඳහා තිෙබන ෙහොඳම කමෙව්දය. නඩු 
තීන්දුවක් ලබා ගැනීම කියන්ෙන් අවසානයටම යා යුතු පියවරයි.  

වි ෙශේෂෙයන්ම සුළු අපරාධ සහ සිවිල් කාරණා පිළිබඳව ෙම් 
කියාවලිය සාර්ථකයි. ෙම් කියාවලිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ලංකාෙව් කියාත්මක වනවා. අධිකරණයන්හි නඩු කටයුතුවල 
පමාදය වැළැක්වීමට ෙම් හරහා විශාල සහායක් ලැබී තිෙබනවා. 
නඩු කටයුතුවලට අදාළව රජය දරන වියදම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා සමථ මණ්ඩල තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. සමථ මණ්ඩල 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගත යුතු පාෙයෝගික කියා මාර්ගයක් 
තිෙබනවා.  

අෙප් ඩිලාන් ෙප ෙර්රා අමාත්යතුමා විෂය භාර අමාත්යවරයා 
වශෙයන් කාලයක් කටයුතු කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද අෙප් 
ගම්වල සමථ මණ්ඩලය සම්පූර්ණෙයන්ම -සියයට 100ක්ම-  
කියාත්මක වන්ෙන් ස්ෙව්ච්ඡා පදනමකිනුයි. සමථ මණ්ඩලය 
පත්කිරීම රජෙයන් සිදු කළාට ඒ මුළු කියාදාමයම ස්ෙව්ච්ඡාමය 
ස්වභාවයක් දරනවා. අෙප් ෙයෝජනාව තමයි, සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම, සෑම සමථ මූල මණ්ඩලයටම රජය 
විසින් පවත්වාෙගන යන සමථ මණ්ඩල කාර්යාලයක් අවශ්යයි 
කියන එක. ඒ සඳහා ෙවන් වූ ලිපිකරුවකු ෙහෝ ලිපිකරුවන් 
ෙදෙදනකු සහ ෙල්කම්වරයකු ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
අදාළව සිටිය යුතුයි. සමථ මණ්ඩලයට අදාළව පැමිණිල්ලක් භාර 
ෙදන්න අවශ්ය වුණාම අද තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි, සමථ 
මණ්ඩලෙය් සභාපති ධුරය දරන මහත්මයා ෙහෝ සව්ාමීන් වහන්ෙසේ 
ෙහෝ පියතුමා ෙහෝ කවුරු ෙහෝ ඒ පභූවරයාව ෙසොයා ගැනීම. 
ෙගදරට ගිහින් තමයි පැමිණිල්ල භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒක සුදුසු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන් බැරිමරගාෙත් ෙකෙසේ ෙහෝ ඒක 
කරනවා. ෙපොලීසිය විසින් ඒ ආරාවුල ෙයොමු කරන ෙකොට 
ෙපොලීසිෙයන් එෙහම කරනවා. නමුත් විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලිකව 
සමථ මණ්ඩලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන විට ඒ පැමිණිල්ල 
භාර දිය යුතු තැන දන්ෙන්ත් නැහැ; භාර ගන්න ෙකනකුත් නැහැ. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් නිසි ෙලස පවත්වාෙගන යන කාර්යාල 
කියාවලියක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී විෙශේෂෙයන්ම 
සිවිල් නඩු කටයුතුවලදී, ෙම් පශ්නය සමථ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
වුණාද, විමසුවාද කියන පශ්නය මතු වනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී,  
ඒ සාකච්ඡාව ගැන සහතිකයක් දීමට ෙනොව, එම පැමිණිල්ල සමථ 
මණ්ඩලයට ෙයොමු වුණාද, නැද්ද කියන පශ්නය විමසීමට 
කලාතුරකින් සාක්ෂිකරුවකු වශෙයන් කැඳවීමත් අවශ්ය වනවා. 
එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ පැරණි ෙල්ඛන කමවත්ව පවත්වාෙගන 
ෙගොස් ෙනොතිබීම ගැටලුවක් වනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමථය වූ විට ඒ සමථ ෙකොන්ෙද්සි 
වාර්තා කිරීමත් ඉතාමත් අවිධිමත් ෙලසයි සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ සඳහා 
ආකෘති පතයක් තිෙබනවා. සම්පදානුකූලව ඒ ආකෘති පතෙය් 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම සීමිත ඉඩකඩක්. පුළුල් සමථයක් වුණු 

අවස්ථාවලදී ෙප්ළි අතර, එක උඩ එක ලියන්න සිද්ධ වනවා. 
අතින් ලියපු  ෙද්වල් තමයි තිෙබන්ෙන්. සමථ මණ්ඩලවල යතුරු 
ලියනයක්, පරිගණකයක් භාවිත වන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් නිසි කාර්යාලයක් තිෙබනවාද? පිටපත් 
පවත්වාෙගන යෑමක් තිෙබනවාද? සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත්, ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් ඕනෑවටත් වැඩි පමාණයක් ගාමීය 
මට්ටෙම් ඉන්නවා. හැම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම අවම 
වශෙයන් නිලධාරින් හතරෙදෙනක් ඉන්නවා. උපාධිධාරියකුත් ඒ 
හැම ගමකම ඉන්නවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් ෙවනම කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යෑම අත්යවශ්යයි. 
ෙම් කාරණය මීට කලින් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. පතිපත්තියක් 
වශෙයන් අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ 
ෙයෝජනාව සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා අවශ්ය වන්ෙන් 
පරිගණකයක්, කබඩ් එකක්, නිලධාරින් ෙදෙදනකු ෙහෝ 
තුන්ෙදනකු පමණයි.  

එෙහම කෙළොත් ෙම් සමථ මණ්ඩලවල සමථකරුවන් විසින් 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරන  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වඩා වෘත්තීයමය ෙලස  
සහ පහසුෙවන් කර ගැනී මට අවසථ්ාවක් ලැ ෙබනවා.  ෙමය ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා. ෙම් සමථ මණ්ඩල නිසා ෙම් රටට, ෙම් රෙට් 
අධිකරණ පද්ධතියට ෙකෝටි  පෙකෝටි  ගණනක්  මුදල් ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබනවා. මිනිසුන් අතර ඇති ෙවලා තිෙබන ඒ පශ්න  
විසඳා ගැනීම උෙදසා, ඔවුන් අතර සමථය ඇති කිරීම උෙදසා 
ෙපෞද්ගලිකව විශාල වශෙයන් කාලය කැප කරන ඒ 
සමථකරුවන්ට මෙග් පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්නට 
කැමතියි. හැබැයි, ඒ සමථකරුවන්ෙග් ජීවිතය පහසු කරන්න, 
ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය, වග කීම, යුතුකම, ෙසේවය පහසු කරන්න 
රජය මීට වඩා ආෙයෝජනය කළ යුතුයි. ෙමතැන  ගැටලුවක්  
තිෙබනවා. සමථ මණ්ඩල විෂයය අධිකරණ අමාත්යාංශයට 
අයිතියි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල අයිති වන්ෙන් රාජ්ය 
පරිපාලන අමාත්යාංශයටයි.  ඔය ෙදක අතර සටනකුත් තිෙබනවා. 
මීට කලින්  ඔය පශ්නය මතු වුණාම  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය  
තුළ අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අදාළ වන සමථ  
මණ්ඩලයට අදාළ  කාර්යාලයක් ෙදන්නට පුළුවන්ද ආදී වශෙයන්  
අතිශය පාථමික  පශ්න  ඇහුවා.  ෙවනත් අමාත්යාංශවල කාර්යාල  
අනන්තවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල තුළ කටයුතු කරනවා. 
සමථ  මණ්ඩලයට  කාර්යාලයක්  සඳහා කාමරයක් ෙදන්න බැහැයි 
කියනවා නම්, ඒක  පසුගාමී අදහසක්.  

සමථ මණ්ඩලවලින් වන කාර්යය අපි මතු පිටින් අගය කළාට 
පමාණවත් නැහැ. සමථ මණ්ඩල කියාදාමයට අවශ්ය කරන 
ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සමථකරුෙවෝ අද 
තමන්ෙග් දැනුවත්කම, උගත්කම, කැප වීම, මනුෂ්යත්වය අනුව 
ෙම් පශ්න විසඳුවාට  ඔවුන්ට ලැෙබන පුහුණුව ඉතාම අවමයි. 
ඔවුන්ට ඒ පත්වීම් ලැෙබන විටත්, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දීත් අඛණ්ඩ පුහුණුවීමකුත් ලබා 
ෙදන්නට අවශ්යයි.  ෙමොකද, සමථකරණය කියන්ෙන් විද්යාත්මක 
විෂයයක්. සමථකරණය කියන්ෙන් පාෙයෝගික විෂයයක්. 
සමථකරණයට අදාළ තාක්ෂණික කියාදාමයන් ෙලෝකෙය් 
දියුණුෙවමින් තිෙබනවා. එම නිසා සමථකරණය ෙම් රෙට් ආරවුල් 
විසඳීම පිළිබඳ  පධාන  උපාය මාර්ගයක් වශෙයන් අප හඳුනා  ගත 
යුතුයි. ඒ සඳහා පමාණවත් ආෙයෝජනයක් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වූ 
අවම මූලික පියවරක් විධියට සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්  
කාර්යාලයකම සමථ මුල මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් කාර්යාලයක්  
පිහිටුවීමට පියවර ගත යුතුය කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා 
ඉදිරි අය වැෙය්දී  මුදල් ෙවන් කර ෙගන,  ලබන  වසෙර්දීවත් ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු කියාත්මක කරන්නය කියා මා ෙයෝජනා  
කරනවා. ෙම්ක මෙග්  පමණක් හුදු අදහසක් ෙනොෙවයි. මීට වසර 
ෙදකකට ෙහෝ තුනකට කලින් අධිකරණ උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී අනුමත වුණු අදහසක්. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව එක අදහසක් 
විතරක් කියන්න ට තිෙබනවා. ඊෙය් අපට ඉතා සතු ටුදායක  
ආරංචියක් ආවා. ඒ තමයි  පජාතන්තවාදය පිළිබඳ ඉතා ඉහළ 
පමිතීන් සහිත රාජ්යයන්වල භාවිත කරන ඡායා කැබිෙනට්ටුව -
Shadow Cabinet එක-  පිළිබඳ ෙතොරතුරක් අපට ලැබුණා. අපට 
ඉතාමත් සතුටුයි  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් නාමෙයන් ෙද්ශපාලනය කරන කණ්ඩායම ඊළඟ 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව  කැබිනට් අමාත්ය 
ධූර පණස් ෙදකකින්  යුක්ත ඡායා කැබිෙනට්ටුවක් පකාශයට පත් 
කර තිෙබනවා.  හැබැයි ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් 
වර්තමාන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ඊළඟ මැතිවරණෙයන් 
පස්ෙසේ  පත්ෙවන ආණ්ඩුෙව් ඉන්න පුළුවන් උපරිම  කැබිනට්  
අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව තිහයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙම් අය ඒකවත් දන්ෙන් නැති එකයි පශන්ය. [බාධා කිරීමක්] ගරු  
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් කාරණය ෙහොඳටම 
දන්නවා. එතුමා ෙම් කියාවලියට හුඟක් සම්බන්ධ වුණා.  [බාධා 
කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඊළඟ 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්  පත් වන්නා වූ 
මන්තීවරුන් අතරින් ෙතෝරා ගන්නා වූ කැබිෙනට්ටුෙව් ඉන්න  
පුළුවන් උපරිම ඇමතිවරුන් සංඛ්යාව තිහයි. ඔබතුමාත් ඒ ගැන 
"ඔව්"  කිව්වා ෙන්; " හා" කිව්වා ෙන්; එකඟ වුණා ෙන්. එත ෙකොට 
ඡායා කැබිෙනට්ටුෙව් ඇමතිවරුන් 52ක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ 
කියන්ෙන්, අපි අවසන් කරපු දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිබුණු, අසිමිත කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරන ඒ 
පරණ කියාදාමයට ආපසු යනවාද? [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාෙගන් 
ඒ ගැන ඇහුවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා කියනවා.  ඔබතුමා 
දන්නවා ෙන් ඒ කාරණය. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට පශ්නයක් 
නැහැ. ඔබතුමා විද්වත්, නැණවත් පාෙයෝගික  භාවිතය පිළිබඳව 
දන්නා ෙකෙනක්. ඔබතුමා දන්නා විෂයයක් ඔබතුමාට ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දවස්වල බදු එෙහම 
ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා, පශ්න ඇති ෙවලා, ජනතාව ෙපොඩ්ඩක් 
අසතුෙටන් ඉන්න ෙවලාෙව්, අපිට, ජනතාවට ෙහොඳට හිනා 
ෙවන්න, රස කරන්න, තලු මරන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ එක් එක් 
තනතුරට පත් කර තිෙබන කට්ටියෙග් ඉතිහාසය, වර්තමානය, 
අනාගතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලබාදී 
තිෙබනවා. ඒ සමහර තනතුරුවලට පත් කරපු පුද්ගලයන් ගැන 
අපට කියන්න කථා, අප දන්නා කථා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඒ අවස්ථාව ලබාදීම ගැන අෙප් ස්තුතිය පළ කරනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 1.45] 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

குற்றவியல் விடயங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் 
கீழ் ஒ ங்குவிதி, நீதித் ைற சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் 
என்பன ெதாடர்பான விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்த உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் , என  உைரைய 
ஆரம்பிக்கின்ேறன். சட்டம் என்ப  ஒ  மனித க்கு அல்ல  
அந்த நாட் ன் பிரைஜக்கு நீதி தவறாத ஒ  நிைலைய 
வழங்கக்கூ ய ஓர் அள ேகால் எனலாம். நீதித் ைற, 
சட்டத் ைற ஆகிய இரண் ம் ஒவ்ெவா  பிரைஜ ம் 
மனக்கிேலசமின்றி, பயமின்றி நாட் ல் வாழக்கூ ய சூழைல 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். அப்ேபா தான் அந்தப் 

பிரைஜ அந்த நாட்ைட நம் வான்; தன  தாயாக ேநசிப்பான். 
தன  வாழ் ாிைம உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள  என 
விசுவாசிப்பான்; சட்டத் ைறைய நம்பி பாிகாரம் காண 
நா வான்; நீதித் ைறயின் தீர்ப் க்கைள விமர்சிக்காமல் 
ஏற் க்ெகாள்வான்; குற்றம் ெசய்பவன்கூட குற்றம் 
ெசய்வதி ந்  விலகி நிற்பான். ஆனால், எம  நாட் ல் 
சட்டத் ைற, நீதித் ைற என்பன அரசியல்வாதிகளா ம் 
தனிமனிதர்களா ம் ெபா ப் ள்ள அரச இயந்திரங்களா ம் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ளன என்ப தான் உண்ைம. இன்  
சட்டத் ைற, நீதித் ைற என்பன ஒவ்ேவார் அதிகாாிக ம் 
தம  ேதைவக க்கு ஏற்ப வைளக்கக்கூ ய இறப்பர் 
கம்பங்களாகேவ காட்சி த கின்றன. ேதசியக் ெகா ைய 
ஏந்திய கம்பங்களாக நிமிர்ந்  நிற்கேவண் ய எம  காவல் 

ைற ம் நீதித் ைற ம் வைளந் , ெநளிந்  ெசயற்ப  
கின்றன. அ ேவ எம  நாட்ைட அதலபாதாளத் க்குள் 
தள்ளிக்ெகாண் க்கின்ற . உலக அரங்கில் ேதால்விகண்ட 
நாடாக நாம் எம்ைம அறியாமேலேய நகர்ந்  
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

கடந்த காலங்களில் நடத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் 
மீதான அநீதிக்கு நீதி வழங்காைம ஒ  குற்றச்சாட்டாகத் 
ெதாடர்கிற .  

கடந்தகால அரசாட்சியில் 32 ஊடகவியலாளர்கள் 
ெகால்லப்பட் ம் காணாமல் ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.  

லனாய்வாளர்களின் ெசயற்பா  ஊடக அடக்கு ைற வைர 
விாிவைடந்த  எனலாம்.  சிவராம் ெதாடக்கம் லசந்த விக்கிரம 

ங்க வைர ப ெகாைல அடக்கு ைற ெதாடர்ந்த .  லசந்த 
விக்கிரம ங்கைவப் ப ெகாைல ெசய்த ெகாைலயாளி 
ெதாடர்பில் இன் வைர நீதி நிைலநி த்தப்படாத நிைல 
காணப்ப கின்ற .  காவற் ைறயினர ம் நீதித் ைற 
யினர ம் இந்தச் ெசயலற்ற தன்ைமைய ஊடக அைமப் 

க்க ம் மனித உாிைம அைமப் க்க ம் ெவளிப்ப த்தி 
வ கின்றன.  ஓர் அரசியல்வாதி லசந்த விக்கிரம ங்கவின் 
ெகாைலையப்பற்றிப் பகிரங்கக் கூட்டத்தில் கூறியி ந்தார்.  
அவர் அைதப்பற்றி விபரமாக ெவளிப்ப த்தினார்.  அ மட்  
மல்ல, ஓர் அைமச்சர் தன  ெசய்திைய ெவளிப்ப த்த ம த்த 
அரச ெதாைலக்காட்சி நி வனமான பாவாஹினிக் 
கூட் த்தாபனத்தி ள்ேள அவர  அ யாட்க டன் ெசன்  
அட்டகாசம் ெசய்கின்றார். நீதி அங்கு ெவன்றதா?  
ெதாடர்ந் ம் ஊழியர்கள் பலர் அெசளகாியத்திற்கு 
உட்ப த்தப்பட்டனர் என்ப தான் பைழய வரலா .  தமிழர் 
தரப்  நியாயங்க க்காகக் குரல் ெகா த்த சிங்கள 
ஊடகவியலாளர்கள்கூட ெகால்லப்பட்டனர்.  அ மட் மல்ல, 
ெதாடர்ந் ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ேஜாசப் பராராஜசிங்கம், யாழ். மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் நடராஜா ரவிராஜ், ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சிப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் தியாகராஜா மேகஸ்வரன், 
குமார் ெபான்னம்பலம் என அநியாயக் ெகாைலகளின் 
பட் யல்கள் ெதாடர்ந்தன. 

யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள உதயன் பணிமைன ம் அதன் 
ஊடகவியலாளர்க ம் பல ைற தாக்குத க்குள்ளானார்கள். 
'உதயன்', 'தினக்குரல்', 'வலம் ாி' ஆகிய பத்திாிைககள் 

தியில் ைவத் க் ெகா த்தப்பட்டன. அ  மட் மல்ல, 
மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்காலத்தில் 2004ஆம் ஆண்  
ஏப்பிரல் மாதத்தி ந்  2009 ெபப்ரவாி மாதம் வைர 33 
ஊடகப் பணியாளர்கள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட் ம் 
காணாமல் ேபா ள்ளனர். அதில் சிங்கள ஊடகவிய 
லாளர்கள் 3 ேபைர ம் ஸ் ம் ஊடகவியலாளர் ஒ வைர ம் 
தவிர, 29 தமிழ் ஊடகப் பணியாளர்கள் ெகால்லப்பட் ம் 
காணாமல்ேபா ம் உள்ளனர்.  
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சிைறச்சாைலகளி ள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள 
எ த் ப் பா ங்கள்! அவர்க க்குப் னர்வாழ்  ெகா ப் 
பதற்கு  இந்த அரசு இணங்கியி ந்த . அதன்ப  அவர்களில் 
90 ேபர் னர்வாழ்  ெபற வி ம் வதாக ஒப்பமிட்  ஒப் தல் 
வழங்கியி ந்தனர். இன் வைர அவர்க க்கான எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல; பிைணயி ம் அவர்கள் 
வி விக்கப்படவில்ைல. இ  கவைலக்குாியதாகும். 
வற் த்த ன் ேபாி ம் சித்திரவைத ெசய் ம் அதிகமான 
வர்களின் வாக்கு லம் ெபறப்பட் ந்த  என்ப தான் 
உண்ைமயாகும். விசாரைண ெசய்யப்படா  பலர் பல வ டங் 
களாக - 10 வ டங்கள் வைர - ெதாடர்ச்சியாக விசாரைணக் 
ைகதிகளாக அைடத்  ைவக்கப்பட் க்கிறார்கள். எனேவ, 
நீதி அைமச்சு அதற்கான சாியான, நியாய ர்வமான தீர்ைவ 
வழங்க ன்வரேவண் ம் என்ப தான் என் ைடய 
ேவண் ேகாளாகும்.  

கடந்தகால ெவள்ைளவான் கடத்தல்காரர்கைள ம் 
ெகாைலகாரர்கைள ம் சட்டத்தின் ன் நி த்தாைம 
இன்ைறய நல்லாட்சி அரசின் இயலாைம என்  ெசால்லலாம். 
கடந்த காலத்தில் ெவள்ைளவான் கடத்தல்காரர்கள் மாபியா 
கும்பல்களாகச் ெசயற்பட்டார்கள். பாதாள உலகக் 
ேகாஷ் யினராகச் ெசயற்பட்டார்கள். நாட்  மக்கைளப்  
பா காக்கேவண் ய , அவர்களின் வாழ் ாிைமைய 
உ திப்ப த்தேவண் ய  இலங்ைக அரசின் கடைமயாகும். 
ஆனால், அரசின் ஆசீர்வாதத் டன் அந்தக் கு க்கள் 
ெசயற்பட்டன என்ப தான் உண்ைம. எங்ேக இலங்ைக 
நாட் ன் அரசியல் உாிைம? ேபச்சுக்கு ஓர் அரசியல் சாசனம்; 
ெசயற்பாட் க்கு ஓர் இரகசிய சாசனம்! இ தான் இங்கு 
நடக்கின்ற . இ தானா உங்கள் நீதி! இ தானா உங்கள  
அரசாட்சி! நாட்  மக்கைளக் காணாமற்ேபாகச் ெசய்தவர்கள், 
நாட்  மக்கைளக் ெகாைல ெசய்தவர்கள், மக்கைளச் 
சூைறயா யவர்கள் எல்ேலா ம் சுதந்திரமாக கூட்டங் 
கூட்டமாக வலம் வந் ெகாண் கின்றார்கள். 

த்த றவி என்பவர் அன் க்குாித்தானவர்; ெகளரவத் 
க்கு உாித்தானவர்; மனித ேநயத் க்கு உதாரணமானவர்; 

இன நல் ணக்கத்ைதக் காக்கேவண் யவர்; மத ஒற் ைமைய 
வளர்க்க  ேவண் யவர்; ஒட் ெமாத்தத்தில் பஞ்சசீலக் 
ெகாள்ைகைய ஏற் க்ெகாண்டவர். ஆனால் ஞானசார ேதரர் 
என்ற ெபயாில் ஒ  றவி ேதள் ேபான்  ெகாட் கிறார். 
தி ம்பிப் பார்க்கும் பக்கெமல்லாம் ஸ் ம் மக்கைள ேநாக்கிக் 
ெகாட் கிறார். தர்ஹா நகாிேல ஸ் ம் மக்கள்மீ  தர்பார் 
நடத்தியவர்! பகிரங்க ெகாைலக க்கு காரணமானவர் 
சுதந்திரமாகச் சுற் கிறார். மீண் ம்  தர்ஹா நகைர ஞாபகப் 
ப த் கிறார். ஸ் ம் மக்கள்மீ  ேபார் நடத் வாராம் என்  
எக்காளம் இ கிறார். ஞானசார ேதரர் உண்ைமயில் ஒ  த்த 

றவிதானா என்ப  எனக்குச் சந்ேதகமாக உள்ள . ஒ  
றவி இப்ப யான வசனங்கைளப் பாவிக்க மா? எனக் 

ேகட்கின்ேறன். ஒ  றவி ஒ  ச தாயத்தின்மீ  ெகாைல 
மிரட்டல் வி க்கிறார். அரசாட்சி ெசய்பவர்களாகிய நீங்கள் 
அைதப் பார்த் க்ெகாண் க்கிறீர்கள்! பயந் ெகாண் க் 
கிறீர்கள்! எனேவ பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் தனியாக 
தமிழர்க க்கு மட் ந்தானா? எனக்  ேகட்க வி ம் கிேறன். 
ஒ  தமிழன் இப்ப ப் ேபசியி ந்தால் பயங்கரவாதத் தைடச் 
சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்தி ப்பீர்கள்! வி தைலப் களின் 
சாய ல் ெதாப்பிையப் ேபாட்டதற்ேக ைக  ெசய்தவர்கள் 
தாேன நீங்கள்! ஆனால், ஞானசார ேதராின் ெகாைல 
மிரட்டல்கைள ம் ஆ த ேமாதல் எதிர்  கூறல்கைள ம் 
இரசிக்கிறீர்கள்! நடவ க்ைக எ ப்பதாக ெபாய் 
வாக்கு திகைளக் கூ கிறீர்கள்!  

ஸ் ம் தைலவர்கள் தங்களின் பதவிகைளத் 
தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்காக ஸ் ம் மக்களின் வாழ் ாி 
ைமைய அடகு ைவக்கிறார்கள். ஸ் ம் தைலவர்கேள! 
பதவிகைள உதறித்தள் ங்கள்! ஞானசார ேதரைர ஆ ட்காலச் 
சிைறக்குத் தள் வதற்குப் ேபாராட ன்வா ங்கள்! அதற்கு 
நா ம் உங்க டன் பங்காளியாக வ கிேறன். 

வன்னியில் னர்வாழ்  ெபற்ற வி தைலப் ேபாராளிகள் 
மீதான அடக்கு ைறகள் இன்ன ம் ெதாடர்ந்  
ெகாண் க்கின்றன. லனாய்வாளர்கள் என்ற ேபார்ைவயில் 
ெகா க்கப்ப ம் அ த்தம் அவர்கைள மன உைளச்ச ல் 
தள்ளி ள்ள . அவர்கள் ஆ தத்ைதப் ேபாட் விட்  மீண் ம் 
அைமதி வாழ்ைவ ேநாக்கி வந்தவர்கள்; அவர்கைள 
நிம்மதியாக வாழவி ங்கள்! னர்வாழ்  ெபற்ற ஒவ்ெவா  
ேபாராளிக்கும்  வழங்குவதற்கு னர்வாழ்  அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்; அவர்க க்கான வாழ் 
வாதாரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  நிவாரண உதவிகள் 
வழங்கப்ப ம் ப வங்களில்கூட அவர்க க்கு எ ம் வழங்க 

யாதவைகயில் அப்ப வங்கள் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
அப்ப வத்தில் ஓர் இடத்தில், "இவர் ன்னர் அரசுக்கு 
எதிராகப் ேபாராடவில்ைலெயன கிராமேசைவயாளர் 
உத்தரவாதமளிக்க ேவண் ம்" என்  ேகட்கப்பட் க்கின்ற . 
இதனால் அவர்க க்கான அந்த நிவாரண உதவிகைள 
கிராமேசைவயாளர்கள் ம க்கிறார்கள். அரசியல் சட்டத்தில் 
ஒன்  ெசால்லப்ப கிற ; ஆனால், அங்கு வழங்கப்ப கின்ற 
ப வங்களில் ேவெறான்  இடப்பட் க்கின்ற .  

நான் ேகட்கின்ேறன், தமிழர்கைளப் ேபாராடத் ண் ய 
வர்கள் யார்? நீங்கள்தாேன அடக்கு ைறையத் ெதாடங்கி 
னீர்கள்!  தனிச் சிங்களச் சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தீர்கள்; இன 
நல் ணக்கத்ைதக் குைலத்தீர்கள்; தந்ைத ெசல்வா ம் 
ஆதரவாளர்க ம் ெசய்த அஹிம்ைசப் ேபாராட்டத்ைதக் 
காைடயர்கள் கூட்டத்ைதக்ெகாண்  அடக்கினீர்கள். 1974ஆம் 
ஆண்  யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ல் 
அரச பைடயினர் காட் த்தர்பார் நடத்தி  தமிழர்கைள 
உ க்குைலக்க யன்றனர். நா  சுதந்திரம் ெபற்ற பின் 242 
தடைவகள் தமிழர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சிங்களக் 
காைடயர்களா ம் சிங்களப் பைடயினரா ம் இனப் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர் என்ப தான் வரலா . எனேவ, 
இன நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசும் அரசு, நீதிைய நிைலநி த்தி 
மக்கைளச் சு கமாக வாழ வழிேயற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம். னர்வாழ்  ெபற்ற ேபாராளிக க்குத் ெதாடர் 
ந் ம் இடர்கைள ஏற்ப த்தா  அவர்கைள நிம்மதியாக 
வாழவிட ேவண் ம்.  

ேம ம், சட்டெமன்  ஒன்றி க்கும்ேபா  வன்னிப் 
பிரேதசத்தி ள்ள காணிகைளப் பைடயினர் அபகாித்  
ெதாடர்ச்சியாக அவர்களின் கட் ப்பாட் ல் ைவத் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். க்கு யி ப்  நகாின் மத்தியில் 
பிரேதச ெசயலகத்திற்கு எதிாி ள்ள மக்களின் உ திக் 
காணிகள்கூட - Deed lands பைடயினரால் அபகாிக்கப் 
பட் ள்ள . ெபா  அைமப் க க்குாிய, பிரேதச சைபக க் 
குாிய காணிக ம் பைடயினரால் அபகாிக்கப்பட் ள்ளன. 
ேகப்பாப்பில  என்ற கிராமம் ஒட் ெமாத்தமாக பைடயி 
னரால் அபகாிக்கப்பட் ள்ள . இைவ எந்தச் சட்டத்தின்கீழ் 
வ கின்றேதா நானறிேயன்! ஆனால், அங்கு அவர்கள  
ஆக்கிரமிப் கள் மிக அதிகமாக இ க்கின்றன. வட் வாக ல் 
ெபா மக்களின் காணிகைள அபகாித்த  ேபாதாெதன்  
தற்ெபா  பாாிய கம்பங்கைள நட்  மறித்  அைடத் , bund 
கைள ேபா கின்ற நடவ க்ைககளில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அரச பைடகள் காமிட் ப்பதற்கு 
அரச காணிகள் பல உண் . ெபா மக்களின் தனிப்பட்ட 
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காணிகைள அதற்காக எ ப்பதால் அந்த மக்க க்குப் பல 
பிரச்சிைனக ம் பலத்த சந்ேதகங்க ம் எ கின்றன. 
இவ்வாறான நிைலைமயில் உங்களால் இன நல் ணக்கம் 
என்பைதக் ெகாண் வர மா? என்ப தான் என் ைடய 
ேகள்வி.  

அ மட் மல்ல, நாயா  கிராமத்தில் இரா வத்தினர் 
இ ந் ெகாண்  அங்குள்ள மக்களின் சு க வாழ்ைவக் 
குைலக்கின்றார்கள். தமிழர்கைளச் சு கமாக மீன்பி த் 
ெதாழி க்குப் ேபாகவிடாமல் சிங்கள மீனவர்க க்குக் 
காவலாக இ ந்  சட்டவிேராதமான மீன்பி த் ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கு அவர்க க்கு வழிவகுத் க் ெகா க்கிறார்கள். 
தைடெசய்யப்பட்ட-சட்டவிேராத மீன்பி  ைறகைளப் 
பைடயினாின் பா காப் டேனேய  அவர்கள் ெசய்கிறார்கள். 
இைவ அரசுக்குச் சுட் க்காட்டப்பட் ம் இ வைர 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, நீதித் ைற ம் 
சட்டத் ைற ம் எந்தவித ேவ பா க மின்றி சீராக 
இயங்குமாக இ ந்தால், நா  தானாகேவ ன்ேனற்ற 
மைட ம். எனேவ, அதற்கு வழிவிடேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண்  என் ைடய உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dilan Perera.  You have 

12 minutes.  
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද  දින ඉතාම වැදගත්, 

කාලීන සංෙශෝධන කීපයක් සහ ෙයෝජනා කීපයක් ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  සමථ මණ්ඩල පනතට 
ෙම් වැදගත්, ඉතාම පාෙයෝගික සංෙශෝධනය ෙගන ඒම සම්බන්ධව 
මා මුලින්ම ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  අපි අද උෙද් සිටම  
නඩු පමාද වන එක ගැන, වංචා දූෂණ නඩු අහන්ෙන් නැති එක 
ගැන, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ස්වාධීනභාවය පිළිබඳව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් ඉඳෙගන විවිධාකාරෙය් තර්ක 
ෙගොඩ නැඟුවා. අපට එෙහම තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නඩු 
පමාදය ගැන ෙසොයා බලා ඊට පාෙයෝගික විසඳුමක් ෙදන එක 
තමයි අප කළ යුතු වන්ෙන්.  

අද දින සමථ මණ්ඩල පනෙත් 7 වන වගන්තියට  ෙගන එන  
සංෙශෝධනය මඟින්,  ආරවුලක මුල්ය වටිනාකම රුපියල් ෙදලක්ෂ 
පනස් දහෙසේ සීමාව කියන එක රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා ඉහළට 
ෙගන ඒමක් සිදු ෙවනවා.   එම සංෙශෝධනය හරහා නඩු පමාදය 
යම් පමාණයකින් වැළැක්වීම සඳහා  පියවර ගැෙනනවා. හැබැයි 
ෙමම සංෙශෝධනය ෙගන ආ පමණින් ඒ පියවර සාර්ථක වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කියපු 
විධියට, සමථ මූල මණ්ඩලවලට යම් ආකාරෙය් කාර්යාල 
පහසුකම් ටිකකුත් ලබා දීලා, උසාවියට ෙනොෙගොස් සමථකරණය 
හරහා නඩු ෙබ්රා ගැනීෙම් තත්ත්වයට ෙගන එන්න පුළුවන් නම් 
විතරයි, සමථ මණ්ඩල පනතට ෙගන එන ෙම් සංෙශෝධනය  
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය කරා පාෙයෝගිකව රැෙගන යන්න 
අපට පුළුවන් වන්ෙන්.  

සමථකරණය පිළිබඳ අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
ගැන කථා කරන ෙකොට අපට කමලනී ද සිල්වා හිටපු අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමිය අමතක කරන්න බැහැ. මම ඒ දවස්වල එතුමිය 
හැඳින්වූෙය් "ලංකාෙව් සමථකරණෙය් මව" හැටියටයි. ෙමොකද, 
සමථකරණ කියාවලිය පිළිබඳව ඉතාම උනන්දුෙවන් එතුමිය ඒ 
අමාත්යාංශය තුළ කටයුතු කළා. සමථකරණ කියාවලිය ෙම් රටට 
අවශ්යම එකක්. ඒ, නඩු පමාදය වැළැක්වීම සඳහා පමණක් 
ෙනොෙවයි. සමථකරණය පිළිබඳව ෙම් රෙට් පුරවැසියන් නිසි 
ආකාරව දැනුවත්ව සිටියා නම් ජාතිය, කුලය, ආගම පදනම් 
කරෙගන, කථා කරන භාෂාව පදනම් කරෙගන යුද්ධයක් ඇති වන 
එක  වළක්වන්නත් තිබුණා.  

පසු ගිය මාස කීපය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු වූ සමහර ෙද්වල් 
දිහා බැලුවාම, අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර මන්තීවරුන්ටත් 
සමථකරණය ඉතා වැදගත්ය කියලා සිෙතනවා. සමථකරණය  
පාසල්වල සමහර දරුවන්ට උගන්වන්න පටන්ගත්තා. ඒකටත් 
අධිකරණ අමාත්යාංශය ඒ කාලෙය් මැදිහත් වුණා. සමහර 
පාසල්වල සමථකරණ සභා හැදුවා. පශ්නයක් ආවාම, ඒ පශ්නය 
එක් පැත්තකින්, ෙදපැත්තකින් ෙනොව තුන් පැත්තකින් බලා 
සමථයට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව 
දරුවන් දැනුවත් කිරීමත් පාසල්වලින් ආරම්භ වුණා.  

සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීම සඳහා ෙගනැවිත් විවාද කරන ෙම් ෙවලාෙව් මම 
අධිකරණ අමාත්යතුමාට ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, අද ඔබතුමන්ලා තවත් ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා, 
ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට සමාදාන විනිශ්චයකාර පදවි ලබා 
ෙදන්න. සමථ මූල මණ්ඩල සාමාජිකයන්ටත් සමාදාන 
විනිශ්චයකාර පදවි ලබා ෙදන්න හැකියාව තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙබොෙහෝ අයට -ෙජ්යෂ්ඨ අයට- දුන්නා.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
සියලු ෙදනාටම දුන්ෙනොත්, ඒක ඒ අයට යම් ආකාරෙය් 

ශක්තියක්, ෛධර්යයක් ෙව්වි කියලා මා හිතනවා, ඇමතිතුමනි. 
ෙමොකද, ඒ අය සේව්ච්ඡාෙවන්ම වැඩ කරන පිරිසක් නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදය 
අතරතුරම කථා වුණු තවත් කාරණයක් තමයි, විෙද්ශීය 
විනිශ්චයකාරවරුන් සම්බන්ධ පශ්නය. නීතිඥ මහත්වරු 
කීපෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඒ අයත් එක්ක  
සංසන්දනය කරන ෙකොට මා ඉතාම කනිෂ්ඨයි. නමුත් මෙග් සීමිත 
දැනුෙම් හැටියට, විෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙම් රෙට් නඩු 
අහන්න බැහැ. විවිධ ෙකොමිෂන් සභාවලට උදවු උපකාර කරන්න, 
ෙවනත් තාක්ෂණ විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් උදවු උපකාර 
කරන්න ඒ අයට පුළුවන්. හැබැයි මා දන්නා විධියට, විෙද්ශීය 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඇවිත් ෙමෙහේ නඩු අහන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා හයිබිඩ් අධිකරණ කියන කතන්දරය ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව කරන්න පුළුවන්  කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා කියන කාරණා 
ඔක්ෙකෝටම මම එකඟ වන්ෙන් නැහැ.        

හැබැයි, එතුමාෙග් ෙපොත් පාඩම් කරලා තමයි අපි නීති විද්යාල 
විභාගය පාස් වුෙණ්. හැබැයි එතුමාට උසාවිෙය් practise කරන්න 
බැහැ. ඒ නිසා එතුමාට උසාවියක නඩුකාරෙයක් ෙවන්න බැහැ. 
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ෙමොකද එතුමා නීති විද්යාලෙය් අවසාන විභාගය පාස්  වුෙණ් නැති 
හින්දා. ඒ නිසා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාට අෙප් රෙට් නඩු 
අහන්න බැරි නම්, එෙහම නම්  විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරුන් අෙප් 
රෙට් නඩු අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මට මතු ෙවනවා. 
ව්යවස්ථානුකූලව නම් එෙහම සිදු වන්න විධියක් නැහැ. හැබැයි 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, බණ්ඩාරනායක ඝාතනය 
ෙවලාෙව් විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරු සහ  නීතිය පිළිබඳ විෙද්ශ 
විශාරදයන්  විවිධ ක්ෙෂේතවලදී අපට උදවු කළ අවස්ථා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා hybrid අධිකරණය පිළිබඳව කවුරු, ෙකෙලස, ෙකොයි 
ආකාරයට කිව්වත් ෙම් රෙට්දී ෙහෝ පිටතදී මම හිතන්ෙන් නැහැ 
ඒක ව්යස්ථානුකූලව කළ හැකි ෙදයක් කියලා.  

ඊළඟට, බන්ධනාගාර ගැන කථා වුණා. එතැනදී, "ෙකොළඹට 
කිරි, අපට කැකිරි" කියලා මට හිතුණා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යාන්තණය පිළිබඳව 

මා මිත ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කළා. ෙම් 
යාන්තණය සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කමිටුවට මුලින්ම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් 
"විෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන් සහිතව" කියන කාරණයත් එක්කයි 
 ඔය "hybrid" කියන වචනය ඉදිරිපත් කර තිබු ෙණ්.   නමුත් අපි ඒ 
උදවියට පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ලංකාෙව් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව ෙම් රෙට් පුරවැසියකු ෙනොෙවන ෙකෙනකු 
අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරෙයක් වශෙයන් පත් කිරීමට 
තිෙබන ෙනොහැකියාව සහ ෙට් ෙද්ශීය ජනතාවෙග් ස්වාධිපත්ය 
අයිතිය පිළිබඳව ජනතාව දරන මතය. ඒක නිසා ඔවුන් එතැනදී 
නම්යශීලිබවක් දක්වලා තමයි එම වචනය ඉවත් කරලා යාන්තණය 
කියන එකට  “Mechanism with the participation of foreign 
experts.” කියලා ඉදිරිපත් කෙළේ.  ඒ හැෙරන්නට ඉන් ඔබ්බට 
ෙදයක් ගැන අපට බලකිරීමක් කරලා නැහැ. නමුත් ෙනොෙයකුත් 
විෙද්ශීය සංවිධාන සහ රටවල් තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙම්දී 
ඔවුන්ෙග් අදහසක් විධියට  තමයි  ජාත්යන්තර විනිශ්චයකාරවරුන් 
හිටිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා පකාශ  කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි 
යථා තත්ත්වය. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ පැහැදිලි කිරීම වැදගත්. ෙමොකද, ෙවනත් 

ෙද්ශපාලන ව්යාපාර, විෙශේෂෙයන්ම ජාතිය, ආගම වාෙග් ෙද්වල් 
අවුස්සා ගනිමින් ජනතාවට විෂ කවන ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙමය 
පෙයෝජනයට ගන්නවා මා දැක තිෙබනවා.   

ඊළඟට, බන්ධනාගාර සම්බන්ධෙයනුත් අද උෙද් කථා වුණා.  
ඒ අවස්ථාෙව්  "ෙකොළඹට කිරි, අපට කැකිරි" කියලා මට හිතුණා. 
ෙමොකද නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා, අජිත් පී ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා, යන ඒ  සියලු ෙදනාම සාකච්ඡා කෙළේ ෙකොළඹ 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් තිෙබන තදබදය ගැනයි. හැබැයි ෙම් 
තත්ත්වය ෙකොළඹට පමණක් විෙශේෂිත වූ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ලංකාෙව් හැම තැනකම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල විශාල 
තදබදයක් තිෙබනවා. ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් සෑම 
පෙද්ශයකම වාෙග් බන්ධනාගාර පිහිටලා තිෙබන්ෙන් නගරය 
මැද්ෙද්යි.  නගර මැද්ෙද් බන්ධනාගාර හදලා මිනිසස්ු නීතියට බය 
කළාම මිනිස්සු වැරැදි කරන එක නවත්වයි කියන එක තමයි ඒ 
යුගෙය්  බන්ධනාගාර හදද්දී අෙප් රට පාලනය කරපු  පිට රට 
පාලකයන් කල්පනා කෙළේ.  ඒ නිසාම ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ තැන්වල 
බන්ධනාගාර පිහිටා තිෙබන්ෙන් ඉතාම වටිනා කියන වාණිජ 

ඉඩම්වලයි. ෙකොළඹත් එෙහමයි; බදුල්ෙලත් එෙහමයි; මාතරත් 
එෙහමයි; ගාල්ෙලත් එෙහමයි; නුවරත් එෙහමයි.  අපි අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කළ කාලෙය් ඉතාම දැඩි පරිශමයකින් 
නුවර බන්ධනාගාරය පල්ෙලකැෙල්ට අරෙගන යෑෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.  දැන් ඒක 
ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ වාෙග්ම ලංකාෙව් හැම තැනකම  
ෙම් බන්ධනාගාර  පිහිටලා තිෙබන්ෙන් නගරය මැද්ෙද් ඉතාම 
වටිනා කියන වාණිජ ඉඩම්වලයි.  ඒ නිසා එම බන්ධනාගාර 
ෙවනත් තැන්වලට ෙගන යන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  ෙම් 
පිළිබඳව බන්ධනාගාර නිලධාරින් එක්කත් යම් ආකාරයක 
සාකච්ඡාවක් කළ යුතුයි. ෙමොකද ඒ අයත් පුරුදු පුහුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් නගර ආසන්නෙය්  පදිංචිව සිටිමින් එදිෙනදා තම  
කටයුතු කර ගැනීමටයි.  ඒ අයෙග් නිල නිවාස සංකීර්ණ ෙබොෙහෝ 
විට පිහිටලා තිෙබන්ෙන් බන්ධනාගාරය ආසන්නෙය්මයි. ඒ, 
වටිනා කියන  භූමිය ෙවනත් වැඩකට පාවිච්චි කරන ගමන්ම,  
බන්ධනාගාරවල තිෙබන්න ඕනෑ  පහසුකම් සහිතව -කුරුවිට 
බන්ධනාගාරෙය් කළා වාෙග්- එම බන්ධනාගාර පද්ධති ෙවනත්  
පෙද්ශවල විතැන් කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් වැදගත් ෙවනවා.  
ෙම්වා ඉතා වාණිජ වටිනාකමක් තිෙබන ඉඩම් නිසා ඒ ඉඩම්වල 
යම් ව්යාපාරයක් වැනි ෙදයක් කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශය 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා නම්, එම ආෙයෝජකයන්ෙගන් ලැෙබන 
මුදල් පාවිච්චි  කර state-of-the-art prison එකක් හැදීෙම් 
කර්තව්යය කිරීෙම්  හැකියාවත්  තිෙබනවා.  

ඊළඟට, උෙද් මතු වුණ තව කාරණයක් තමයි, SAITM 
ආයතනෙය් පශ්නය. මෙග් කැබිනට් ඇමතිතුමා තමයි ඒක මතු 
කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙගනාපු ෙවලාෙව්ත් නීතිඥෙයෝ ෙනොවන -
උසාවියට සම්බන්ධ ෙනොවන- උදවිය ගිහින් පක්ෂව සහ විපක්ෂව -
ෙදපැත්තටම- අධිකරණ භූමිය ඇතුෙළේ යම් යම් උද්ෙඝෝෂණ 
යනාදිය කරනවා අප දැක්කා. "ඒ සියලු ෙදනාම අධිකරණයට 
අපහාස කළා, අධිකරණෙය් තීන්දුවලට බලපෑමක් කළා" කියා ඒ 
ෙවලාෙව්ත් එෙහම නම් ෙකෙනකුට පශ්න කරන්න තිබුණා. ඒ 
නිසා SAITM එෙක් ෙම් පශ්නෙය්දී ෙදොස්තර මහත්වරු ෙමවර 
කරපු වැෙඩ් ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට කළාය කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. මීට ෙපරත් අධිකරණ ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ නැති 
විවිධ උදවිය ෙම් විධියට කර තිෙබනවා. එය අධිකරණෙය් ගන්නා 
වූ තීන්දුවට බලපෑමක් කළාද කියන  කාරණයයි අධිකරණය 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
SAITM එක ගැන කථා කරන ෙකොට එය පිහිටු වූ උදවිය කළ 
වරදට ෙම් ශිෂ්යයන් වග කියන්න ඕනෑද කියායි මා අහන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have one more minute. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  

SAITM එක පිහිටු වූ අය ෙබොරු කර තිෙබනවා; ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු දී තිෙබනවා; ළමයින් සහ ෙදමව්පියන් රවටලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් ඒ ළමයි කාලයක් SAITM එෙක් ඉෙගන 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා SAITM එක පිහිටුවීෙම් අයිතිකාරෙයෝ 
කරපු වරදට ඒ ළමයින්ට වග කියන්න බැහැ. මමත් ගිය ආණ්ඩුෙව් 
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ෙකොටස්කාරෙයක්. අප ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් ආයතනය 
පිහිටුවන්න උදවු උපකාර කළා. ඒ නිසා ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන 
ගත්ත ඒ ළමයින්ට අසාධාරණයක් ෙනොෙවන්න, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව පිළිගන්නා වූ ඒ නිර්ණායක, නියාමනවලට අනුකූල වන 
විධිෙය් කමෙව්දයකටයි අප යා යුතු වන්ෙන්. එෙහම නැතිව, ෙම් 
පශ්නයට ෛවද්ය සංගමය පටලවාෙගන ෙම්ක ෛවද්ය සංගමයත්, 
ආණ්ඩුවත් අතර යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ආණ්ඩුවට 
ෙහොඳත් නැහැ, ෛවද්යවරුන්ට ෙහොඳත් නැහැ කියන කාරණයයි 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

අද අප වාද විවාද කරන්ෙන් අධිකරණ අමාත්යාංශයට අයත් 
නිෙයෝග, නියමයක් සහ පනත් ෙකටුම්පතක් ගැනයි. අධිකරණ 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ නීතිඥ මහත්වරු සහ ෙදොස්තරවරු අතර 
තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ළඟ මිතත්වයක්. නීති ශිෂ්යෙයෝ කාලෙය්ත් 
අප හැම අවුරුද්ෙද්ම Law-Medical Cricket Match එක ගහලා 
අප අවසානෙය්දී සමු ගන්ෙනත් නීති-ෛවද්ය සාදයකින්. අෙප් 
ගම්වල තිෙබන නීතිඥ සංගම්වලත් Law-Medical Cricket Match 
එක ගහලා සමුගන්ෙන් නීති-ෛවද්ය සාදයකින්. නීතිඥවරුයි, 
ෛවද්යවරුයි ෙම් රෙට් ඉතාම ෙහොඳ මිතෙයෝ. ඒ නිසා අප ෙම්ක 
ෛවද්ය සංගමය සහ ආණ්ඩුව අතර පශ්නයක් බවට පරිවර්තනය 
ෙනොකළ යුතුයි. ඒ ළමයි රවටලා තිෙබන්ෙන් SAITM එක පිහිටු වූ 
අයිතිකාරෙයෝ නම්, ඒ අයිතිකාරයන් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන එක විනා ෙම් ළමයින්ට දඬුවම් දිය යුතු නැහැ.  

අෙනක් කාරණය, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව පිළිගත් 
නිර්ණායකයන්ට යටත් වන විධියට ඒ අයටත් ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
වෘත්තියට ඇතුළු වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

I am winding up. 

එෙහම නැතිව අප ෙම් පශ්නයත් ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න 
ගිෙයොත්, ඒ දරුවන් තමයි අසාධාරණයට ලක් වන්ෙන්. අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් සංෙශෝධන පාෙයෝගිකව, යථාවත්ව 
සාර්ථක කර ගන්න නම් අපට අධිකරණෙය් ඉන්න 
විනිශ්චයකාරවරු සහ නීතිඥවරුන්ෙග් සහායත් ඕනෑ.  

අප දන්නවා සමහර අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු සමහර 
ෙවලාවට උෙද් 11.00ට court එක adjourn කරලා නඩු කල් දමලා 
යන බව.  

සමහර නීතිඥ මහත්වරු නඩුව ටිකක් අමාරු නම්, ගන්ෙන්  
දවෙසේ ගාස්තු නම් විවිධ ෙහේතු මත නඩුවට දින ඉල්ලනවා. 
ෙමොකද, දවෙසේ ගාස්තුව ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ නිසා ෙම් නඩු 
පමාදය වැළැක්වීම සඳහා වන කාරණෙය්දී අධිකරණ අමාත්යාංශය 
වාෙග්ම  අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් සිටින විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සහ 
නීතිඥවරුන්ෙග් සහායත් අත්යවශ්යයි කියන කාරණය මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා මට වැඩිපුර විනාඩියක් ලබා දීම 
සම්බන්ධවත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොඩි කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා මතු කරන ලද කාරණය 
ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් නගරාසන්නව ඉතා වටිනා තැන්වල 
බන්ධනාගාර පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ගාල්ල, මාතර, මීගමුව, 
තිකුණාමලය සහ තවත් නගරයක ඉතාමත් වටිනා තැන්වල -
විෙශේෂෙයන් ගාල්ල සහ මාතර නගරවල ෙකොටුව පෙද්ශෙය්- 
බන්ධනාගාර පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ඒවා වටිනා ඉඩම්. ඒ ස්ථාන 5ක් 
ෙවනුෙවන් ගම්බද පෙද්ශවල බන්ධනාගාර 5ක් ඉදි කරලා, ඒ 
ඉදිකිරීම් ෙවනුෙවන් ෙම් ඉඩම්වල පූර්ණ සන්තකෙය් හිමිකම චීන 
සමාගමකට ලබා දීමට පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්  ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරලා තිබුණා.  අපි එය අධ්යයනය කරලා,  ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට 
පසුව ඒක අවලංගු කළා කියන කාරණයත් ජනතාවෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, Hon. Bandula Lal Bandarigoda. 

 
[අ.භා. 2.13] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඉතා වැදගත් නියමයක්, නිෙයෝගයක් සහ සංෙශෝධන 
පනත් ෙකටුම්පතක්  පිළිබඳ විවාදය පවත්වන ෙවලාෙව් කරුණු 
කිහිපයක් ෙම් විවාදයට එකතු කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම 
අතිශය සතුටට පත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම වත්මන් රජය 
බලයට පත්වීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා 
ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවද්දී, ෙම් රෙට් මහජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච  සුවිෙශේෂ ෙවනස්කම්වලින් ඉතාම 
වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වුෙණ් ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය, ඒ වාෙග්ම නීතිය, යුක්තිය පසිඳලීෙම් ආයතනවල 
ස්වාධීනත්වයයි. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට එය අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් රජය ගැන 
ෙකෙරන යම් යම් විෙව්චන, පහරදීම් උද්ෙඝෝෂණ වැනි 
කාරණාවලදී සමහර අය ඉස්සරහට අරෙගන එන මතවාදයක් 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් හුෙදක්  ගාම්ය  ඉල්ලීම්, 
එෙහම නැත්නම් බඩ ගැන හිතපු ඒවා, එෙහම නැත්නම් 
සහනාධාර, බඩු මිල අඩු කරන ඒවා වාෙග් පුංචි පුංචි 
ඉල්ලීම්වලටය කියලා. නමුත්  දැවැන්ත ෙවනස්කම් දැකීමටයි 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  
ජනවාරි 8 ෙවනිදා ලබා ගත් ජයගහණය ෙදස ෙම් රෙට් ජනතාව 
ආපසු හැරී බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, එය එක්තරා විස්මය ජනක 
ෙදයක් බව. ෙමොකද, එදා තිබුණ දැවැන්ත පචාරණ යාන්තණයකට 
මුහුණ දීලා තමයි ඒ ජයගහණය ලබා ගත්ෙත්. රජෙය් සම්පත් 
සියල්ල ඉතාමත්ම අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරද්දී, රාජ්ය යාන්තණය 
මැතිවරණ ව්යාපාරයට තමන් සතු කරෙගන පාවිච්චි කරද්දී, 
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ෙබොෙහොම සරල, ෙබොෙහොම සියුම් මැතිවරණ පචාරක ව්යාපාරයක් 
තුළින් ෙබොෙහොම සුළු වියදමක් කරලා ජනාධිපතිවරණයක් 
ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාව 
පජාතන්තවාදය ඉල්ලූ නිසා සහ ඒ ෙවනුෙවන් කැප වූ පතිපත්ති 
පකාශනයක් ඉස්සරහට ෙගන ආපු නිසයි. දැන්  ෙද්ශෙපේමෙය් 
ෛවවර්ණ සළුපිළිවලින් සැරසුණු සමහර උදවිය; අර ඡායා 
කැබිනට් එකක් කියලා  ෙමොකක්ද එකක්  පත් කරලා, 50කෙග් 
විතර ලැයිස්තුවක් පත්තරවල දාලා තිෙබනවා මම දැක්කා; 
මාධ්යවල දාලා තිෙබනවා මම දැක්කා; ෙම් ලැයිස්තුෙව් සිටින 
සමහර උදවිය අර පරණ ඇමතිකම් දරපු උදවියයි.  ෙම් රෙට් කරපු 
ෙද්වල් ඒ උදවියට අමතක වුණාට ෙම් රෙට් ජනතාවට අමතක 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය කරපු ෙද්වල් විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණයට 
අත තියපු විධිය  ජනතාවට මතකයි.  සමහර අය පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගර්භෙය්  ෙම් රෙට් අගවිනිශ්චයකාරවරියට එෙරහිව නඩු 
ඇහුවා. අඩුම තරමින් ගෙම් සමථ මණ්ඩලයක තිෙබන 
ස්වාධීනත්වය, එනම් විත්තියට මුහුණ ෙදන පුද්ගලයාට තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා තමන්ෙග් පැත්ෙතන් 
කරුණු කියන්න තිෙබන අවස්ථාව පවා නැති කරලා,  ෙම් රෙට් 
අගවිනිශ්චයකාරවරිය එළියට දමපු විධිය අමතක කරපු ඒ කට්ටිය 
තමයි අද ඡායා කැබිනට්ටුවක් හදලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් වර්තමාන 
අධිකරණ ඇමතිවරයා අද දින සංෙශෝධන රාශියක් කරන්නට 
සාපරාධි කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් නියමය, අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග සහ 
සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන්නට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. මම සතුටු ෙවනවා ගෙම් ජනතාවට වැදගත් 
සමථකරණය පිළිබඳව තිෙබන ආයතනයක් ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා, සමථ මණ්ඩලයක් ෙවත ෙයොමු කළ හැකි ආරවුලක 
මූල්යමය ව ටිනාකම් සීමාව රුපියල් 500,000 දක්වා වැඩි 
කරන්නට, පුළුල් කරන්නට සංෙශෝධනය ෙගන ඒම පිළිබඳව. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ 
කාරණා වාෙග්ම එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවලට මමත් එකඟ 
ෙවන ගමන් කියන්නට කැමැති කාරණාවක් තිෙබනවා. ගෙම් 
සමථ මණ්ඩලය, ජනතාවට පහසුෙවන් යන්නට පුළුවන් කුඩාම 
තැන ශක්තිමත් කරන්නට මීට වඩා පුළුල් අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්නට අධිකරණ අමාත්යාංශය කටයුතු කළ යුතුයි කියන අදහස 
මම ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ඇතැම් සමථ මණ්ඩල ෙකෙරහි ජනතාවෙග් විශ්වාසය තව තවත් 
තහවුරු කරන්නට අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණයට 
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. සමහර ෙවලාවට යම් යම් 
අය සමථ මණ්ඩලය දිහා අඩු තක්ෙසේරුවකින් බලන්නට පුළුවන්. 
ඒ නිසා සමථ මණ්ඩලය ෙකෙරහි තිෙබන ඒ විශ්වාසය වැඩි 
කිරීමට, සමථකාරවරුන්ට තිෙබන පිළිගැනීම වැඩි කිරීමට, 
සමාජෙය් ඒ අය ෙකෙරහි තිෙබන පිළිගැනීම වැඩි කිරීමට,  එම 
තනතුර ෙගෞරවනීය තනතුරක් බවට පත් කරන්නට ඒ වාෙග්ම ඒ 
අයට තමන්ෙග් ෙසේවය පවත්වාෙගන යන්නට වැඩි පහසුකම් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කිරීම අත්යවශ්යයි.  

මින් ෙපර කථාවලදී සඳහන් වුණා වාෙග් අද විවිධ තනතුරු, 
විවිධ වගකීම් දරමින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල අසීමිත 
රජෙය් නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා. ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
පිහිටුවලා  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකින් නිලධාරිෙයක් 
ෙදෙදෙනක් සමථ මණ්ඩලයකට අනුයුක්ත කරලා, ඒ අයට 
යම්කිසි වගකීමක් භාර දීෙම් කිසිම වරදක් මම දකින්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් දිස්තික්කයට 
අදාළ නිසා මම ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ගාල්ල 
බන්ධනාගාරය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. මින් ෙපර සඳහන් වුණා 
වාෙග් ඉතාම වටිනා, නගරෙය් ෙවනත් වාණිජ කටයුත්තකට 
ෙයොදාගත හැකි වැදගත්ම ස්ථානයකයි ගාල්ල බන්ධනාගාරය 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ බන්ධනාගාරෙය් රැඳැවියන්ට 
ඉන්න ඉඩ පහසුකම් නැහැ. බන්ධනාගාරයට ගිහින් බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා ඉතාමත්ම අඩු පහසුකම් මැද විශාල පිරිසක් රඳවා 
තිෙබන බව. පුංචි වරදකට හසු වූ තරුණෙයක් ෙනොයැවිය යුතු 
තැනක් හැටියට තමයි ගාල්ල බන්ධනාගාරය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සලකන්ෙන්. ෙමොකද, එතැනට ගියාම ෙවනත් බරපතළ වැරදිවලට 
රඳවා තිෙබන රැඳැවියන් සමඟ එක ස්ථානයක රඳවා තිබීම 
ෙහේතුෙවන් ඒ අය බන්ධනාගාරෙයන් පිට ෙවන්ෙන් බරපතළ වැරදි 
කරන්නට හැකි පුද්ගලෙයෝ බවට පත් ෙවලායි. එෙහම නැත්නම් 
භෙයන්, සැකෙයන් ඇතුළට යන තරුණෙයක් වැරදි කරන්නට භය 
නැති, වැරදි කරන්නට ලජ්ජාවක් නැති ෙකෙනකු බවට පත් ෙවලා 
තමයි එළියට එන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව, බරපතළ වැරදි කළ අය, 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් තැබිය යුතු අය, සැක පිට අත් අඩංගුවට  
ගත් අය එක තැනක, එකට රඳවා තැබීෙමන් ඇති වුණු සමාජ 
පශ්නයයි. එම නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා ඉතා ඉක්මනින්ම ගාල්ල 
බන්ධනාගාරය බූස්ස වැනි පෙද්ශයක ස්ථාපිත කරලා ෙදන්න 
කියලා. මම ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දීම 
එම ඉල්ලීම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් මීට 
ෙපර සඳහන් වුණා දකුෙණ් ඇතැම් සිංහල අන්තවාදීන් ඇතැම් 
ආගම්වලට විරුද්ධව, ජාතීන්ට විරුද්ධව කරන එක් එක් 
කඩාකප්පල්කාරී කියාවන් පිළිබඳව. අපි දකිනවා ෙමවැනි ෙකොටස් 
උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් සිටින බව.  

ෙම්ක සාමාන්ය ෙදයක්.  [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ජාතීන් අතර ගැටුමකට ෙහෝ 
මින් ෙපර ඇති වුණු අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වැනි සිදුවීම්වලට, 
ෙමවැනි සුළු සිදුවීම්වලින් පාර කැපීමක් සිදු විය යුතුයි කියා මා 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

මම අදහන මෙග් ආගම වන බුදු දහෙම්, කිසිම ජාතියකට 
ෛවර කරන්න කිසි විෙටක සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. කිසිම 
ජාතියක අෙයකුෙගන් පළිගන්න, කිසිම ජාතියකට එෙරහිව අවි 
ආයුධ ඔසවන්න කියා සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේෙග් ධර්මය අවිහිංසාවාදය, ෛමතිය, කරුණාව පදනම් 
කර ගත් ධර්මයක්. ඒ නිසා බුදු දහෙම් ෙකොතැනකවත් එෙහම 
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

හැබැයි, බුදු දහම තමන්ෙග් බඩ ෙගෝස්තරය බවට පත් කර ගත් 
ඇතැම් ජාතිවාදීන්, ඇතැම් ආගම්වාදීන්, අන්තවාදීන් ඉන්න 
පුළුවන්. වැරදි විධියට හැසිෙරමින් බුදු දහමටත්, තමන්ෙග් 
ජාතියටත්, රටටත් අවමන් කරන පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. එෙහම 
සුළුතර එක්ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් නිසා මුළු මහත් ආගමකටවත්, 
ජාතියකටවත්, රටටවත් ෛවර කළ යුතු තැනට පත් විය යුතු නැහැ 
කියා මම විශ්වාස කරනවා. මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කියා  
ඔබතුමා කිහිපවරක් ඉඟි කළා. ඒ නිසා මා කියන්ෙන්, ෙමවැනි 
ෙකොටස් සෑම ආගමකම, සෑම ජාතියකම, සෑම ජන කණ්ඩායමකම 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි පිරිස් රටක ඉදිරි ගමනට, රටක 
අනාගතයට බාධාවක් කර ගත යුතු නැහැ. අපි සෑම ෙකෙනක්ම ඊට 
වඩා බුද්ධිමත් සංවාදයක  නිරත ෙවලා, රටක් හැටියට ඉදිරියට 
යන ගමනට ශක්තිය දිය යුතුයි කියා පකාශ කරමින්, මට ලබා දුන් 
අවස්ථාව ගැන ස්තුති වන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.24] 
 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට අවශ්ය 

නිසා, මම පළමුෙවන් අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් යමක් විමසා දැන 
ගන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ ගැන මම එතුමාට ෙපොඩි සටහනක් 
යැවුවා.  

ජිනීවා ෙයෝජනාවල ලංකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත්, 
ඇෙමරිකන් රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයාත්, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සිටින එක්සත් ජනපදෙය් නිෙයෝජිතයාත් 
අත්සන් කළ ෙයෝජනාවල,  ''විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරුන්, විෙද්ශීය 
අධිෙචෝදනාකරුවන් -prosecutors- විෙද්ශීය පරීක්ෂකවරුන් සහිත 
වූ යාන්තණයක්'' කියලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කිව්වා ඒ 
ෙයෝජනාව, ''විෙද්ශීය දැනුම ඇති විෙශේෂඥයින් සහිත 
යාන්තණයක්'' යනුෙවන් ෙවනස්වී තිෙබනවාය කියා. ඒ 
ෙයෝජනාව දැන් සංෙශෝධනය කරලා ද තිෙබන්ෙන් කියලායි මා 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ෙයෝජනාෙව් තිබුණු 

වචන මට ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ආකාරෙයන්ම මතක නැහැ. නමුත්, 
මා එහි පිටපතක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එහි තිෙබන්ෙන් "prosecutors, investigators and judges".   

කියලායි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is, "with the participation of experts including 

prosecutors and judges"  කියලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
"Participation"  කියලා කිව්වාම ඒක අර්ථ නිරූපණය 

කිරීෙම්දී ඔවුන් විනිශ්චයකාරවරුන් කිරීෙම්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
That is all I wanted to know.  අර්ථ නිරූපණයක් හැටියට 

ගත්තාම ෙම්ක අධිකරණයක් ෙනොෙවයි, යාන්තණයක් කියලා 
අපට ෙත්රුම් ගත හැකියි. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ එක්කම ජාත්යන්තරය තුළ අෙප් ස්ථාවරය වුෙණ් කුමන 

යාන්තණයක් වුණත් අවසානෙය් ඒ යාන්තණය නිර්මාණය 
කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් අනුව තමයි ඒක ෙකෙරන්ෙන් කියන 
එකයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා ඔය කියන ඔක්ෙකෝම පිළිගන්නවා. ඔබතුමාට මතක නැති 

වුණාට ඒ ෙයෝජනාෙව් තිබුණු විධිය මට මතකයි. "International 
judges, prosecutors and investigators"  කියලායි තිබුෙණ්.  
නමුත්, ඒක දැන් අර්ථ කථනය ෙවලා judges, prosecutors,  
investigators  ෙනොෙවයි, "mechanism with international 
experts"  කියලා කියනවා. දැන් ඒ විධිෙය් අර්ථ කථනයක් 
ඔබතුමා ඇති කර ෙගන තිෙබන එක ගැන අපි සතුටුයි. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් එවැනි ස්ථාවරයක් උඩ ඉඳෙගන දිගටම 
පකාශයන් කර තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාෙව් තිබුණු වචනවල  
අර්ථය ඒ විධියටම අපට ගන්න බැහැ කියන එක තමයි කිව්ෙව්.  
ෙම් විධියට අර්ථ කථනයක් එනවා නම් භාර ගන්න පුළුවන් කියන 
එකයි කියා තිබුෙණ්.  ඒ ගැන අපි සතුටින් හිටියා.  නමුත්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා  ෙපෙර්දා 
කර තිබුණු පකාශෙයන් ආපසු ෙම් ඔක්ෙකෝම මහා 
පටලැවිල්ලකට ගියා. එතුමා කියා තිබුණා, "ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පකාශය ෙම් පජාතන්තවාදී රෙට් තවත් මතයක් පමණයි" කියලා.  
එතැනදී අපට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. අපි කවුරුත් හිත හදාෙගන 
හිටියා ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙමොනවා තිබුණත් ඔබතුමා කියන අර්ථ 
කථනය තමයි අපි ෙම්කට ෙදන්ෙන් කියලා.  

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් 
ව්යවස්ථාව තුළ ෙවන ෙදයක් කරන්න බැහැ.  දැන් එෙහම හිත 
හදා ෙගන ඉන්නෙකොට විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා කියා 
තිෙබන කථාව බරපතළව අපට දැෙනනවා.  අපි හිතාෙගන හිටපු, 
ඔබතුමා දැන් කියාපු ෙද් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් පකාශය අනුව 
එතුමා හිෙත් තියාෙගන ඉන්ෙන්. ඒකයි මට තිෙබන පශ්නය.   
නැත්නම් එතුමාට කියන්න තිබුණා, "ඔව්, ජනාධිපතිතුමා කිව්ව 
ෙද්, නැත්නම් අගමැතිතුමා කිව්ව ෙද් අනුව තමයි අපි ෙම් ගැන 
කටයුතු කරන්ෙන්" කියලා.  ඒ කිව්ව වචනය කටින් ලිස්සලා ගිය 
වචනයක් කියලා කිව්ෙවොත් ඒ කථාව එතැනින් ඉවර කරන්න 
පුළුවන්. "That was only a slip of the tongue"  කිව්ෙවොත් 
එතැනින් කථාව ඉවර ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ඒක බරපතළ 
කාරණයක්. ඔබතුමා වුණත් පිළිගනීවි.   "ජනාධිපතිතුමා කිව්ව 
වචනය, පකාශය, එතුමාෙග් ස්ථාවරය  ෙම් පජාතන්තවාදී රෙට් 
තවත් මතයක් විතරයි. ෙම් කිව්ව කථාවත් ෙනොෙවන, අර කථාවත් 
ෙනොෙවන  විසඳුමක් මම ෙදනවා." කියලා එතුමා කියනෙකොට  
ඒක ගැන බරපතළ පශ්නයක් මතු වනවා.   

ෙකෙසේ  නමුත්, ෙමය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් 
මණ්ඩලය කථා කර ගත යුතු තීරණයක්. ඒ ගැන අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්,  අපි ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශය මතත් ඔබතුමා දැන් 
දුන්නු ඒ අර්ථ කථනය මතත් ඉඳෙගන ෙම් ගැන තියා ගත්තු 
විශ්වාසයට බරපතළ විධියට අභිෙයෝගයක් ඇවිත් තිෙබනවා 
කියන එකයි. ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශයටත් අභිෙයෝගයක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්කට යම් විසඳුමක් අවශ්යයි. මට 
ෙත්ෙරනවා ෙම් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අර්ථ කථනය වශෙයන් ඔතැන ඉඳන් 
ඔෙහොම කිව්වාට එතුමා තමයි ඒ දුෂ්කර තත්ත්වයට මුහුණ 
ෙදන්ෙන්.  He is the one who has to  face the music.  අර 
ෙයෝජනාවට අත්සන් කරපු ෙකෙනකු හැටියට ජිනීවා ගියාම 
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එතුමාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙයෝජනාෙව් 
පාර්ශ්වකරුවන්ෙග්  interrogationවලට උත්තර ෙදන්න. ඉතින්, ඒ 
අමාරුකමට එතුමා පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා ගත් ස්ථාවරය ඊට වඩා ෙවනස්. එතුමා 
එතැනට ගියාම කියනවා, වචනවල තිෙබන අර්ථෙයන්ම, ඒ 
වචනවල තිෙබන ජීවෙයන්ම එය කියාත්මක විය යුතුයි කියලා. 
ඒක ටී.එන්.ඒ. පක්ෂයත් කියනවා. ෙම්ක තමයි එතුමා අහුෙවලා 
තිෙබන උගුල. ෙම් වෙග් උගුලකට අහුවුණාම,- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා මට වඩා 

ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් විධියට දන්නවා, කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් 
ෙම් රෙට් විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට පත් වුෙණොත් ජනරජයට 
පක්ෂපාතී වන බවට සහ අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුගමනය 
කරනු ලබන බවට දිවුරුමක් ෙදන්න ඕනෑ බව. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා ඔබතුමා කියන ෙද්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එතෙකොට විෙද්ශීය රටක පුද්ගලෙයක් අෙප් රටට,- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම පිළිගන්නවා. ඔබතුමා කියන ෙද් තමයි නිවැරදි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමොකද, මම ජිනීවා සාකච්ඡාවටත් ගියා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නමුත් මම කියන්ෙන් ඒෙක් තිෙබන්නා වූ වගන්ති, වචන, 

වාක්ය, ඒවාෙය් තිෙබන්නා වූ dictionary meaning එක 
අරගත්තාම එන්නා වූ ගැටලුවක් තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන 
හැටියට "ඒවා ෙමොනවා වුණත්, අෙප් අර්ථකථනයක් තුළයි ෙම්ක 
ෙකෙරන්ෙන්" කියන එක මෙග් හිතට සැනසීමක්. නමුත් එතුමා 
අහුෙවලා ඉන්ෙන් එක්තරා අමාරු තැනකට. ඒෙකන් 
ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා එතුමාම හිතාගන්න ඕනෑ. 

මම දැන් අෙනකුත් කාරණාවලට එන්න ඕනෑ. කම්කරු 
උසාවිය ගැන කථා කෙළොත්, සමථ මණ්ඩලයයි, කම්කරු 
උසාවියයි කියන ෙදක ඇත්තටම ටිකක් එක හා සමාන අර්ථයකින් 
කියාත්මක වුණු ආයතන ෙදකක්. ඒක ෙනොවිධිමත් ආකාරෙයන් 
තිෙබන්ෙන්. කම්කරු උසාවිය හැකි තරම් දුරට අධිකරණමය 
ෙනොවන ස්වභාවයක,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I beg of you to give me more than one  minute, I do 

not want to say how many.  Please give me more than 
just one minute because I have to complete  my speech.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  නීතිඥ ෙනොවන අයට 
කම්කරු උසාවිෙය් ෙපනී සිටින්න තිෙබන අයිතිය පිළිබඳව 
වගන්තියකින්ම කියලා තිෙබනවා. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යතුමා ඊෙය් කරපු පකාශය ඔබතුමා ෙම් 
ෙවනෙකොට ලබාෙගන ඇතැයි කියා මා සිතනවා. ඔබතුමා මැදිහත් 
ෙවලා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසමට- ඔබතුමාට බලයක් නැහැ, 
ඒක ස්වාධීන තැනක්. - අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පණිවුඩකරුවා 
ෙවන්න. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එක හඬින් කියා සිටිනවා, "ඕක 
නම් කරන්න යන්න එපා" කියලා. එහි තිෙබන අධිකරණමය 
ෙනොවන සමථයකට ෙගන ඒමට හැකිතාක් දුරට බලන්න, බැරිනම් 
නඩු විභාගයක් කර තීන්දුවක් ෙදන කියාවලිය හැකි තරම් දුරට ඒ 
මට්ටෙම් සිටින ඉල්ලුම්කරුවන් වූ නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් කර 
ෙගනයන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට තියන්න. සමථ 
මණ්ඩලය වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් කම්කරු විනිශ්චය 
සභාත් සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා එය 
කරනවා ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. සමථ මණ්ඩලය නම් 
ෙවනස් කරන්න යන්න එපා. එය විධිමත් ආකාරයට හදන්න 
යන්න නම් එපා. එතෙකොට ඒකත් නැති ෙවයි. 

අපි ඉන්දියාෙව් පංචායත් සභා ගැන කථා කරනවා. අපි 
පංචායත් සභා ගැන හුඟක් ඉහළින් කථා කරලා ඒවා අධ්යයනය 
කරන්නත් යනවා. ෙමොන එෙහකටද? අපි සමථ මණ්ඩලය හරහා 
ෙමෙහේ පංචායත් සභා කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ සමථ 
මණ්ඩලෙය් තිෙබන්නා වූ මූලික ගුණය තමයි එහි තිෙබන 
ෙනොවිධිමත්භාවය. දැන් ඒක විධිමත්භාවයකට ෙපරළන්න එපා. 
හැබැයි, අවශ්ය කරන පුටු, ෙම්ස ටික සපයන්න. අවශ්ය කරන පුටු, 
ෙම්ස ටික සපයලා ලියාගන්න ෙදයක් ලියාගන්න පුළුවන් ෙවන්න 
ලිපිකරුෙවක් සපයන්න. එච්චරම පමණයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, I can give you a few minutes. You can  

continue your speech. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Thank you very much, Sir. I have a lot to say. I thank 

you again.  

දැන් මම ෙම්ක දිගින් දිගට කියන්න අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද, 
ගරු ඇමතිතුමායි, මමයි ඒ ගැන එකම අදහසක් දරන බව මට දැන් 
ෙත්ෙරනවා. කාර්යාල ෙවනම දාලා, ෙවනම විධියක විධිමත් 
කමෙව්දයන් හැදුවත්, ආරවුලට පැටලී සිටින ෙදපාර්ශ්වය 
ෙගන්වලා, ගෙම් ඉන්න පභූවරුන් එකතු ෙවලා, ෙම්ෙක් ෙහොඳ 
 නරක කථා කරලා, පුළුවන් නම් ෙදපාර්ශ්වය සමාදාන කරන එක 
කරන්න ෙහොඳම තැන තමයි පන්සල, එෙහම නැත්නම් 
ෙද්වස්ථානය, එෙහමත් නැත්නම් පල්ලිය. ආගමික සංෙව්දීතාවන් 
සහිත අය සිටින නිසා මුස්ලිම්වරුත් සිටින, ෙදමළ උදවියත් සිටින 
තැනක ගන්නත් පුළුවන්. පන්සලම විය යුතුයි කියලා අපි කියනවා 
ෙනොෙවයි. හැකිතාක් දුරට ඒ ඒ ගම්වල සිටින ජනයාෙග් 
තිෙබන්නා වූ ජන ජීවිතයත් එක්ක එකට බැඳුණු ආකාරයට තමයි 
ෙම් සමථ මණ්ඩල කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ෙක් මූලික 
සංකල්පය එකයි. 

451 452 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි පංචායත් සභා ගැන අගය කරන්ෙනත් ඒ නිසායි. මම 
ඔබතුමාට කියා සිටින්ෙන්, ෙම්වාට අවශ්ය කරන පුටු, ෙම්ස සහ 
ලිපිකරුෙවක් ලබා ෙදන්න. නමුත්, ෙම්වාෙය් තිෙබන මූලික 
ස්වරූපය නම් ෙවනස් කරන්න හදන්න එපා කියලායි. එෙහම 
වුෙණොත් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම කරන්න යන්ෙන් ෙලොකු 
අපරාධයක්. ෙම් රෙට් දීර්ඝ කාලයක් ඉතාමත්ම ෙහොඳ ජන 
සම්පදායක් ෙගොඩ නැඟුණා, සමථ මණ්ඩලයත් එක්ක. ඒ ජන 
සම්පදාය අපි රැක ගන්න ඕනෑ.  

ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා කරපු පකාශය ගැන මම භීතියට පත් 
ෙවලා හිටිෙය්. මම දන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමාට ෙකොෙහොම 
හිතුණාද කියලා. අපි එකඟ ෙනොවන ෙබොෙහෝ නඩු තීන්දු 
තිෙබනවා. ඒ, සමහර විට අපි ෙපනී සිටිෙය් ඒ පැත්තට නිසා 
ෙනොෙවයි. අපි ෙපනී සිටිය පැත්ත හැමදාම දිනන්න ඕනෑ කියලා 
අපි අදහස් කරලා නැහැ. සමහර විට අපිට විරුද්ධව ෙහොඳ නඩු 
තීන්දුවක් ෙදන ෙකොට අපි ඒක අගය කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
අපි දන්නවා, ඒ නඩු තීන්දුෙව් දක්වන කරුණු දැක්වීම හරිම 
වටිනවා කියලා. සිංහරාසා නඩු තීන්දුව අනුව පහළට ගලා ගිය නඩු 
තීන්දු රාශියක් අෙප් රෙට්  තිෙබනවා. ඔය නඩු තීන්දු ඔක්ෙකෝම 
ආපසු හරවලා විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුව 
මඟින් නිෂ්පභ කරවන්නට හදනවා නම්, එය එක්තරා විධියක 
අරාජිකත්වයක් ඇති කිරීෙම් ෙහේතුවක් ෙවයි කියලායි මම 
කියන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දීපු නඩු තීන්දු ගණනාවකම 
තීන්දු වැරැදි තීන්දු ෙවන්නත් පුළුවන්. ජාත්යන්තරෙයත්  එෙහමයි. 
වැරැදි නඩු තීන්දු දීලා තිෙබනවා. නමුත්, අපට ඒ නඩු තීන්දු 
reverse කරන්න බැහැ. ඒ නඩු තීන්දු තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් නඩු තීන්දුත් සැලකිල්ලට අරෙගන අෙප් 
ව්යවස්ථා සම්පාදන කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නයි. ඒකයි අපි කළ 
යුත්ෙත්. පාර්ලිෙම්න්තුව කළ යුතු කාර්යභාරය ව්යවස්ථා 
සම්පාදනයයි; නැත්නම් නීති සම්පාදනයයි. එහිදී අපි 
අධිකරණෙයන් ෙදන ලද වැරැදි නඩු තීන්දුත් සැලකිල්ලට ගත 
යුතුයි.  

සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා සිංහරාසා නඩුෙව් දුන්නු තීන්දුව 
වැරැදියි කියලා මම ෙමොෙහොතකටවත් පිළිගන්නවා ෙනොෙවයි. 
ICCPR එක ගැන දීපු නඩු තීන්දු වැරැදියි කියලා මම පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. මම හිතන්ෙන්  අෙප් රෙට් ස්ෛවරී බලය අපි රැක ගන්න 
ඕනෑ, ඇෙමරිකාෙව් Helms-Burton නීතිය වාෙග්. ඔබතුමා 
දන්නවා, ඇෙමරිකාෙව් Helms-Burton කියලා නීතියක් තිෙබනවා 
කියලා. එම නීතිය අනුව ඇෙමරිකාෙව් නීතියකට පටහැනිවන 
කුමන වූ ජාත්යන්තර නීතියක්වත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි 
ඇෙමරිකාෙව් අධිකරණ විද්යාව. එම අධිකරණ විද්යාව අනුව 
ෙලෝකෙය් කුමන නීතියක් ෙකොෙහේ තිබුණත්, -ජාත්යන්තරව වුණත්
- එය ඇෙමරිකාෙව් නීතියට පටහැනි නම් ඒ නීතිය ඇෙමරිකාෙව් 
අධිකරණය පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි එහි තිෙබන්නා වූ 
සිද්ධාන්තය. මම කියන්ෙන් අපටත් ඒ වාෙග් ස්ෛවරී බලයක් 
තිෙබනවා කියලායි. අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය ගැන ඔබතුමා දැන් 
ෙමොෙහොතකට කලින් කිව්වා. ඒ ස්ෛවරීභාවය අනුව අපට අෙප් 
රෙට් තීන්දු තීරණ ඉක්මවා, අෙප් රෙට් දැනට තිෙබන්නා වූ, අපෙග් 
නීති රාමුව අභිභවා එන්නා වූ යම් ජාත්යන්තර පඥප්තියකට අපි 
අත්සන් කරන නිසා, ඒ පඥප්තියට අෙප් රෙට් නීතිය යටත් කියන 
මතයට විරුද්ධවයි ඒ නඩු තීන්දු දීලා තිෙබන්ෙන්. පඥප්තියකට 
අත්සන් කළ පළියටම ඒ පඥප්තියට අෙප් රෙට් නීතිය යටත් විය 
යුතුයි කියන අදහස පතික්ෙෂේප කරමින් තමයි ඒ නඩු තීන්දු දිගටම 
ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ නඩු තීන්දු නිෂ්පභ කරන්නට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා ෙගන එන්නට ෙහෝ සාකච්ඡා ආරම්භ 
කරන්නට ලැහැස්ති වුෙණොත් ෙම් රට එක්තරා විධියක පිස්සු 
මඩුවක් ෙවයි. ඒ ෙවනුවට කරන්න තිෙබන්ෙන්, සියලුම ෙද්වල් 
සැලකිල්ලට අරෙගන -හරි ෙව්වා, වැරැදි ෙව්වා- නව නීති 
සම්පාදනය කිරීමයි. නමුත්, යම් කිසි නඩු තීන්දුවක් වැරැදියි කියලා 

අපට නීතියක් සම්පාදනය කරන්න බැහැ. ඒක අෙප් රෙට් 
ව්යවස්ථාව අනුවම කරන්න බැරි ෙදයක්. පුද්ගලෙයක් මුල් කර 
ෙගන නීතියක් හදන්න බැහැ වාෙග්ම, යම් කිසි නඩු තීන්දුවක් 
වැරැදියි කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් දී අපට නීතියක් හදන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ.  

මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්, 
සියලුම ෙද් සැලකිල්ලට අරෙගන නව නීති සම්පාදනය කිරීෙම් 
බලය දීමයි. එෙහම නම් බල විෙභ්දනයට - separation of powers 
- ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එෙහම නම් බල විෙභ්දනයක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම්ෙක් ඔබතුමන්ලාට ෙපොඩි practice එකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
අග විනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ඉවත් කිරීමට ගත්තා වූ 
කියා මාර්ගය. ඔහු අස් කළ යුතු පුද්ගලෙයක්. මම සම්පූර්ණෙයන් 
එකඟයි. නමුත්, අස් කිරීමට ගත් කියා මාර්ගය අරාජික කියා 
මාර්ගයක්. ඒ කියා මාර්ගයම ඊළඟට ගත්ෙතොත් ඊළඟට එන 
ආණ්ඩුව එතැනින් ඇවිළිලා යන්ෙන් අරාජික කියාදාමයකට. ඒ 
නිසා මම කියන්ෙන්, ඒ කරපු වැෙඩ් ගැන කල්පනා කරලා එවැනි 
වූ මාවතකට ෙනොවැටී යන ගමනක් ෙවත ආණ්ඩුව ෙයොමු ෙවන්න 
කියලායි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් විවිධ ෙයෝජනා 
හා ෙරගුලාසිවල ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙබනවා. ගාම 
නිලධාරිවරයා ඒ ෙකොට්ඨාසයට පමණක් සමාදාන විනිශ්චයකාර 
ෙනොකර දිස්තික්කයටම සමාදාන විනිශ්චයකාර කිරීම ෙහොඳයි 
කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, ගාම නිලධාරි- [බාධා කිරීමක්] ගාම 
නිලධාරි ඉන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙන්. 
දිස්තික්කෙය්ම මිනිස්සු එහාට ෙමහාට යනවා. ඒ නිසා ගාම 
නිලධාරිවරුන්ට සමහර විට තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ඉඳලා 
දිස්තික්කෙය් ෙවනත් තැනකට ගිය ෙකෙනකු ෙවනුෙවනුත් 
අත්සන් කරන්න වනවා. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, මුළු 
දිස්තික්කයටම සමාදාන විනිශ්චයකාර වශෙයන් ගාම නිලධාරි 
පත් කරන්න කියලායි. අෙනක් එක, අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඒ 
කාලෙය් ගාම නිලධාරි ෙකෙනක් ෙන්. ඒකටත් සැලකීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ගාම නිලධාරි ෙකෙනකුට ජනාධිපති ෙකෙනක් 
ෙවන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා. අපි ඒක අගය කරනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙගනා ෙම් ෙයෝජනා මඟින් සමථ මණ්ඩලය රැක ෙගන, 
සමථ මණ්ඩලෙය් බල පරිමාණය පුළුල් කරෙගන ඉදිරියට 
යෑෙමන් ෙලොකු ෙමෙහවරක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා 
හිතනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.42] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා විසින් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද 
සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගාමීය මට්ටෙම් තිෙබන නඩු සමථයකට පත් කිරීම 
සම්බන්ධව පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සමථ මණ්ඩලවලින් 
විශාල ෙමෙහවරක් වුණා. නමුත්, සමථ මණ්ඩලවලට පවා 
ඉදිරිපත් වුණු නඩු ඇසීම පක්ෂගාහීව, වාසි අවාසි අන්දමට, එක 
එක අරමුණු ඔස්ෙසේ සිද්ධ වුණා. ෙද්ශපාලන වශෙයනුත් ඒ 
කටයුතු සිද්ධ වුණා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග් බලපෑම් සමහර පළාත්වල ඇති වුණා. නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වුණ බව මා විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ. 

අද යහ පාලන රජය යටෙත් අධිකරණ පද්ධතිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම යහ පාලන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
නිදහස් අධිකරණයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් 
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ජනතාවට නිදහෙසේ තමන්ෙග් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සැලසිලා 
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවක ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් තුළින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, තිෙබන්නා වූ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කරලා, 
සමථ මණ්ඩලවලින් ලැෙබන්නා වූ ෙසේවාව වැඩිදියුණු කරලා එය 
ඉදිරියට ෙගන යාමයි. ෙමහි තිෙබන අඩු පාඩු ගැන මට ෙපර කථා 
කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලාත් ෙපන්වා දුන්නා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම සමථ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වන නිෙයෝජිත 
මහත්වරු ෙගවීමක් ලැබීමකින් ෙතොරව සද්භාවෙයන් ඉදිරිපත් 
ෙවලා ගරු ෙසේවයක් කරන අයයි. ඒ මහත්වරුන්ෙග් කාල සීමාව 
තුළ කරන ෙසේවයට යම්කිසි ඇඟයීමක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
එයට ෙතෝරා පත් කර ගන්නා නිෙයෝජිතයන් යම්කිසි කමෙව්දයක් 
තුළින් ෙතෝරා පත් කර ගන්න ඕනෑ. එක එක අයට හිතුණු හිතුණු 
විධියට සමථ මණ්ඩල නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීම තුළින් තමයි පසු 
ගිය කාලය තුළ විවිධ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්. 
නමුත්, අද එවැනි කමයකට ෙතෝරා පත් කර ගන්ෙන් නැතිව ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් ෙහොඳ කමෙව්දයක් ඇති කරලා, ෙමය 
ඉදිරියට ෙගන යයි කියන විශ්වාසය අෙප් තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය්දී වුණු 
අකටයුතුකම් නිසා සමහර අහිංසක, ඒ වාෙග්ම දුප්පත් අයට 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත්, අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද යුක්තිය, 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට රට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට අධිකරණයකට ගිහිල්ලා ඕනෑම 
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා තමන්ට යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අද රට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා  තිෙබන සංෙශෝධනය ඉතා ෙහොඳයි. ඒ 
ගැන මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. විශාල වශෙයන් ෙගොඩ 
ගැසී තිබුණු නඩු ෙම් තුළින් නිරාකරණය කර ගන්න පුළුවන්. ෙම් 
වනෙකොට විශාල සංඛ්යාවක්ව තිබුණු ඉඩම් ආරාවුල් ෙගොඩක් 
නිරාකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පවුල් ආරාවුල් වාෙග් 
ෙද්වල්, මිල මුදල් සම්බන්ධව තිෙබන්නා වූ පශ්න ෙගොඩක් 
 ෙපොලීසියට, අධිකරණයට යන්ෙන් නැතිව සමථ මණ්ඩලය තුළින් 
නිරාකරණය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අද රට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා ඒ ගැන විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ වනවා.  

සමථ මණ්ඩල වැනි අංශ තවත් වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
අයට තිෙබන අඩු පාඩුකම් සපුරන්න ඕනෑ. ඒ අයට කාර්යාලයක් 
තිෙබන එකත් ෙහොඳයි. කාර්යාලයක් දුන්නාම ෙසේවකයනුත් 
ඉල්ලයි. ෙසේවකයන් දුන්නාම තවත් අඩු පාඩු ඉල්ලයි. ඒ වාෙග් 
සියලු ෙද්වල් සම්පූර්ණ කළාම සමථ මණ්ඩලය ගෙම් 
අධිකරණයක් බවට පත් වනවා. ඒ නිසා අධිකරණය හා සමාන 
තත්ත්වයකට සමථ මණ්ඩලයත් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන එක 
විෙශේෂෙයන් මම මතක් කරනවා. එතෙකොට අධිකරණයට තිෙබන 
විශාල බර අඩු වනවා. ඒ අනුව නඩු ක්ෂණිකව විසඳන තත්ත්වයක් 
ඇති වනවාය කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. 

ඊළඟට, මම කථා කරන්න යන්ෙන් සාම විනිසුරු පදවි ගැනයි. 
සාම විනිසුරු පත්වීම් දීම පසු ගිය කාලය තුළ ඉවක් බවක් නැතිව 
කළා. සාම විනිසුරු නිලධාරි මහත්ම, මහත්මීන් ෙම් රෙට් 
ෙකොපමණ ඉන්නවාද කියාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ. උගත්කමක් 
තිෙබන, ෙම් පදවිය දිය යුතු පුද්ගලයන්ට ෙදන්න ඕනෑය කියන 
තීරණය අනුව වර්තමානෙය් අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් ෙම් 
සඳහා ෙහොඳ කමෙව්දයක් ඇති කර ඒ තුළින් දැන් ඒ පත්වීම් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට ෙම් පත්වීම් අදාළ 
බල පෙද්ශයට ෙදන එක ෙහොඳයි. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වාෙග් වසමට වඩා 

දිස්තික්කයටම අදාළ වන පරිදි ෙම් පදවිය ලබා ෙදන එක තවත් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, දිස්තික්කය තුළ මිනිස්සු එහාට ෙමහාට     
යනවා ෙන්.  

යහ පාලන රජය යටෙත් සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් 
යම් කිසි අධ්යාපන කමෙව්දයකට අනුවයි. සාම විනිසුරු පත්වීම් 
ලබාදීම ශීඝෙයන් වර්ධනය ෙවලා වර්තමානය වනෙකොට ෙම් 
පත්වීම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් යම් පාලනයක් ඇති කර 
තිෙබනවා. සාම විනිසුරුවන් ගත් කළ ෙකොපමණ පමාණයක් 
ඉන්නවාද කියලාවත් අපි දන්ෙන් නැහැ. සමහර සාම විනිසුරු 
නිලධාරින් තමන්ෙගන් විය යුතු ෙසේවාව ෙමොකක්ද කියන එකවත් 
දන්ෙන් නැහැ.   තමන්ෙගන් ඒ ෙසේවාව ලබා ගන්න කවුරුන් ෙහෝ 
ආවාම සමහරු මිල මුදල්, තෑගි ෙබෝග වාෙග් ෙද්වල් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් සාම විනිසුරුවන් කටයුතු කෙළේ. ඒ ගැන 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ඇති වන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
කාලෙය් ගණන්කාරයින්ට, එෙහම නැත්නම් චණ්ඩින්ට, 
ෙහොරුන්ට, තක්කඩින්ට ෙම් පදවිය ලබා දීලා තිබුණා. එම නිසා ඒ 
පදවිෙය් වටිනාකම ෙගොඩක් අඩුවන තත්ත්වයක් තිබුණා. මීට 
පථම ගම්මුලාදෑනි මහත්මයාට ෙම් පදවිය දීලා තිබුණා. ඊට පසුව 
විදුහල්පතිවරුන්ට, පෙද්ශෙය් පිළිගත් ෛවද්යවරෙයකුට වැනි 
අයට තමයි ෙම් පදවිය ලබා දුන්ෙන්. ඊට පසුව තමයි ෙහොරුන්, 
තක්කඩින්, මිනීමරුවන් වැනි අයට ෙම් පදවිය ලබා දුන්ෙන්. දැන් 
එෙහම වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් පදවිය ෙදන පුද්ගලයාෙග් සියලුම 
ෙතොරතුරු, දත්ත ලබා ෙගන, ඇඟිලි සලකුණු ලබා  ෙගන තමයි 
ෙම් පදවිය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ඊළඟට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් සාම 
විනිසුරු පත්වීම් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් දීලා තිෙබනවාද කියලා 
බලන්න ඕනෑ. දිස්තික්ක කමයට දීලා තිෙබනවාද, දිවයින පුරා 
දීලා තිෙබනවාද කියලා බලාගන්න සංඛ්යා ෙල්ඛන, දත්ත එකතු 
කර ගත්ෙතොත් ඉදිරියට වටිනවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම 
විෙශේෂෙයන් වතුකරය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 

நாங்க தமிழிேல ம் ெகாஞ்சம் ேபேசா ம். இல்லாட் , 
அந்தத் ேதாட்டப் பக்கம் ேபாேகலாமப் ேபாகும். தைலவர்மார் 
இ க்காங்க; ேதாட்ட ைரமார் இ க்காங்க. அங்க 
ேதாட்டத்தில ேவைல ெசய்ற ஆக்கள் இந்த certificate 
எ க்கிற க்கு மிச்சம் கஷ்டப்பட ம். Identity card 
எ க்கிறேதா இல்லாட்  birth certificate எ க்கிறேதா மிச்சம் 
கஷ்டம். ேத ப் ேபாக ம் town இக்கு. இல்லாட் , ெபாிய 

தலாளிகிட்ட ேபாக ம்! அப்பி  ேபாயிட் த்தான் இந்த 
certificate வாங்ேகா ம். இ  ெபாிய கரச்சல். அதனால 
ேதாட்டத்தில இ க்கிற estate managerமார், ெபாிய 
தைலவர்மார் எல்லா க்கும் இைத ெகா க்கச் 
ெசால்ேலா ம். ஒவ்ெவா  கட்சிட தைலவர்மார் இ க்காங்க. 
அந்த கட்சி லமா பாத் க் ெகா க்ேக ம். அந்த 
ேதாட்டத்தில - ஒ  division இேல ஓர் ஆ க்கு, இரண்  
ஆ க்கு அப்பி க் ெகா த்தா நல்லம். அப்பி க் ெகா த்தா 
அந்த மைலநாட் ல இ க்கிற பிரச்சின ம். இல்லாட்  
காப்ேபாத்தல்  சாராயம் ெகா க்ேகா ம்; இல்லாட்  100 

பாய் - 500 பாய் ெகா க்ேகா ம்; இல்லாட்  ஒ  
பந்தங்கார க்கு - ேவலக்கார க்கு என்னசாி ெகா க்க ம். 
அப்பி க் ெகா த்தாத்தான் certify பண்ணி அந்த certificate 
ஐக் ெகா ப்பாங்க. அதனால  நம்மட Minister கிட்ட ெசால்  
இந்த நிலமய உடன மாத்ேதா ம். அங்கெயல்லாம் 200 union 
இ க்கு. அப்பி  இ ந்தா ம் union ஆக்கள் தங்கட ேவல 
மட் ந்தான் பாப்பாங்க. ஆக்களின்ட பிரச்சிைனய பாக்க 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாட்டாங்க. அதனால மைலயகத்தில இ க்கிற தமிழ் 
சேகாதரமா க்கு, estate ைரமா க்கு கட்டாயம் இந்த 
සාමවිනිසුරු பதவி ெகா க்ேகா ம் எண்  நான் ெசால்றன்.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு ஒ  நிமிடம் இ க்கிற .  

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
Thank you.  

විෙශේෂෙයන්ම වතු අධිකාරි මහත්වරුන්ටත්, තෙලයිවර් 
මහත්වරුන්ටත්, වතුකරෙය් ඉන්න කනකපුල්ෙල් වාෙග් අයටත් 
සාමවිනිසුරු පදවි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම දුන්ෙනොත් වතුකරෙය් 
තිෙබන පශ්න අඩු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
ගත්තාම සියයට 72ක් පමණ ඉන්ෙන් වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාව. 
මම කියපු ආකාරයට සාමවිනිසුරු පදවි ලබා දුන්ෙනොත් වතුකරෙය් 
ජනතාවට විශාල පහසුවක් ෙවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා.  

ෙම් කමෙව්දය තුළින් හැම පෙද්ශයකම සාමදාන 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පශ්නය නිරාකරණය කර ෙදන්න පුළුවන් 
කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. කලින් දුන්නා වාෙග් දිගට 
හරහට, එෙහන් ෙමෙහන් ෙතෝරා ගන්නා අයට ෙදන්ෙන් නැතුව, 
උගත්කම හා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා ඒ අනුව ඉතාම සීමිත 
පමාණයකට -දිය යුතු පුද්ගලයන්ට- ඒ තනතුරු ලබා  ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි දැන් කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒක ඉතාම ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක්. හැම දිස්තික්කයකින්ම දිය යුතු පුද්ගලයන් 
ෙතෝරා ෙගන, ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා 
මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුව එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම සාර්ථකව 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ලැෙබ්වායි කියලා සුබ පාර්ථනා කරමින්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 2.53] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් සභාෙව්  සමථ 

මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවත් විවාද ෙවනවා. 
සමථ මණ්ඩල පනත ඉදිරිපත් කළාට පසුව, සමථ මණ්ඩල 
කියාත්මක වුණාට පසුව, ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියන් මුහුණ 
දුන් අපහසුතා අවම වුණු බව අපි දන්නවා. යම් ෙකෙනක් 
ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා යම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා, එම 
පැමිණිල්ල උසාවියට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ  සමහර අවස්ථාවලදී 
නැවතත් ඒ පැමිණිල්ල සමථ මණ්ඩලයටම ෙයොමු කරනවා. ඒ 
පැමිණිලි ෙපොලීසිෙයන්ම ෙබ්රුම් කරන අවස්ථාත් තිෙබනවා. 
හුඟක් අය උසාවියට යන්ෙන් ෙලොකු භීතියකින්. හුඟක් ෙවලාවට  
උසාවියකින් තීන්දුවක් දීලා නඩුව අවසන් වන විට පැමිණිලි 
පාර්ශ්වය සහ විත්ති පාර්ශ්වය නයි ෙපොෙළොංගු වාෙග් 
ෛවරක්කාරෙයෝ ෙවලා තමයි ගමට එන්ෙන්. නමුත් සමථ  
මණ්ඩල කමය ඇති වුණාට පසුව, හුඟක් අය නයි ෙපොෙළොංගු 
වාෙග් ෛවරක්කාරෙයෝ ෙවන්ෙන් නැතුව ගමට ඇවිල්ලා 

ෙබොෙහොම සුහදත්වෙයන් ජීවත්වන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 
සමථකරණෙය් තිෙබන වටිනාකම ඒකයි. ගරු ඇමතිතුමා අද ඒ 
පනතට  සංෙශෝධනයක් එකතු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්දී අපි දැක්කා, සමථ මණ්ඩලයට නිෙයෝජිතයන් පත් 
කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලන ස්වභාවයක් තිබුණු බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් 

නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ; ෙම් රෙට් සාධාරණත්වය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. සමථ මණ්ඩලයට නිෙයෝජිතයන් පත් 
කරද්දීත් හුඟක් ෙවලාවට ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් යම් 
පක්ෂවලට ගැති ෙවලා හිටපු අය පත් වුණු බව අපි දැක්කා. 
දැනටත් අෙප් පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් යම් පක්ෂවල 
කියාකාරීව හිටපු අය තමයි සමථ මණ්ඩලවල ඉන්ෙන්. යම් යම් 
සිදුවීම් සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් රෙට් ජනතාව කුලප්පු කරලා පාරට 
ඇද දමන්න යම් යම් බලෙව්ග විසින්  කටයුතු කරනවා. හැබැයි, 
2015 ජනවාරි 08 වැනි දාට පසුව ෙම් රෙට් ෙවනසක් සිදු වුණා. 
අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ ෙවනස නිසා තමයි ෙම් සියල්ල 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා මෙග් කථාව  
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, එතුමා කියනවා, "හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය අයින් 
කරපු එකට මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, නමුත් කමය වැරදියි" කියලා. 
හැබැයි එතුමා දැන් ෙමතැනදී එෙහම කිව්වාට, එදා එෙහම කිව්ෙව් 
නැහැ. මම හිතන විධියට එදා ඒ වාෙග් කියපු අය ජීවත්ෙවලා 
හිටිෙය්ත් නැහැ. එදා ෙම් රෙට් තිබුණු නීතිය වල් වැදිලා තිබුණා; 
නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි 
දාට පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඇතුළු අප 
සියලුෙදනා උත්සාහ කරන්ෙන් කමකමෙයන් ෙම් රෙට් නීතිය 
ස්ථාපනය කරන්නයි.  
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[ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා] 
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අපි අහලා තිෙබනවා, "සුපිරි පජාතන්තවාදය" තිෙබනවා යැයි 
කියා ගන්නා ජර්මනිය වාෙග් රටවල පවා පසු ගිය කාලෙය් -
හිට්ලර්ෙග් යුගෙය්-  නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැති බව. හැබැයි, 
දැන් ඒ රටවල්වල නීතිය කියාත්මක ෙවනවා; සුපිරි 
පජාතන්තවාදය තිෙබනවා. අපිත් එතැනටයි එන්ෙන්. අපි එතැනට 
එන පසුබිමක් තමයි හදන්ෙන්.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් නීතිය කියාත්මක වුණු හැටි. පසු 
ගිය දවස්වල අපි දැක්කා, පසු ගිය පාලන කාලෙය් අපරාධ කළ 
අය, ෙහොරකම් කළ අය FCID එකට අරෙගන ගිය හැටි. හැබැයි, 
FCID එකට අරෙගන ගිහින්, එතැනින් උසාවියට ගිහින් එළියට 
බැහැලා ඔවුන් කිව්ෙව්, "අපට උසාවිෙයන් සාධාරණය ඉෂ්ට වුණා" 
කියන එකයි. එෙසේ උසාවිෙයන් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන  තත්ත්වය 
හැදුෙව් අපි. ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දායින් පසුව ඇති වුණු 
ෙවනස තුළින් තමයි, උසාවිෙයන් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන 
තත්ත්වය හැදුෙණ්. අපි පැහැදිලිවම ඒ ෙවනස සිදු කළා. ඒ ෙවනස 
ගැන අද FCID ගිය  හුඟක් අය කියනවා. නීතිෙයන් සාධාරණය 
ඉෂ්ට වුණා කියලා ඔවුන් කියනවා.  

එදා ෙපොලීසිෙයන් සාධාරණය ඉෂ්ට වුෙණ්ත් නැහැ; නීතිෙයන් 
සාධාරණය ඉෂ්ට වුෙණ්ත් නැහැ. මහ රජ වාසෙල් ඉන්නා 
රජතුමාට පක්ෂපාතී අයට විතරයි, සාධාරණය ඉෂ්ට වු ෙණ්. රජ 
ෙගදරට පක්ෂපාතීව හිටපු අය ඕනෑ තරම් සිටියා. රජ ෙගදරට 
පක්ෂපාතීව සිටිමින් අපරාධ කළ අය ඕනෑ තරම් එළිෙය් සිටියා. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් හුඟක් අයට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අපි 
හිතනවා, කමානුකූලව ජනතාවට ඒක අවෙබෝධ ෙවයි කියලා.   

අද ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වීම සම්බන්ධෙයන් අප සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. අද රට තුළ නීතිය කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  
පසු ගිය කාලෙය් ෙගනා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ෙම් රෙට් තිබුණු නීතිය, පජාතන්තවාදය  
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කළා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් යහ පාලන රජය යටෙත්  දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා නැවත ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වන තත්ත්වය ඇති කරලා තිෙබනවා; කාටත් 
සාධාරණය ඇති කර තිෙබනවා. අද ඕනෑ ෙකෙනකුට සමානව 
නීතිය කියාත්මක ෙවනවා.  අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමථකරණෙය් ෙයදී සිටින අය ගරු 
ෙසේවයක් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක්   
කරනවා සමථකරණ කටයුතු කරන ඒ අයට ගරුත්වයක් ලබා 
ෙදන්න කියලා.  මුදලකට සීමා කරන්ෙන් නැතුව ඒ අයට යම් 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන ෙවන විධිෙය් කමයක් හදන්න කියලා අපි 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

සමථ මණ්ඩල කියාත්මක කරන සමථ මූල මණ්ඩලවල සිටින 
සභාපතිවරුන් වාෙග්ම සමහර තැන්වල සිටින නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
කියාකලාපය සම්බන්ධවත් ෙසොයා බලන්නය කියලා අපි ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වටපිටාව ගැන ෙසොයා බලන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. හැබැයි, ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලනය කරනවාද, නැද්ද කියලා ෙසොයා බලා 
කියාත්මක ෙවනවා නම් එයත් ෙබොෙහොම වටිනා ෙදයක් හැටියට 
මම දකිනවා.  

අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් සමථ 
මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය  ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.01] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩල 

පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වන ආකාරය 
පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව  මම මුලින්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරා ෙම් රෙට්  බලෙය් හිටපු 
ෙනොෙයකුත් ආණ්ඩු  නීතිය කියාත්මක කරපු ආකාරය පිළිබඳව 
අපිට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කාරණා වාෙග්ම කනගාටු විය යුතු 
කාරණාත් අෙප් ඇස්වලින්ම දැක තිෙබනවා.  සමථ මණ්ඩල 
පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩලය කියාත්මක ෙවන ආකාරය 
පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්  ෙනොෙයකුත් අදහස් 
දැක්වූවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා.  ෙම් සමථ මණ්ඩලවල සාමාජික මහත්වරුන්  ඉතා 
අපහසුෙවන් තමයි  එම සමථ මණ්ඩලවල කටයුතු කරන්ෙන්.  
අඩුම ගණෙන් කාර්යාලයක් කරෙගන යාමටවත්, ලිපි ෙල්ඛන 
සකස් කර ගැනීම සඳහාවත් අවශ්ය පහසුකම් ඔවුන්ට සපයා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අතින් ලියන ලිපි ෙල්ඛන තමයි සියලු 
පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් සමථ මණ්ඩල 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා  අවශ්ය ලිපි දව්ය ලබා දීෙම් යම් 
ආකාරයක වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් සමථ මණ්ඩල පැවැත්වීම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කෙළොත්, සමථ මණ්ඩලෙය් තිෙබන 
ෙගෞරවය නැති ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  ඒ නිසා 
දැනට තිෙබන ආකාරයට  පන්සල, පාසල, පල්ලිය සහ ෙකෝවිල 
ආදී සිද්ධස්ථාන තුළ සමථ මණ්ඩල කියාත්මකවීම ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි.  එහි යන ෙකනාටත් ෙගෞරවයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා 
සමථ මණ්ඩල සඳහා එම පසු බිම ඉතාම ෙහොඳයි.  පජා සංවිධාන 
සඳහා අෙප් විමධ්යගත මුදල්වලින් ආර්ථික වශෙයන් උදවු 
කරන්න අවස්ථාවක් අ පට තිෙබනවා. හැබැයි, සමථ මණ්ඩල 
සඳහා අපිට මුදල් නිදහස් කිරීෙම් අවසරය නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සමථ මණ්ඩල සඳහා යම්කිසි මුදලක් 
ලබාදීමට අපට අවකාශ ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියලා  ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී මා ෙයෝජනා කරනවා. 

පසු ගිය කාලෙය්  වූ සිදුවීමක් ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම  සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සිදුවීම ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණ කාරණයක් 
වුණා. සමහර මාධ්යවල විකෘති ස්වභාවෙයන් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. සමහර මාධ්ය ජනතාව ෙනොමඟ හරින 
ආකාරයට කටයුතු කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය 
දිනවල මාදිෙවල පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නිල නිවාසයක තිබුණු 
ඩිෙෆන්ඩර් රථයක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් මහා ආන්ෙදෝලනයකට 
ලක් වුණා.  ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, 
මමත් ෙම් කාරණය ඉස්මතු කෙළේ ෙම් රෙට් වුණු අයහපත් ෙද්වල් 
නැවත ෙනොෙවන්නයි. මම හිතන විධියට ෙම් ෙවනකම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රථය ගැන මම ෙහොඳින් 
දන්නවා. ෙම් ඩිෙෆන්ඩර් රථය තවමත් මාදිෙවල පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී නිල නිවාසයක තිෙබනවා. ෙම් දැන් මා අෙත් තිෙබන 
ඡායාරූපෙය් තිෙබන්ෙන් ඒ ෙමෝටර් රථයයි. ෙම් ඡායාරූපෙය් 
තිෙබන විධියට ෙමම රථය කහ ඉෙර් නතර කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ෙදපැත්ෙත් ඉන්නවා. ෙම් රථෙය් 
ෙදොර ඇ රෙගන කහ ඉෙරන් බැහැලා පුද්ගලෙයක් යනවා. 
නාවලපිටිය ෙපොලීසිය ඉදිරිපිට තමයි ෙම් වාහනය නතර කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්ක ඇස ්
ෙදෙකන් දැකලා, ඉතා වටිනා සාක්ෂි ඇතිව වගකීෙමන් යුතුවයි 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව ගරු සභාෙව් කියන්ෙන්.  

2013 අවුරුද්ෙද් පැවැත්වූ පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී වීරසිංහ 
අලුත්ගමෙග් කියන අෙප්ක්ෂකයාෙග් ස්ටිකර් ගහෙගන, ෙපෝස්ටර් 
ගහෙගන තමයි ෙම් වාහනය ගමන් කෙළේ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී සහ මාධ්යවලට ගිහිල්ලා 
කිව්වා, "ෙම් වාහනය පිළිබඳව මම දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. 
"ලංකාදීප" පුවත් පතට කියලා තිෙබනවා, ෙම් වාහනය පිළිබඳව 
එතුමා කිසිවක් දන්ෙන් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, තවත් තැනක කියලා තිෙබනවා, එතුමාෙග් 
ෙල්කම්වරෙයක් ෙම් වාහනය පාවිච්චි කළා කියලා. තවත් තැනක 
එතුමා කියලා තිෙබනවා, "මෙග් ෙල්කම්වරු තුන්ෙදෙනක් ෙම් 
වාහනය පාවිච්චි කළා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසොරකමක්, ෙබොරුවක් 
කළාම,  එය වහගන්න තවත් ෙබොරු දහසක් කියන්න ෙවනවා. 
මාධ්යය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් මඩ ෙසෝදාගන්න, තමන් කරපු 
ජරා වැඩ වහගන්න උත්සාහ කරනවා.  මාධ්ය උපෙයෝගී කර 
ගනිමින් තවමත් ඒ ෙසල්ලම කර ෙගන යනවා. යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන ආකාරය 
පිළිබඳවත් රෙට් ජනතාවට යම් සැකයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා එක වතාවක් කියනවා, ෙම් 
වාහනය ජනාධිපති කාර්යාලයට අයිති එකක් කියලා. තව වතාවක 
කියා තිෙබනවා,  එය කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති,   නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා පාවිච්චි කරන වාහනය කියලා.  හැබැයි, ෙම් වාහනයම 
තමයි එදා - 2013 - වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් පළාත් සභා මන්තීවරයා 
දිනවන්න එතුමාෙග් ස්ටිකර් ගහෙගන මැතිවරණ කටයුතුවල 
ෙයෙදව්ෙව්.  ෙම් සිද්ධිය වහන්න මාධ්යය තුළින් ෙනොෙයකුත් 
අසත්ය ෙද්වල් කියනවා. ෙම් වාහනය සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මක කරන්න කියලා ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා  ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නාවලපිටිය ආසනෙය් 
අවුරුදු 20ක විතර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් පුරා ෙද්ශපාලන කටයුතුවල 
නියැෙලමින් සිටිනවා. එම  පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියටත්, පළාත් සභා මන්තීවරයකු හැටියටත් කටයුතු කර, ෙම් 
වනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා.   

පසු ගිය කාලෙය්  මෙග් ෙපෞද්ගලික ඉඩමක  ෙකොස් ගසක්  
කැපීම සම්බන්ධෙයන් මා කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තමන්ෙග් ඉඩෙම් තිෙබන ෙකොස් ගහක් තමන් කැපුෙවොත් 
උසාවියට දාලා දඩ ගහනවා. ඒක තමයි නීතිය. මම ෙම් කියන්න 
යන්ෙන් නාවලපිටිය ෙපොලීසිය කියාත්මක වුණු ආකාරය 
පිළිබඳවයි. මෙග් ඉඩෙම් අනවසරෙයන් - ෙහොෙරන් - ෙකොස් ගහක් 
කපලා ෙකේන ් එකකින් අරෙගන ගිහිල්ලා, ලී ෙමෝලක ඉරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු කටයුතු කරපු  මිනිස්සු  සිටියදීත් ඔවුන්ට 
විරුද්ධව ෙපොලීසිය කිසිම කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ.  මම 
සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳව විමසීමක් කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාම නිලධාරි වාර්තාවකුත් සමඟ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් අත්සන සහිත වාර්තාවක්  එතුමා මට 
ලබා දුන්නා, "ෙකොස් ගහක් කපලා තිෙබනවා; ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා; පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා තිෙබනවා; ඉතුරු 

කටයුතු ෙවනුෙවන් රාජකාරි කිරීමට ෙපොලීසියට  බාර දීලා 
තිෙබනවා"යි  කියලා. මම ෙපොලීසියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම 
පැමිණිල්ලක් කළා; පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ෙවනම පැමිණිල්ලක් 
කළා. ෙම් වන තුරු ෙකොස් ගහ සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මකෙවලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට 
එෙහම කළා නම් මහනුවර දිස්තික්කෙය්, නාවලපිටිය ආසනෙය් 
අහිංසක ෙකෙනකුට නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරාම  නාවලපිටිය ආසනෙය් සිටින 
සාධාරණ ෙකෙනකු ට ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න 
ලැබුෙණ් නැති බව මම දන්නවා. මට ෙමෙහම නම් සාමාන්ය 
ෙකෙනකුට  නීතිය කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්.  එදා ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා යම් 
ෙකෙනක් පැමිණිල්ලක් කරනෙකොට,  හිටපු ඇමතිවරයාෙග් නම 
ෙහෝ ඔහුෙග් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කළ ෙකෙනකුෙග් නමක් 
තිෙබනවා නම් එම පැමිණිල්ල ලියන්න තහනම්. ඔහු ෙගදර 
ගිහිල්ලා නිදා ගන්න ඕනෑ.  ෙමොන පශ්නය ආවාත් එදා නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම්  යහ පාලන ආණ්ඩුව බිහි වීම 
තුළින් අද ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත් වන්න පුළුවන් 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම මුස්ලිම් ජනතාවට තමන්ෙග් පල්ලියට ගිහිල්ලා වඳින්න 
අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් සියලු 
ෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට බඩු මිල  අඩු කරපු ආණ්ඩුවක් ෙකොෙහේවත් 
නැහැ. හැම ආණ්ඩුවම බඩු මිල වැඩි කරලා තමයි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. හැම දාම බදු මුදල් වැඩිෙවන එක තමයි සිදු ෙවලා  
තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම බදු එකතු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

අෙප් අධිකරණ අමාත්යතුමා අද ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් 
ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා  සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම 
නැවතත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම් සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම 
තුළින් අධිකරණයට තිෙබන විශාල බරක් අඩු ෙවනවාය කියලා මා 
හිතනවා. ෙම් සමථ මණ්ඩලවල ෙසේවය කරන අය  නඩුවල 
පාර්ශ්වකරුවන්  සමාදාන කිරීම සඳහා විශාල පරිශමයක් දරන බව 
මම දන්නවා.  සමථ මණ්ඩලය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු නඩු 
කටයුත්තක මුල්ය වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් විය යුතු 
බවට තිබුණු සීමාව ලක්ෂ පහ දක්වා ඉහළ නැංවීම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි දකිනවා. මීට ව ඩා යහපත් ආකාරෙයන්, 
ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස සමථ මණ්ඩලය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙම් ගන්නා වූ උත්සාහයට අපි සියලු 
ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවට එකඟ ෙවමින්, මට කාලය 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් නැවතත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මා  නිහඬ වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා ෙදවන වර 

කියැවීම සඳහා  සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතත්, 
ඒ වාෙග්ම තවත් නිෙයෝග කිහිපයකුත් ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අපට 
විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, සමථ මණ්ඩල ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ 
අධිකරණ පද්ධතියට යම් වාසියක් ලැබුණා. ෙමොකද, අධිකරණයට 
එන්න තිෙබන නඩු සමථ මණ්ඩලයට ෙයොමු කරලා තීරණ ගන්න 
පුළුවන් නිසා. සමථ තීරණ අර ෙගන, සමථයක් නැත්නම් 
අධිකරණයට එන්නත් පුළුවන්. නඩු කාර්ය පටිපාටිය අනුව සමථ 
මණ්ඩලයට යාමට අවස්ථාව ලැෙබන නිසා  අධිකරණවල නඩු 
ෙගොනු වීම වළක්වන්නත් එයින් පදනමක් ලැබුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා, ෙබොෙහෝ විට රුපියල් 2,50,000 ෙනොඉක්මවූ 
වටිනාකමක් තිෙබන නඩු තමයි සමථ මණ්ඩලයට ෙයොමු වුෙණ් 
කියන එක.  ඒ තිබුණු තත්ත්වය ෙවනස් කරලා ගරු අමාත්යතුමා 
ෙමම සංෙශෝධනෙයන් "වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ පහ" යන 
වචනය  ආෙද්ශ කර තිෙබනවා. එයින් අවස්ථාව සලසා දී 
තිෙබනවා, තමන්ෙග් නීතිමය ගැටලුව සමථයක් තුළින් විසඳා 
ගන්න.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එක පැත්තකින් ෙම්ක මහජනතාවට ෙලොකු 
සහනයක්. ෙමොන තත්ත්වයක් යටෙත් වුණත් සමහරු සමථ 
මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා සමථයකට එන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අධිකරණෙයන්ම තීරණ ලබා ගන්නයි. 
සමථයට ෙපොළඹවා ගන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. ඒ නිසා සමථ මූල 
මණ්ඩලය; සමථ මණ්ඩලය දක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ, අධිකරණ 
පද්ධතිය තුළට ගියාම ඔවුන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු වන පශ්න ගැන 
ඒ අයට කරුණු පැහැදිලි කර දීලා,  ෙත්රුම් කර දීලා සමථය 
හරියට කියාත්මක කරන්න අවශ්ය පසුබිම හදන්න. ෙබොෙහෝ අය 
සමථ මණ්ඩලෙය්දීම ෙමවැනි ආරවුල් සම්බන්ධෙයන් 
එකඟත්වයට ආවත්, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සමථ තීන්දු ලඝු ෙකොට 
සලකා එය ෙනොපිළිගන්නා තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සමථයට යම් කිසි ෙගෞරවයක් ඇති වන විධිෙය් ස්වරූපයක්, ඒ 
ෙදන තීන්දු පිළිගන්නා ස්වරූපයක් හදන්න ඕනෑ.   

ෙකෙනකු වරදකට ලක් ෙවලා එල්ලුම් ගහට යන ෙකොට 
වුණත් මට දීපු තීන්දුව සාධාරණයි කියා ඔහුට හිෙතනවා නම් ඒ 
තීරණය පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා දැන් අපි කවුරුත් කථා කළා 
වාෙග් සමථ මණ්ඩලය ෙකොෙහේ හරි අගු පිලක රැස් ෙවන ෙකොට 
ඒකට තිෙබන වටිනාකමත් අඩු ෙවනවා. අෙප් මානසිකත්වය 
හැදිලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි. මැති ඇමතිවරු වුණත් වාහන තුන 
හතරකින් ගිහිල්ලා බැස්සාම ඔහු තමයි ෙලොකු ඇමති කියලා, බල 
පුළුවන්කාර ෙකෙනක් කියලා තමයි කල්පනා කරන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සරල ස්වභාවෙය් 
හැසිරීමට එච්චර ගරුත්වයක් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් 
මිනිස්සුන්ෙග් මානසික විඤ්ඤාණය හැදිලා තිෙබන හැටි. ඡන්ද 
කාලයට අපි ෙම් තත්ත්වය දකිනවා ෙන්.  ඩිෙෆන්ඩර්ස් කීපයකින් 
ගිහිල්ලා ඒ එකකින් බැස්සාම ඔහු ටිකක් පබලෙයක් කියලා ඔහු 
වෙට් තමයි යන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෙම් සමාජ රටාව 
විසින් ෙමවැනි මානසික තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබන බවයි. 
ඒෙකන් මම කියන්ෙන් නැහැ, සමථ මූල මණ්ඩලයට; සමථ 
මණ්ඩලයට ෙලොකු සම්පත් ෙදන්න කියලා. නමුත් අපි කවුරුත් 
කථා කළා වාෙග් සුදුසු පරිසරයක් තුළ රැස් වී ඒ කටයුතු විධිමත්ව 
කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. මම හිතනවා 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ සඳහා පදනම දමා- 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ෙදපැත්ෙතන්ම ඔය 

පිළිබඳව අදහස් ගණනාවක් ආවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා දැඩි ෙලස ඉල්ලීමක් කළා, "ෙම් 
තිෙබන ආකෘතිය ෙවනස් කරන්න යන්න එපා, ෙමහි ජීව ගුණය 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැන"යි කියලා.  

ගෙම් පන්සලට, ගෙම් පජා ශාලාවට, ගෙම් පල්ලියට, ගෙම් 
ආගමික සිද්ධස්ථානයට තමන්ෙග් උදවිය, ගෙම් උදවිය 
එකතුෙවලා ෙම් කටයුතු කරන ෙකොට, එහි තිෙබන ජීව ගුණය 
නිසා තමයි සමථ මණ්ඩල කමය සාර්ථක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මීට 
කලින් කථා කළ ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමාෙගන් පවා 
කියවුෙණ් ඒකයි. නීති ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සඳහන් කෙළේ ඔබතුමා 
කියන කරුණටම සමාන කරුණක්. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය 
වන්ෙන්, අපි අවශ්ය පහසුකම් සියල්ල ෙදන්න ඕනෑය කියන 
එකයි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකයි මා කියන්ෙන්. ස්ථානය පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නමුත් සමථ මණ්ඩල රැස්ෙවන්න සාමාන්යෙයන් අධිකරණ 

ශාලා වාෙග් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ගිෙයොත් ඒකත් තව අධිකරණ 
පද්ධතියක් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ, එෙහම අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ නිසා ගෙම් පන්සලට, ෙද්වස්ථානයට සමථ මණ්ඩලය 

රැස්ෙවලා ඒ කටයුතු කරන කමය වඩාත් සුදුසුයි කියන එක තමයි 
මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මා එයට විරුද්ධ නැහැ. ස්ථානය පිළිබඳව ෙනොෙවයි මට 

පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ස්ථානය ෙකොතැනක වුණත්, ඒ කටයුත්ත 
විධිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන විශ්වාසය ඇති වන්න 
අවශ්ය වූ පරිසරය එතැන හැෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල් එක්ක ගත්තාම අපි සාර්ථකයි. 

ලැෙබන පැමිණිලි සංඛ්යාෙවන් දළ වශෙයන් සියයට 50ක 
පතිශතයක් සමථයට පත් වනවා. මා හිතන හැටියට එහි 
සාර්ථකත්වය මනින්න එය ෙහොඳ මිම්මක්. අධිකරණයකට යන 
පාර්ශ්ව ෙදකම තරහින්, ෛවරෙයන් තමයි ආපසු ෙගදර එන්ෙන්. 
නඩුව දිනලා ෙගදර එන මනුෂ්යයාත්, තරහින්, ෛවරෙයන් තමයි 
ෙගදර එන්ෙන්. නඩුව පරාජයට පත්ෙවලා ෙගදර එන මනුෂ්යයාත් 
තරහින්, ෛවරෙයන් තමයි ෙගදර එන්ෙන්. සමථයට පත්වීම තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන වාසිය තමයි, නැවතත් ඥාතින් විධියට, මිතයන් විධියට 
හිනාෙවලා ආපසු ෙගදර එන එක. ඒ පතිඵලය අධිකරණ කමයට 
වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ආකාරයට ලබන ජයගහණයක් විධියට 
අපි සලකන්න ඕනෑ.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ගැන මෙග් තර්කයක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම සමහරු 

සමථයට යන්ෙන්ම, ෙමොන විධියකටවත් සමථයකට එකඟ 
වන්ෙන් නැහැ කියලායි. අපි උසාවි පද්ධතිෙය් සිටින නිසා අපි 
දන්නවා ෙන්.  "සමථයට කැඳවලා තිෙබනවා. මෙග් නම් කිසිම 
සමථයක් නැහැ"යි කියලා සමහර අය කියනවා. ෙමොකද, සමථයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් උසාවියකින්; උසාවිය ෙදන 
නිෙයෝගයකින්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  අපි පටලවා ගන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ.  

මා අහෙගන සිටියා, සමථ මණ්ඩල සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල නිශ්චිත තැනක් ෙදන්න ඕනෑය කියනවා. එවැනි විවිධ 
කාරණා තිබුණා. රැස්වන තැන ෙකොතැන වුණත් ඒ තුළින් 
කරන්ෙන් යම්කිසි විනිශ්චයක් ෙන්. ඒ විනිශ්චෙය් ෙගෞරවය 
ඇතිවන පරිසරයක් එතැන තිෙබන්න ඕනෑය කියන එකයි මා 
කිව්ෙව්. ස්ථානය පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, සිරකරුවන් හුවමාරු කිරීම පිළිබඳව. ඔබතුමා 
අද ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කළා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අද ඉදිරිපත් කෙළේ සිරකරුවන් ගැන ෙනොෙවයි. 2002 සාපරාධී 

කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
රුසියානු සමූහාණ්ඩුවත්, ශී ලංකාවත් අතර අත්සන් කරපු ගිවිසුමට 
සම්බන්ධ ගැසට් නිෙව්දනය තමයි අනුමැතිය සඳහා අද ඉදිරිපත් 
කෙළේ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මීට කලින් අපි චීනය එක්කත් ගිවිසුමකට එළඹුණා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
රටවල් ගණනාවක් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. මා 

ඒ ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කළා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කියන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම රටවල් තුළ අෙන්යෝන්ය 

අවෙබෝධය ඇතිව, එකඟතාවකින් ඉටු විය යුතු කරුණුයි. ෙමොකද, 
අපට ෙකොපමණ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ආවත්, ඒකපාර්ශ්විකව 
එන්න බැහැ. ඒ තුළින් ඒ රටවල් තුළ තිෙබන මිත ස්වභාවය 
වර්ධනය වීමත්, අෙප් අපරාධ මර්දනය කිරීෙම් කාර්ය පටිපාටිය 
විධිමත් වීමත් සිද්ධ වනවා. එවැනි සුහදතාවක් නැතුව, විමසීම් 
කරලා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, ෙසොයා බැලීම් කරලා අවශ්ය 
නිගමනවලට එන්න බැහැ. ඒ නිසා එය යහපත් පැත්තක්. ෙමොකද, 
මීට කලින් ෙමවැනි අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධතා ගිවිසුම් ගණනාවක් 

තිබුණා. ඔබතුමා රුසියාව සමඟ අලුතින් අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට 
පැමිණ තිෙබනවා. අද ෙලෝකය පුරාම තසත්වාදෙය් අලුත් 
ස්වභාවයක් මතුෙවමින් තිෙබනවා. එය බරපතළ විධියට 
මතුෙවමින් තිෙබන ෙදයක්.  

පසු ගිය කාලෙය් මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධෙයන්, විවිධ 
වංචාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, රටවල් තුළත් 
කළා කළා. අපි පමුඛ ඉලක්ක හදා ෙගන, එවැනි සම්බන්ධතා 
තිෙබන රටවල් එක්ක එකඟතාවට ඒම සහ ඒ රටවල් සමඟ 
තිෙබන  මිත සව්භාවය වර්ධනය කිරීම අපරාධ මර්දනය කිරීමට  
පිටිවහලක් වනවා.  ඒ ගැන  අෙප් කිසිම තර්කයක් නැහැ. අෙප් 
විරුද්ධත්වයක්  නැහැ.  අෙප් සුහදතාව ජාත්යන්තර වශෙයන් ලබා 
ෙදනවා.  අප ෙගෝලීය සමාජයක් තුළ ඉන්ෙන්. එක තැනක 
කැරකැවිලා ෙම් ෙලෝකෙය් ඇති වන අපරාධ  සම්බන්ධෙයන් සහ 
තාක්ෂණික කියාදාමය තුළින් ඇත්ත වශෙයන්ම පටු ෙවන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  එම නිසා ඒ පුළුල් ස්වභාවය ඇති කර ගැනීම 
පිළිබඳව අෙප්  විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් නිශ්චිත 
කාරණාවකට  එන්නටයි  හදන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
කාලයක් බන්ධනාගාරයත් භාරව සිටියා. බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ 
තවමත් මරණීය දණ්ඩනයට ලක් ෙවච්ච සිරකරුවන් රාශියක් 
ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම ජීවිතාන්තය දක්වා  සිරදඬුවම් ලබන අය  
ඉන්නවා. ඒ වා ෙග්ම  විසි අවුරුදු දීර්ඝකාලීන  සිර දඬුවම් ලබන  
අය ඉන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට තව  විනාඩි   ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
විනාඩි ෙදකට තව එකක්  එකතු කර ෙදනවා නම් ෙහොඳයි,  

අෙප් පැත්ෙත්  මන්තීවරු කවුරුවත්  නැති නිසා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්තීතුමන්ලා අඩු නිසා  

එතුමාට අවශ්ය කාලය ලබා ෙදන ෙලස ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙජ්දය තුළ අපි පුනරුත්ථාපනයට 

පමුඛත්වය දුන්නා. බන්ධනාගාරය හා පුනරුත්ථාපනය කියන  
එක තමයි අප පමුඛ කර ගත්ෙත්. ඒ පුනරුත්ථාපන කියාවලිෙය්දී  
නිසි පුනරුත්ථාපනයට ෙයොමු වන, ඒ කියා මාර්ග අනුගමනය 
කරන සිරකරුවන්ට යම් සහන ලබා දිය යුතුය කියන 
පතිපත්තියක සිටිමින් කටයුතු කළා. ඔබතුමා දන්නවා   ඔබතුමායි, 
මායි  අපි ෙදෙදනාම  එකතු ෙවලා  මරණීය දණ්ඩනයට   නියම වූ  
සිරකරුවන්ට සහන ලබා දීෙම්, දඬුවම් අඩු කිරීෙම් වාර්තාවක්   
අධිකරණ අමාත්යාංශයට එව්ව බව. ඒ අනුව, 182කට විතර  
ඔබතුමා දඬුවම් ලිහිල් කර තිෙබනවාය කියා මට දැන ගන්නට 
ලැබී තිෙබනවා. තවත්  ඉන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, බන්ධනාගාරය තුළ ෙනොෙයක් විධිෙය් 
විෙරෝධතා  මතු වුණා. සමහරු කිව්වා, " එක්ෙකෝ එල්ලා මරාපන්, 
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නැත්නම් අපට  සහන දීපන්" කියා. ෙමොකද, මරණීය දණ්ඩනයට 
නියම වී ඉන්නවා, මරන්ෙන් නැහැ. ඒක තව දඬුවමක්. මරණීය 
දණ්ඩනයට නියම ෙවලා තිෙබනවා. මරන්ෙන් කවදාදැයි 
දිනයකුත්  නැහැ. නමුත්, ෙම් නිසා  බරපතළ විධිෙය් මානසික 
ෙව්දනාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා  සිරකරුවන් අතර 
මතයක් හැටියට  ආවා,  -ෙම් දඬුවම් ලිහිල් කර ගැනීෙම් පදනම 
තමයි  හිෙත් ති ් බුෙණ්. - එ ක්ෙකෝ  මරාපන්; එක්ෙකෝ නිදහස් 
කරපන්  කියන එක.  එතැනදී ෙසෝචනීය සිදුවීම් ද සිදු වුණා.  ඒක  
ඔබතුමා දන්නවා. ඇත්ත වශෙයන් ඒක පමණක් ෙනොෙවයි.  
මරණීය දණ්ඩනයට  නියම වූ සමහර තැනැත්තන්ට අධිකරණ 
කියා මාර්ගවලදී සමහර  කරුණු  ඔප්පු කර ගැනීමට බැරි නිසා 
ෙහෝ විවිධ ෙහේතු නිසා  ෙම් අයට සහන දිය යුතුය කියන  එක  
බන්ධනාගාර ඇතුෙළේ කරපු නිගමන මත  පිහිටා තමයි  ඒ වාර්තා 
එව්ෙව්. නමුත් තවත් අය ඉන්නවා. ෙම් කාරණය  අංග සම්පූර්ණව 
අධ්යයනය කළාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  මරණීය 
දණ්ඩනයට නියම වූ සිරකරුවන්ට යම් සහනයක්  ලබා  දුන්නා 
වාෙග්ම   ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබන අය පිළිබඳවත්  
සැලකිල්ල දක්වා, - ඒ පමාණයටවත් -යම් සහන සලසා දීෙම් 
කියාවලිය බන්ධනාගාර අමාත්යතුමාත් එක්ක එකතුෙවලා  ඉටු 
කරන එක ෙහොඳයි. මා දන්නා තරමින්  බන්ධනාගාරය  
ඔබතුමාෙගන් ඈත් වුණාට පස්ෙසේ  ටිකක් හුෙදකලා භාවයක  
තිෙබනවාය කියන  එක තමයි මම දන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ගජදීර මන්තීතුමා  මතු කළ කාරණය  සම්බන්ධෙයන් 

කියන්නට  ඕනෑ. අප එකසිය  අසූ  ෙදෙදෙනකු   නිර්ෙද්ශ කර, 
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අනුමතිය දීලා තිෙබනවා. එල්ලුම් ගහට 
නියම ෙවච්ච වැරදි කරුෙවෝ ජීවිතාන්තය  දක්වා  සිර දඬුවමට 
පරිවර්තනය කළා. ඒ අර ෙකොමිටිෙයන්. ඔබතුමා දන්නවා; 
ඔබතුමා ඉන්න කාලෙය්ත්  ඒ කමිටුව තිබුණා. අපි ඊට පසුවත් 
කමි ටුෙව් නිර්ෙද්ශ  මත තවත්   හැට ෙදෙදෙනකුට  ඒ වාෙග් 
නිර්ෙද්ශ යවා තිෙබනවා, ජනාධිපතිතුමාෙග්  අනුමතිය ලබා 
ගන්න.  ඉදිරිෙය්දී අපි   බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ ඉන්න සියලු 
ෙදනා සම්බන්ධවම ඒ කමිටුව විමර්ශන කටයුතු කර  ෙදන්න 
පුළුවන් උපරිම සහන ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් තස්තවාදි 

කියාවලට සම්බන්ධ වුණු අය තවමත් බන්ධනාගාරගතව සිටිනවා. 
අපරාධ කරලා දඬුවම් ලබපු අය ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. 
සැක කටයුතුව සහ අධිකරණෙය් නඩු පමාද වීම, අභියාචනා 
පමාදවීම වැනි ෙහේතු උඩ තමයි ෙම් අය බන්ධනාගාරගතව 
ඉන්ෙන්. මම දන්නවා මරණීය දණ්ඩනයට නියම වූ අයෙගත් 
අභියාචනා 400ක් පමණ තිෙබන බව. නඩු පමාදයක් තිෙබනවා, 
ගරු ඇමතිතුමනි. තස්තවාදයට සම්බන්ධ දවිඩ සිරකරුවන්ෙගත් ඒ 
පශ්නය තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තස්තවාදි රැඳවියන් පිළිබඳ 

ගැටලුව ජාත්යන්තර පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා දිගට ඇදුණු 
ෙදයක්. ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමා ෙම් විෂය සම්බන්ධ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්ත් ෙම් පශ්නය මීට 
වඩා බරපතළ විධියට තිබුණ බව. මීට අවුරුදු එකහමාරකට විතර 
කලින් තුන්සියයකට අධික සංඛ්යාවක් ෙම් යටෙත් සැකකරුවන් 
විධියට රඳවාෙගන හිටියා. දැනට එක අධිකරණයක් -

මහාධිකරණයක්- තුළින් ෙම් නඩු ඉක්මනට විසඳීෙම් කමෙව්දය 
 ෙබොෙහෝදුරට සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් වන විට 
රැඳවියන් විධියට 101යි ඉන්ෙන්. අප නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් ගැන බැලුවාම ෙපනී ගියා, ඉතාම බරපතළ 
ගණෙය් ෙචෝදනා තිෙබන උදවිය තමයි ඉන්ෙන් කියා. නඩු 
විභාගය ඉවර ෙවන්න කලින් ඒ උදවිය ඇපදීමකින් විතරයි ෙන්, 
එළියට දමන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ අනුව පුළුවන් උදවියට ඒ 
වරෙද් ස්වභාවය අනුව උපරිම මට්ටමට ඇප දීලා, ඇප ෙදන්න 
එකඟතාව පළ කරලා, ඒ අය ඇප පිට මුදා හැර තිෙබනවා. අප 
විශ්වාස කරනවා තව 15ක්, 20ක් වැනි පමාණයකටත් ඇපදීම 
සඳහා විෙරෝධතා ඉදිරිපත් ෙනොකර ඉන්න පුළුවන් ෙවයි කියා. ඒ 
අනුව තීන්දුව කුමක් ෙවතත්, -ෙමොන පැත්තට ගියත්- අවසානෙය් 
යුක්තිය ඉටු කරන්ෙන් මහාධිකරණය තුළිනුයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ අයෙග් නඩු කඩිනම් කරන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නඩු ටික ඉක්මනින්ම ඉවර කරන්න ඕනෑ. ගරු චන්දසිරි 

ගජදීර මන්තීතුමනි, පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් ඒ 
අදහසට අප ගරු කරනවා.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙද්ශපාලන අංශෙය් හිටපු කාන්තා 
නායිකාව වන මිය ගිය තමිළිනී මහත්මිය විසින් ලියා තිබුණු ෙපොත 
ඔබතුමා කියවන්න ඇති ෙන්ද?  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට තවම හරියටම එය කියවන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
"තියුණු අසිපතක ෙසවණ යට" කියායි ඒ ෙපොතට නම දමලා 

තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් තමිළිනී ඔබතුමා ගැන ෙබොෙහොම අගය කරලා 
සඳහන් කර තිෙබනවා. පුනරුත්ථාපනය කරන සමෙය් ඔබතුමා 
අවස්ථා ෙදකකදී -මාතරදී සහ වවුනියාෙව්දී- ඇයව මුණ ගැහිලා 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථා ෙදෙක්දීම ඔබතුමා ෙද්ශපාලනයටත් එන්න 
කියා ඒ මහත්මියට ආරාධනා කළා. පුනරුත්ථාපනය කළ ඒ කාල 
සීමාව තුළ පුනරුත්ථාපන නිලධාරින්, හමුදාෙව් නිලධාරින් ඇයට 
සලකපු ආකාරය පිළිබඳව ඒ ෙපො ෙත් සඳහන් කරලා ඇය ඔවුන්ට 
විෙශේෂ ෙගෞරවයක් පුද කර තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඔක්ෙකොටම වඩා ඒ ෙපොෙත් සඳහන් වන 

වැදගත් ෙදය ෙම්කයි. ඒ ෙපොෙත් ඇය සිරකරුවන් පිළිබඳ 
ඇගැයීමක් කර තිෙබනවා, "මම හැබෑ මිනිස්සු හඳුනා ගත්ෙත් 
බන්ධනාගාරය තුළදීය" කියා. සිංහල මිනිසුන් තුළ තිෙබන මානව 
ගතිය ගැන ඇය පැහැදීමට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එම කාරණයත් එතුමිය ලියා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක තමයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒෙකන් ෙපෙනනවා ෙම් 

සිරකරුෙවෝ ෙකොයි තරම් මානුෂිකද කියා. විවිධ අපරාධ කරලා 
බන්ධනාගාරගතව ඉන්න අය සහ සැක කටයුතු අය ෙකොයි තරම් 
මානුෂික  විධියට ඒ පශ්නය දිහා බැලුවාද කියා එයින් ෙපෙනනවා. 
මම ෙම් කියන්ෙන්, ඒ දක්වපු සැලකිල්ල ඇයෙග්ම විගහෙයන්. 
"මම මිනිසුන්ෙග් නියම දයාව දැක්ෙක්, හඳුනාගත්ෙත් 
බන්ධනාගාරය තුළදීය" කියා ඇය කියා තිෙබනවා.  මම ඒ 
උදාහරණෙයන් ෙපන්වන්න ගිෙය් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. ෙපොඩි 
ෙපොඩි වැරැදිවලට සම්බන්ධ ෙවලා බන්ධනාගාර ඇතුෙළේ ඉන්න 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා එළියට 
දමන්න අපට පුළුවන්කම තිබුණා නම්, ෙපොඩි ෙපොඩි වැරැදිවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා දැනට බන්ධනාගාරගතව ඉන්න අය සහ ඊට වඩා 
විශාල අපරාධකරුවන් - ඔවුන් අවස්ථානුකූලව විවිධ අපරාධවලට 
ෙපළඹුණත්- සම්බන්ධවත් පුනරුත්ථාපන කියාවලිය නිසි ෙලස 
ෙමෙහය වූෙවොත්, ඔවුනුත් නිසි මඟට ෙයොමු කරන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා හිතන විධියට දැන් ඔබතුමාට 
"පුනරුත්ථාපනය" කියන විෂය අයත් වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
පුනරුත්ථාපනය කියන විෂයය නැති වුණත් ඔබතුමාට අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. "බන්ධනාගාර"  කියන 
විෂය ඔබතුමාට අයිති නැති වුණත් ෙම් ක්ෙෂේත ෙදක ෙවන් 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය පදනම දමලා ශක්තිමත් 
කරන එක ෙහොඳයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. ෙමය බන්ධනාගාර විෂය 
භාර ඇමතිතුමාටත් ෙයොමු කළ යුතු කරුණක්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, බන්ධනාගාර තුළ අපරාධකරුෙවෝයි 
ඉන්ෙන්. ඒ අපරාධකරුවන් නිසාම තමයි බන්ධනාගාර නිලධාරින් 
ඉන්ෙන්. අපරාධ අවම කිරීමට අප එක් පැත්තකින් 
පුනරුත්ථාපනය ෙයොදාගන්නවා වාෙග්ම එයට අවශ්ය වූ ආකල්ප 
 නිලධාරින් අතර ෙගොඩ නඟන එක සමාජමය වගකීමක්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, දැනට බන්ධනාගාර තුළ ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් 5,000ක් විතර ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ට පුහුණු වීෙම් 
මධ්යස්ථානයකුත් නැහැ. ඔවුන්ට පුහුණු වීමට නිශ්චිත තැනක් 
නැහැ. බන්ධනාගාර ෙසේවය කියන එක ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය 
වාෙග්ම විෙශේෂඥ වැඩක්; විෙශේෂ වැඩක්. එය හැම ෙකෙනකුටම 
කරන්න බැහැ. සිරකරුවන් පාලනය කිරීම, සිරකරුවන්ෙග් 
ආකල්ප ෙවනස් කිරීම, ඔවුන්ට රැකවරණය දීම ආදිය හැම 
ෙකෙනකුටම කරන්න බැහැ. නමුත් අපි උත්සාහයක් කළා; මුදල් 
ෙවන් කළා, බන්ධනාගාර නිලධාරින්ෙග් පුහුණු මධ්යස්ථානය 
හදන්න. අපි එය මාතර හදන්න මුල්ගල තබා වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කළා. මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙකොටවිල පෙද්ශෙය් හදන්න කටයුතු 
කර තිෙබන අධිකරණය ඉස්සරහාම තමයි ඒ පුහුණු මධ්යස්ථානය 
හදන්න මුල්ගල තැබුෙව්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා.   

ෙම් වැඩ කටයුතු කඩිනම් කරලා ඒ නිලධාරින්ටත් තමන්ෙග් 
ෙපෞරුෂය ෙගොඩනඟා ගන්න, ආකල්ප සකස් කර ගන්න අවශ්ය 
පරිසරය අපි හදන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමවර ජාතික 
තරගාවලිෙය්දී අෙයෝමය පුරුෂයා ෙත්රීෙම් තරගෙය් 1 සහ 2 යන 
ස්ථාන ෙදකම දිනා ගත්ෙත් බන්ධනාගාරෙය් ෙදෙදෙනක්. ඒ, 
බන්ධනාගාරෙය් සිරකරුවන් ෙනොෙවයි; බන්ධනාගාර නිලධාරින් 
ෙදෙදෙනක්. සිරකරුවන් අතරත් ඉන්නවා, අෙයෝමය පුරුෂෙයෝ. 

බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට තිෙබන දක්ෂතා මත තමයි 
සිරකරුවන්ෙග් තත්ත්වය ෙවනස් වන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සිරකරුවන්ෙග් කීඩා කුසලතා දියුණු කරන්න, 
ආකල්ප ෙවනස් කරන්න යන්තණය ඒකයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ 
ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

බන්ධනාගාරවල තිෙබන තදබදය අවසන් කරන්නට, 
බන්ධනාගාර ආඥාපනතට අමතරව, පජා පාදක විෙශෝධන 
ආඥාපනත යටෙත්ත් දඬුවම් කරන කමෙව්දය භාවිත කළ හැකියි. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. අපි හුඟක් උත්සාහ 
කළා, අධිකරණ තුළින් පජා විෙශෝධනයට යන සංඛ්යාව වැඩි 
කරන්න. සමහර අධිකරණවල පජා විෙශෝධන ආඥා ෙදන්ෙන්ම 
නැහැ. පජා විෙශෝධන ආඥා දුන්නාම, ෙගදර ඉඳෙගන දඬුවම 
විඳිනවා; සමාජයත් එක්ක ජීවත් ෙවනවා. එමඟින් නැවත නැවත 
අධිකරණයට ඒෙම් කියාවලිය එක පැත්තකින් කමානුකූලව අවම 
ෙවනවා. නමුත් එය වඩාත් පුළුල් කිරීෙම් අදහස ඇතිව 
බන්ධනාගාර ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරලා අපි උත්සාහයක් 
ගත්තා.  

මම හිතන්ෙන් සමථ මණ්ඩල පනත සංෙශෝධනය කරනවා 
වාෙග්ම බන්ධනාගාර තද බදය අවම කිරීම සඳහා සහ 
පුනරුත්ථාපන කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න පජා විෙශෝධන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙව්ගවත් කරන එක ෙහොඳයි කියායි. ඒක තමයි දැන් 
ෙලෝකෙය් අලුත් පවණතාව. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න, ගරු අමාත්යතුමනි. බන්ධනාගාර ආඥාපනතට 
අවශ්ය සංෙශෝධන පිළිබඳව මූලික වශෙයන් කරපු සාකච්ඡාවලදී 
එකී සංෙශෝධන ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා කියා මම හිතනවා. ඒ සංෙශෝධනයන් කිරීම් කඩිනම් 
කරලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියා මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය හා සාමය නැති තැනක 
සමාජ ස්ථාවරභාවයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.යහපත් සමාජ 
පැවැත්මකට බලපාන පධාන ෙදයක් තමයි, නීතිෙය් 
ස්වාධීනත්වය. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් විෙව්චන ඇහුණා. පසු ෙපළ 
මන්තීතුමකු කළ කථාවකදීත් විෙව්චනයක් ඇහුණා, සමහර අය 
ෙමෙහම කියා කළා, වාහන අයථා විධියට පාවිච්චි කළා, අපට 
බලපෑම් කළා, නමුත් ඒවා සම්බන්ධෙයන් නිසි කියාවලියක් නැහැ 
කියා. නමුත්, එහිදී නීතියට ඉඩ තබන්න ඕනෑ. ඒවා විමර්ශනය 
කරන වගකිව යුතු ආයතනවලට ඒ වගකීම තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙම්වා ගැන ෙමතැනදී කථා කළත් ඔබතුමා ෙම්වා 
කරට ගන්න ඕනෑ නැහැ කියා මම හිතනවා. ඔබතුමාට තිෙබනවා, 
ඊට වඩා පුළුල් කාර්ය භාරයක්. රෙට් තිෙබන නීතිය හා සාමය 
ස්ථාවර කර ගැනීම සහ ශක්තිමත් කරගැනීම, නීතිය කාටත් 
සමානයි කියන තැනට රට ෙගන ඒම සඳහා අපි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ ගැන ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු 
කරමින් සිටිනවා. එය ශක්තිමත් කරන්න කියා කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. මට ලැබුණු කාලය අවසානයි. කථා කරන්න මට 
වැඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාෙග් අනුමැතිය ලබා දීම 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා.  
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[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම මම හුඟක් සතුටු 

ෙවනවා; ඒ වාෙග්ම ආඩම්බර ෙවනවා, අෙප් අධිකරණ අමාත්ය 
ගරු වි ජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ෙගනා සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරමින් මටත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
සම්බන්ධෙයන්. කාලෙය් අවශ්යතාවට අනුව ෙම් පනතට 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 

இன்ைறய தினம் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல மத்தியஸ்த 
சைப (தி த்தம்) சட்ட லம் மற் ம் நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 
கீழான ஒ ங்குவிதிகளில் சில தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வ  
சம்பந்தமாக விவாதிக்கப்ப கின்ற . நீதி அைமச்சர் ெகளரவ 
விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் இவற்ைற இங்ேக 
சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  மைலயக மக்கள் சார்பாக நான் 
அவைரப் பாராட் கிேறன். இன்  இந்த ந ன கத்திற்கு 
ஏற்ற வைகயிேல நாட் ன் நீதித் ைறயில் பல மாற்றங்கைள 
ஏற்ப த்த ேவண் ய கட்டாயச் சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . 
அந்த அ ப்பைடயிேல சிேரஷ்ட - த்த ஜனாதிபதி 
சட்டத்தரணி ெகளரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
நீதித் ைற அைமச்சராக இ ப்ப  இந்த நாட்  மக்க க்கு 
ஒ  ெபாிய ெகளரவம் என நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட் ேல ேதங்கிக்கிடக்கின்ற வழக்குகள் 
தீர்க்கப்பட ேவண் ம்; மத்தியஸ்த சைபக்கு வழங்கப்ப கின்ற 
அதிகாரங்கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இன்  இந்த 
வழக்குகள் தீர்வின்றித் ேதங்கிக் கிடப்பதால் மக்கள் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். விேசடமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்கு அதனால் அநீதிகள் ஏற்ப கின்றன. இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயில் சட்டத் ைறயிேல மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி 
அந்த வழக்குகைளத் ாிதப்ப த்தி இந்த நாட்  மக்க க்குச் 
ேசைவ ெசய்ய எத்தனித்தி ப்பைதயிட்  நான் இந்த 
அைமச்சின் அதிகாாிக க்கு மீண் ம் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  விேசடமாக மைலயகத்திேல தமிழ்ெமாழி 
அ லாக்கம் இல்ைல. மைலயகத்தி ள்ள ெப ந்ேதாட்டங் 
கைள ைமயமாகக்ெகாண்ட நீதிமன்றங்களிேல வழக்குகள் 
ேதங்கிக்கிடப்பதற்கு க்கிய காரணம், அங்கு தமிழ் ெமாழி 
அ லாக்கம் இல்லாைமயாகும். அதாவ , அங்கு தமிழ் 
ெமாழியில் ேசைவயாற்ற அதிகாாிகள் இல்லாத 
காரணத்தினால் அந்த வழக்குகள் ேதங்கிக்கிடக்கின்றன. 
இதனால் மைலயகத்தி ள்ள ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
சி சி  குற்றங்க க்காகப் பல வ டங்கள் சிைறவாசம் 
அ பவிக்க ேவண் ய ஓர் இக்கட்டான சூழ்நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
வாழ்விேல விேமாசனம் ஏற்பட ேவண் மானால், 
நீதித் ைறயிேல இவ்வாறான மாற்றங்கைளக் ெகாண்  
வ வ  காலத்தின் கட்டாயமாக இ க்கின்ற .  

මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන 
අහන්න කැමතියි. අෙප් ලංකාෙව් නඩුවක් අහන්න ගිෙයොත්, 
කිෙලෝ ගණනක ෙපොත් උස්සා ෙගන යනවා. සමහර විට කිෙලෝ 
පහක්, කිෙලෝ දහයක්, කිෙලෝ විස්සක් විතර බර ෙපොත් 
උස්සාෙගන යනවා.  

ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විශිෂ්ට පළපුරුද්දක් තිෙබන ජනාධිපති 
නීතිඥෙයක් වන ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා අධිකරණ 
ඇමතිතුමා වශෙයන් පත් වීම අෙප් රෙට් ජනතාව ලද වාසනාවක්. 

ෙම් නඩු අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කරනවා. Some people 
are already dead and gone. For years and years, generations 
තුනක් විතර යන කල් නඩු කථා කරනවා. ෙපොඩි නඩුවකට 
තීන්දුවක් ගන්න නඩු කථා කරෙගන, කථා කර ෙගන, කථා 
කරෙගන යනවා. අවුරුදු 20, 30, 35, 40 කථා කරෙගන යන නඩු 
තිෙබනවා. ඒ නිසා යහපාලන ආණ්ඩුෙව් අධිකරණ 
ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් නඩු අහන්න යන 
කාලය අඩු කරන්න කමයක් නැද්ද කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 

මන්තීතුමනි, මම යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කළා. කාල ෙව්ලාව 
අනුව පමාණවත් ෙනොෙවන්නට පුළුවන්. අෙප් රෙට් අපරාධ නඩු 
විධාන සංගහෙය් සහ සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් තමයි අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් නඩු විමසීෙම්දී අනුගමනය කරන කියාදාමය 
මුළුමනින්ම ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා සම්මත කරලා 
තිෙබන්ෙන්  මීට අවුරුදු 110කට, 120කට කලින් බිතාන්ය පාලන 
සමෙය්යි. ඒ වකවානුව වන විට අෙප් රෙට් අධිකරණයක දවසකට 
නඩුවක්, ෙදකක් විතරයි අහන්න තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් වන විට 
දවසකට නඩු 100, 200 අහන්න තිෙබනවා. සමහර                  
අධිකරණවල නඩු 400, 500 තිෙබනවා. ඒක නිසා අපි ෙම් වන 
විටත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරතුමන් ෙදපළකෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුතුව අපරාධ නඩු විධාන සංගහයයි, සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහයයි ෙදකම සංෙශෝධනය කරලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත අපි සිවිල් නඩු විධාන සංගහයට 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා, සෑම නඩුවකම විභාගයකට 
කලින් සමථකරණයක් සඳහා උත්සාහ කිරීම පිණිස. සමථ 
මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වී කියාත්මක 
ෙවන ෙකොට අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අවුරුද්දකට 
අධිකරණයට එන නඩු පමාණය 50,000ක් 60,000ක් විතර අඩු 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

ඒ එක්කම ෙමෝටර් රථ පවාහන පනතට අපි ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවන සංෙශෝධන සම්මත කර ගත්ෙතොත් තවත් 
අධිකරණයට එන නඩු වාර්ෂිකව ලක්ෂයක පමාණයක් විතර අපට 
අඩු කර ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ෙමොකද ඇත්තටම ඒවා 
අධිකරණවල කාලය නාස්ති කිරීමට තරම් පමාණවත් කරුණු 
ෙනොෙවයි. ඒක නිසා අධිකරණය විසින් තීරණය කළ යුතු 
බරපතළ කාරණා සම්බන්ධව අධිකරණයට කටයුතු කරන්න ඉඩ 
හැරීම තුළින් ෙම් වාෙග් සාමාන්ය -සුළු- විසඳා ගන්න පුළුවන් නඩු 
එතැනින් ඉවත් කරෙගන ෙමය කාර්යක්ෂම කරන්න පුළුවන්.  

අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියපු කාරණය ඇත්ත. යම් කිසි ඉඩමක් 
සම්බන්ධව ෙබදුම් නඩුවක් වාෙග් එකක් ඉදිරිපත් වුණාම එය අපට 
ක්ෂණිකව විසඳා ගන්න බැරි ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට 
පාර්ශ්වකාරෙයක් මැෙරනවා. ඊට පස්ෙසේ ආෙද්ශ කරන්න ඕනෑ. 
සමහර ෙවලාවට ආෙද්ශ කළ යුතු තැනැත්තන් ලංකාෙව් ජීවත් 
ෙවන තැන් ෙහොයා ගන්න නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ අය විෙද්ශ 
ගත ෙවලා. ඒ අයෙග් ලිපින ෙහොයා ගන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් 
පාෙයෝගික පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධවත් අපි 
දැනට ෙකටුම්පත් කරලා තිෙබන සිවිල් නඩු විධාන සංගහ 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  

අපි සමහර ෙවලාවට කියනවා, අෙප් රෙට් තමයි යුක්තිය ඉටු 
කිරීම පමාද ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම්ක ඇත්තටම ෙපොදුෙව් තිෙබන 
කාරණයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට එංගලන්තෙය් 
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නඩු තීන්දුවක් හම්බ වුණා. එංගලන්තය කියන්ෙන් අෙප් අධිකරණ  
කමෙය් උල්පත. අපට ෙම් අධිකරණ කමය දායාද කරපු රට. 
ෙබොෙහොම ස්ථාවර ෙහොඳ අධිකරණ පද්ධතියක් තිෙබන රටක්.  

එංගලන්තෙය් 1614 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කළ නඩුවකට ''කවුන් 
එදිරිව ලන්ඩන් නගර සභාව'' නම් නඩු තීන්දුව ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
1992 මැයි මාසෙය්යි. එක නඩුවක් විමර්ශනය කරන්න 
එංගලන්තෙය් අධිකරණයටත් අවුරුදු 368ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 
ඉඳලා-හිටලා එන එවැනි සුවිෙශේෂ වූ නඩු තිෙබනවා. නමුත් අපි 
සමස්තයක් විධියට ගත්තාම, ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කරනු ලබන නීති 
පතිසංස්කරණ හරහා අතිබහුතරයක් නඩු පමාණය වඩාත් 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට, අෙප් 
අධිකරණ පද්ධතිෙය්, අධිකරණ රාමුෙව් ෙවනසක් කරන්නට 
ෙයෝජනා කරමින් සිටිනවා. ෙමොකද, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්මත කරන ෙකොට තිබුණු කමෙව්දයට වඩා, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත වුණාට පස්ෙසේ බලය 
විමධ්යගත කිරීම හරහා, පළාත්බද අධිකරණ ඇති කිරීම හරහා 
ව්යාකූල තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කරුණුත් නීතිෙය්, 
යුක්තිෙය් පමාදයට එක්තරා මට්ටමකට දායක වුණු නිසා ඒවා 
වළක්වා ගනිමින්, අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හරහා ඉතාම 
කාර්යක්ෂම අධිකරණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන්නට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Thank you. 

අපට ජාතික ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂයක් දකින්න තිෙබනවා. අෙප් 
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් බලය 
ෙබදා හැරීම ගැන ගරු අගමැතිතුමාටත්, ජාතික ආණ්ඩුවටත් මම 
ස්තුති වන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
බලයට ආවාම සුළු ජාතීන්ට ෙලොකු සන්ෙතෝෂයක් ඇති ෙවනවා. 
ඒ සන්ෙතෝෂය ඇති ෙවන්ෙන් සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙවයි; jobs හම්බ ෙවනවා කියලා ෙනොෙවයි . එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම අපට freedom එකක් හම්බ 
ෙවනවා; අපට නිදහස ලැෙබනවා; අපට භය නැතිව කථා කරන්න 
පුළුවන් ශක්තියක්, බලයක් ලැෙබනවා.  

අප පසු ගිය ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ෙදස බැලුවාම, උතුර, 
නැ ෙඟනහිර, කන්ද උඩරට සෑම පෙද්ශයකම සුළු ජාතීන්ෙග් 
ආශීර්වාදය ගරු රනිල් විකමසිංහ අෙප් අගමැතිතුමාට ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවෙග් වරම  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා 
ෙදන්ෙන් ගරු රනිල් විකමසිංහ නායකතුමා සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන විශ්වාසයටයි. ෙමවැනි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ 
සංෙශෝධන මම කියවා බැලුවා. ෙමවැනි අලුත් සංෙශෝධන  ෙගන 
ඒෙමන් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න සමථ 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර විසඳා ගන්න හුඟක් ෙලෙහසි ෙවනවා. 

இவ்வாறான நடவ க்ைககள் இடம்ெப ம்ேபா  
ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய சம்பள உயர்ைவப் பற்றி நான் 
ேபசாமல் இ க்க யா . பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க ைடய சம்பள உயர்  சம்பந்தமாக நிதியைமச்சேரா  
கலந் ைரயா யி க்கிறார். அதன்பின்னர், அவர்க க்குக் 
ெகா க்கப்பட ேவண் ய குறித்த சம்பள உயர் க்குத் 
ேதைவயான நிதிைய அரசாங்கம் அந்தந்தக் கம்பனிக க்கு 
வழங்கியி ப்பதாகத் ெதாியவ கின்ற . ஆகேவ, ேதாட்ட 

தலாளிமார் சம்ேமளனம் அதிகாிக்கப்பட்ட 2,500 பாைய 
ேம ம் காலம் தாழ்த்தா  அவர்க க்கு உடன யாக வழங்க 

ேவண் ம். அேதேவைள ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
வழைமயாக வழங்கப்பட்ட நாட்சம்பளமான  100 பாைய  
அதிகாிப்பதற்கான ெசயற்பாட்ைட உடன யாக - 
மணித்தியாலங்க க்குள் கம்பனிகள் நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ம். அவர்க ைடய அதிகாிக்கப்பட்ட சம்பளத்ைத 
அவ்வா  வழங்காவிட்டால் கம்பனிச் ெசாந்தக்காரர்கள் 
அரசாங்கத் க்கு சவால் வி க்கின்றார்களா? என்ற ஒ  
ேகள்விைய நான்  ேகட்கேவண் யி க்கும். ஏெனனில், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  பற்றி ஒ  
வ ட காலமாகத் ெதாடர்ந்  ேபசப்பட்  வ கின்ற . அ  
சம்பந்தமாக நாங்கள் பல ைறகள் பாரா மன்றத்திேல குரல் 
எ ப்பியி க்கின்ேறாம்.  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  மற் ம் 
மைலயக மக்க ைடய உாிைமகள் சம்பந்தமாகச் சட்டத்திேல 
சில வாசகங்களில் மாற்றங்கைளக் ெகாண் வந்  அந்த 
மக்க ைடய வாழ்விேல சுபிட்சத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  ெகளரவ நீதியைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ெதாடர்பில் இலகுவான ைறயிேல 
சட்டங்கைளக் ைகயா வதற்குாிய ஏற்பா கைள அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக நான் என் ைடய உயிைர ம் ச்சமாக மதித்  
இந்தச் சைபயிேல ெதாடர்ந்  பல ேவண் ேகாள்கைள 
வி த் வந்தி க்கின்ேறன். ெமன்ேம ம் வார்த்ைதகளினால் 
ெசால்  இதைன த் க்ெகா க்க யா .  
நைட ைறயில் சாத்தியப்படக்கூ ய வைகயிேல ெசயற்பட 
ேவண் ம். ஆகேவ, உடன யாக அ க்கு வ ம் வைகயில் 
இலங்ைக அரசின் ெதாழில் சட்டத்தின்ப  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளத்ைத அதிகாிக்க ேவண் ம். 
அதாவ , அரசாங்கம் தனியார் ைறக்கு அதிகாித்த 2,500 

பாய் சம்பளத்ைத ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் 
உடன யாக வழங்குவதற்கு ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்  

இன்  உ வைர ேதாட்டம் ேபான்  ஏைனய 
ேதாட்டங்களிேல டப்பட் க்கின்ற ேதயிைலத் ெதாழிற் 
சாைலகைள உடன யாகத் திறப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
அரசாங்க ம் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்க ம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஹா எல பகுதியிேல உ வைரயில் 
ஒ  ெதாழிற்சாைல டப்பட்டதனால் 450 ேப க்கு ேமல் 
ெதாழிைல இழக்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . 
இவ்வாறான சூழ்நிைலையக் கவனத்திற்ெகாண்  

டப்பட் க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகைளத் திறப்பதற்கான 
யற்சிகைள நாம் எ த் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், 

ெசவ்வேன இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகைள 
வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்க யா .  

ேம ம், மைலயகத்ைதச் சார்ந்த அரசியல் ைகதிகள் பற்றிய 
விடயம் சம்பந்தமாக ம் கூறேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல 
மைலயகத்ைதச் சார்ந்த பல இைளஞர், வதிகள் ைக  
ெசய்யப்பட்  அரசியல் ைகதிகளாக இன் ம் சிைறகளிேல 
வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
வி தைல சம்பந்தமாக ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். குற்றமிைழத்தவர்கள் 
நிச்சயமாகத் தண்டைனக்குள்ளாக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதிேல நாம் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். ஆனால், 
குற்றேம இைழக்காதவர்கள் தண் க்கப்படக்கூடா  
என்பதி ம் நாம் அவதானமாக இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் விேசடமாக மைலயகப் 
பிரேதசத்திற்கு விஜயம் ெசய்ய ேவண் ம். மைலயக 
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மக்க ைடய நீதி சம்பந்தமான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வ டன், அவர்க க்கு மத்தியில்  விழிப் ணர் க் 
கூட்டங்கைள ம் நடத்த ேவண் ம். இன்  மைலயகச் 
சிறார்க ைடய விடயங்களில் அத் மீறிய சில சம்பவங்கள் 
அரங்ேகறிக்ெகாண் க்கின்றன. அவற் க்கு ற் ப் ள்ளி 
ைவக்க ேவண் ம்.  

மைலயகத்திேல பிறந்  வளர்ந்த இைளஞர், வதிகள் 
தைலநகர் ெகா ம்பி ம் மற் ம் பிறநகரங்களி ம் 
ெதாழில் ாிகின்றனர். அவர்க ைடய உாிைமகள் சட்டங்கள் 

லம் பா காக்கப்பட ேவண் ம் என்  நான் இந்தத் 
த ணத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

අෙප් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙගනාවත් 
වතුකරෙය් ජනතාවට නීති පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා  
මීටත් වඩා ෙවනස්කම් කරන්න ඕනෑ නම්, පනත් සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ නම්, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් හැටියට 
ඒකට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ කටයුතු කරන්නට 
ඔබතුමාට බලය, ශක්තිය සහ ආශීර්වාදය ලැෙබන්න  ඕනෑ  කියලා 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉතාම වැදගත් කාරණා 

කීපයක් අද දිනය තුළ සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
අෙප් යහපාලන රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙබොෙහෝ දුරට 
ස්වාධීන තීන්දු-තීරණ ගත හැකි, ස්වාධීන පටිපාටියකට ගමන් 
කරන ආයතනයක් බවට අධිකරණයත් පත් වුණා.  අධිකරණය, 
බන්ධනාගාර, සමථ මණ්ඩල පිළිබඳව සිද්ධ ෙවන ෙම් කතිකාව 
තුළදී මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව සතුටු වනවා. 

අද මුළු ෙලෝකයම ගැටුම්කාරී සව්භාවයකට ඇවිල්ලා තිෙබන 
තත්ත්වයක් තුළ, ජන ජීවිතෙය් තිෙබන අර්බුදකාරී තත්ත්ව  තුළ 
''සමථකරණය'' කියන එක අපට ඉතාම  වැදගත් මාතෘකාවක්. 
අෙප් අත්තලාෙග්, කිරි අම්මලාෙග් කාලෙය් මිනිසුන්ට යම් කිසි 
කාරණයකට විසඳුමක් අවශ්ය වුණාම, හුළු අතු බැඳ ෙගන, පන්දම් 
අරෙගන, හැතැප්ම 10, 15, 20, 25 දුර ෙගවා ෙගන උසාවිවලට 
ගිහිල්ලා තමයි  අවශ්ය   නීතිය, යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කර 
ගත්ෙත්. එෙහත් අද කාලය ඊට වඩා ෙවනස්. අද අධිකරණ කටයුතු 
ෙබොෙහොම  පහසුෙවන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, අධිකරණ කියාවලිය තුළ ෙබොෙහොම 
පමාද ෙවලා තමයි ඒ අවශ්ය විසඳුම් ලැෙබන්ෙන්. ඉඩම් ආරවුලක් 
සම්බන්ධ නඩුවක් නම්,  ඒ ෙද්පල සම්බන්ධෙයන් විසඳුම එන 
ෙකොට ඒ ඉඩම, ඒ  ෙද්ෙපොළ  ෙවනුෙවන් ලැෙබන වත්කෙමහි 
වටිනාකමක් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ නඩුව පැවරූ අයත් මිය 
ගිහිල්ලා. මිනීමැරුම් නඩුවක වුණත් එෙහමයි, ෙවනත් නඩුවක 
වුණත් එෙහමයි. යුක්තිය අවශ්ය වන කාල පරාසය තුළ යුක්තිය 
ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක අෙප් අධිකරණය තුළ තිෙබන විශාල 
පශ්නයක්. ෙම් පමාදය වළක්වා ගන්නට ෙයොදන සැලසුමක් 
හැටියට සමථ මණ්ඩල කමය බල ගන්වන එක, සමථ 
මණ්ඩලවලට යම් යම් පහසුකම් ලබා ෙදන එක ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක්. 

ඒ කා ලෙය් අෙප් ජන ජීවිතය තුළ අපි දැක්කා, ගෙම් පන්සෙල් 
හාමුදුරුෙවෝ, ෙවද මහත්තයා සහ කවුරුත් ගරු කරන 
වැඩිහිටියන්ෙගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් තුළින් ගෙම් ඇති වූ යම් 
යම් ගැටලුවලදී තීන්දු තීරණ ගත් බව. ඒ කමෙය්ම වැඩිදියුණු වුණ 

අවස්ථාවක් තමයි ෙම් සමථ මණ්ඩල කමය කියන්ෙන්. පෙද්ශෙය් 
ඉන්න විශාමිකයන්, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ඇතුළු  විවිධ ක්ෙෂේතවල 
තනතුරු දරපු නිලධාරින් සමථ මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. ජීවිතෙය් 
වැඩි කාලයක් රාජකාරි කරලා, සමාජ ජීවිතය සහ ගැටුම් පිළිබඳ 
විවිධ අත්දැකීම් ලබාගත්ත, සමථකරණයක් සඳහා යම්කිසි 
උපෙද්ශයක් ලබා දිය හැකි වියත් කණ්ඩායමක් විසින් ජනතාවෙග් 
ගැටලු සඳහා උපෙදස් සහ සමථකරණයක් ලබා දීම ඉතාම  
වැදගත්.   

උසාවි කමය තුළ නිරන්තරෙයන්ම එක් ෙකෙනක් දිනනවා; 
තව ෙකෙනක් පරදිනවා. නමුත් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම නීතිඥ මහත්වරු 
දිනනවා. පරදින පාර්ශ්වෙයන් ලැෙබන ගාස්තුවලිනුත් නීතිඥ 
මහත්වරු දිනනවා; දිනන පාර්ශ්වෙයන් ලැෙබන ගාස්තුවලිනුත් 
නීතිඥ මහත්වරු දිනනවා. හැබැයි, නඩු කියන ෙදපාර්ශ්වෙයන් 
එක පිරිසක් පරදිනවා; තව පිරිසක් දිනනවා. නමුත් සමථ මණ්ඩල 
කමය තුළ කියාත්මක වන්ෙන් win-win position එක. 
ෙදපාර්ශ්වයම දිනනවා. ෙදපාර්ශ්වයම තෘප්තියට පත් ෙවනවා. ඒ  
බව දැන් ෙමතැනදී කියැවුණා. ෙමතැනදී ෙදපාර්ශ්වයටම අවශ්ය 
කරන සාමය, සහනය ලැෙබනවා. ඒ ආකාරෙය් ගුණාත්මක 
විසඳුමක් තමයි ෙම් සමථ මණ්ඩල කමය තුළින් ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වසෙර් පැමිණිලි 
191,000ක් පමණ සමථ මණ්ඩල කරා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  
මට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව ඉන් පැමිණිලි 100,000කට පමණ 
අවශ්ය සාර්ථක විසඳුම් ලැබී තිෙබනවා. අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, අනවශ්ය කාරණා නිසා උසාවිවල ෙගොඩ  ගැෙසන  
නඩු, සමථ මණ්ඩල බලාත්මක කිරීම තුළින් ඒවාට ෙයොමු කරන්න 
පුළුවන්. ඒ තුළින් අපට කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්.  

ෙම් වනෙකොට ලංකාෙව් සමථකරුවන් 9,200ක පමණ 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සමථ මණ්ඩල 336ක් පමණ ස්ථාපිත 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම සමථ පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධ 
කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
සමථ පුහුණුකරුවන් ලංකාවටම ඉන්ෙන් 12 ෙදනයි. අලුෙතන් 
කණ්ඩායමක් අරෙගන තිබුණත් තවම ඔවුන් ෙසේවයට ෙයොදවා 
නැහැ. අපි ඒ අයෙග් පහසුකම් ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. 

මම හිතන විධියට ඒ ගැනත් අද කථා වුණා. පන්සල්වල, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සහ විවිධ ස්ථානවල ෙම් මණ්ඩල 
රැස්ෙවනවා. යුක්තිය පසිඳලීෙම් ෙම් සමථ මණ්ඩල ගැන එක් එක් 
මත තිෙබනවා. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් මතයට මාත් 
එකඟ ෙවනවා. ඇමතිතුමාත් ඒ කාරණය කිව්වා. ෙම් සමථ 
මණ්ඩල සඳහා පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රැස්වීම් සඳහා ෙම් 
අයට ස්ථිර තැනක් අපි ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සමථ නිලධාරින් 
සඳහා ෙගවන්ෙන් රුපියල් 500ක වාෙග් දීමනාවක්.  පශ්න 
විසඳන්න සිටින අයෙග් පශ්න ෙනොවිසඳා, ඒ අය තෘප්තිමත් 
ෙනොකර  මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳන්න  පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසා, සමථ මණ්ඩල නිලධාරින්ට ෙගවන රුපියල් 500ක දීමනාව 
පමාණවත් නැහැ කියන කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
මා ෙයොමු කරවනවා. සමථ මණ්ඩල නිලධාරින් අඩුම තරමින් 
වාහනයකින්වත් ඒ ස්ථානයට එනවා නම්, ඒ අයෙග් තනතුෙර් 
තිෙබන ගරුත්වය රැෙකනවා. ඒ  සඳහා ගමන් වියදම් ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන් සමථ මණ්ඩලවල සිටින සාමාජිකයන් 
වැදගත් තනතුරුවල, වැදගත් අත් දැකීම් ලබපු ෙගෞරවනීය 
පුද්ගලයන්. ඒ නිසා ඒ ෙගෞරවය ඔවුන්ට ලබාදීම  අවශ්ය 
කාරණයක්.  

මම විමසනෙකොට සමථ පුහුණුකරුවන්ෙගන්  කිව්ෙව්, සමහර 
ෙවලාවට  ඔවුන්ට දිස්තික්ක ෙදකක තුනක කටයුතු ආවරණය 
කරන්න සිද්ධ ෙවන බවයි. ෙම් අයට අවශ්යවන ගමන් වියදම් 
සඳහා සාමාන්ය දීමනාවක් තමයි ෙදන්ෙන්. ඒකත් රුපියල් 500ක 
වාෙග් දීමානාවක්. එෙසේ යනවිට ඒ අයට නවාතැන් ගන්නත් සිද්ධ 
ෙවනවා. නමුත් නවාතැන් දීමනාවක් නැහැ. එම නිසා අපට සිටින 
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සමථ පුහුණුකරුවන් ෙදොෙළොස් ෙදනාෙග් පමාණය මීට වඩා පුළුල් 
කරලා, ඒ අයෙග් වැඩ කටයුතු පහසු කරලා, අවම කරලා ඒ අයට 
අවශ්ය වන සම්පත් ටික ලබා ෙදනවා නම් මම ඉතාමත්ම අගය 
කරනවා. 

බන්ධනාගාරගත කිරීම ගැනත් මම ෙකටිෙයන් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා සිටි එක් අවස්ථාවක මම දැකපු ෙදයක් 
කියන්නම්. ඒ අවස්ථාෙව් කුඩා දරුෙවක් බන්ධනාගාරගත කරලා 
තිබුණා, බයිසිකලයක් ෙහොරකම් කිරීෙම් වරදට. මම  ඒ දරුවාෙගන් 
ඇහුවා,  "පුෙත්, ෙමොකක්ද  වුෙණ්?" කියලා.  ඒ දරුවා කිව්වා, " 
මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප්  lane එෙක් තිෙබන ෙගදරක් අයිෙන් 
ලස්සන බයිසිකලයක් ෙහේත්තු කරලා තිබුණා. මම ඒ බයිසිකලය 
පැද්දා.  කවුරුවත් එපා කිව්ෙවත් නැහැ, වැළැක්වූෙවත් නැහැ. 
බයිසිකලය පැදලා මම සවස ඒ බයිසිකලය අරෙගන ෙගදර ගියා. 
ෙහටත් පදින්න මම ඒ බයිසිකලය තියා ගත්තා" කියලා.  Lane 
එෙක් සල්ලි තිෙබන ෙගදරක අයිනක නවත්වලා තිබුණු 
බයිසිකලයක් ඒ දරුවා පැද්දා. එම දරුවාෙග් ෙනොදන්නාකම මත ඒ 
බයිසිකලය ෙගදර ෙගන ගියා. ඒ දරුවා බන්ධනාගාරගත 
කරන්නට තරම් වැරැද්දක්, අපචාරයක්, දුසිරිතක් කළ දරුෙවක්ද? 
මම හිතන්ෙන් ෙමය හරිම සානුකම්පික කාරණාවක් කියලායි.  
ඉස්ෙකෝෙල්  කටයුත්තකට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑ නිසා  ෙපොල් 
ෙගඩි කිහිපයක් කඩා ගත් දැරිවියක් බන්ධනාගාරගත කළ 
අවස්ථාවක් පසු ගිය දවසක ජන මාධ්යවලින් අපි දැක්කා.  ෙමවැනි 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී අෙප් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ඉඳලා, ෙපොලීසිවල ඉඳලා ඒ  අභිමතයන් 
ෙවනස් වන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. නීතිය තිබුණාට, 
නීතිෙය් අවකාශයන් තිබුණාට ෙම්වා පිළිබඳව අෙප් නිලධාරින්ෙග් 
දෘෂ්ටි ෙකෝණයන් වැඩි වැඩිෙයන් පුළුල් ෙවන්නට ඕනෑ, සාධාරණ 
ෙවන්නට ඕනෑ, නම්යශීලී ෙවන්නට ඕනෑ.  

බන්ධනාගාරවල තිෙබන තදබදය ගැනත් අපි කවුරුත් 
දන්නවා.  බන්ධනාගාරවල අෙප් මිතයින් ඉන්නවා, අපි ඒ අය 
බලන්න යනවා.  මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බන්ධනාගාර 
රැඳැවියන්ට නිදා ගන්නවත් ඉඩක් නැහැ. ඒ අය  නිදා ගන්නා 
විධියට කියන්ෙන් "සැමන් ගහනවා" කියලා. මිනිෙහකුෙග් මූලික 
අවශ්යතාවක් නින්ද. උඩුබැලි අතට නිදා ගැනීම සඳහා ඔහුෙග් 
ශරීරෙය් ඉඩ ඔහුට අහිමියි. බන්ධනාගාරය භාරව හිටපු 
ඇමතිතුමාත් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා; දැන්  බන්ධනාගාරය භාරව 
සිටින  ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. මම  එතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙම් 
කාරණය ෙයොමු කරවනවා. මනුෂ්යයකුට නින්ද මූලික 
අවශ්යතාවක්.  ෙම් රැඳවියන්ට  උඩුබැලි අතට ෙහෝ මුණින් අතට 
වැතිර නිදා ගැනීමට  අවශ්ය ඉඩ අද බන්ධනාගාරවල නැහැ. ඒක 
පැත්තට හරවලා, පැත්තට, පැත්තට, පැත්තට දාලා නිදා ගන්ෙන්. 
බන්ධනාගාර භාෂාෙවන් ඒකට කියන්ෙන් "සැමන් ගහනවා" 
කියලා. සැමන් ගහන බන්ධනාගාර තමයි අපට තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා ෙම් බන්ධනාගාරවල පහසුකම් පුළුල් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
වාෙග් අපහසුකම් රාශියක් තිෙබනවා.  එම අපහසුකම් මඟ හරවා 
ගැනීම සඳහා අවශ්ය සම්පත් ලබාදීම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
යුතුකමක් ෙලස මා සලකනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  

මම කියන්නට ඕනෑ තවත් කාරණ්යක් තිෙබනවා.  අපිත් 
එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අලුත් මන්තීවරුන් පිරිසක්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යැයි කියා ගන්නා කණ්ඩායමක් සිටිනවා. මම 
අද උෙද්ත් දැක්කා, ඒ අය අඩිය තියන්ෙන් ෙබොෙහොම බරට. 
ෙබොෙහොම සාරගර්භව තමයි  ෙම් දවස්වල ඒෙගොල්ල ඇවිදින්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ක මම දැක්ෙක් අද උෙද්.  මම 
ඇහුවා, "ෙමොකද මචං?" කියලා. " නැහැ මචං, නිකම්" කිව්වා. 
පත්තෙර් බලන ෙකොට තමයි මම දැක්ෙක් ෙම් අය ඡායා 
කැබිනට්ටුෙව් ඇමතිවරුන් හැටියට නම් කරලා තිෙබනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඡායා කැබිනට්ටුෙව් ඇමතිවරු. 
ඇමතිවරුන් ඇවිදින හැටියට තමයි ෙම් මන්තීවරුන් අද උෙද් 
ඉඳලා ඇවිදින්ෙන්. හරි බරයි, ඒක ඇඟට අරෙගන තමයි 
ඇවිදින්ෙන්.   

අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමාවත් ඇමතිවරෙයක් 
වශෙයන් නම් කරලා තිෙබනවා, මම දැක්කා. එතුමාට 
බන්ධනාගාරය භාර කරලා තිබුණා. ෙම් සිටින කණ්ඩායෙම් විශාල 
පිරිසක් තව මාස කිහිපයකින් නීතිය හා අවශ්ය  කියාවලිය සිද්ධ 
වුණාට පසුව බන්ධනාගාර තුළට යයි කියලා මට හිෙතනවා. ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාව තමයි බන්ධනාගාර 
ඇමතිවරයා හැටියට නම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා  විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
තමන් යටෙත් අමාත්යාංශය තිබියදී තමන්ෙග් ඥාතීන්ට, 
ෙපේමවන්තයන්ට, හිතවතුන්ට ෙගවල් හදලා දුන්නා අපි දැක්කා.   
ඉඩම් නැති, නිවාස නැති මිනිසුන්ට එක ෙගයක්වත් හදලා 
ෙනොදුන්න විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට ආෙයත් ඡායා කැබිනට්ටුෙව් 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් කියන අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා පැවැති "ගම්උදාව" 
සංකල්පය පණ නංවා අද වන විට එය හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකම ආපසු කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනෙකොට,  නිවාස 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලාවත් ජනතාව ෙනොදැන 
සිටි කාලයක  නිවාස ඇමතිකම කරපු විමල් වීරවංශ මහත්මයාට 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඡායා කැබිනට්ටුෙවනුත් නිවාස හා ඉදි කිරීම් 
අමාත්යාංශය  භාර දීලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
උදය ගම්මන්පිල මහත්මයාට නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබනවා මා දැක්කා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  කූට 

ෙල්ඛන පිළිෙයළ කරපු;  නීතිය උල්ලංඝනය කරපු; ෙම් රෙට් 
බරපතළ දූෂණ, වංචාවලට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයකුට නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට  අදාළත් නැහැ ෙන්.  දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ඡායා කැබිනට්ටුවක් 

පත් කිරීම ගැනත්,  ඒ තුළ තිෙබන විහිළු තත්ත්වය පිළිබඳවත් 
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ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  මූලාසනය සඳහා ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.03] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමා විසින් අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග 
මඟින් අධිකරණ පද්ධතිය ගැන ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා 
ගැනත්,   ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවත් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රෙට් නීතිෙය් 
ආධිපත්ය නැවත  වතාවක් ස්ථාපිත වුණාය කියන එක අපි සියලු 
ෙදනාම පිළිගන්නා කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය යටෙත් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ෙතොරව,  රෙට් නීතිය හා 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය කියාත්මක කරන්නට හැකි වීම ගැන 
අපි සියලු ෙදනාම සන්ෙතෝෂ වනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමථ මණ්ඩලය  කියන්ෙන්  අධිකරණ ක්ෙෂේතය තුළ 
තිෙබන ඉතාම වැදගත් ආයතනයක්ය කියන එකත් අපි සියලු 
ෙදනාම අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නා කාරණයක්.  ජනතාව අතර 
ඇති වන්නා වූ ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ඝට්ටන සම්බන්ධෙයන්  
වන සුළු සුළු පැමිණිලි  ෙයොමු කරන්ෙන් ෙම් සමථ මණ්ඩලයටයි.   
එම සුළු සුළු ආරවුල් යම් කිසි ආකාරයකින් සමථයකට  පත් කිරීම 
තුළින් සමථ මණ්ඩලය ෙම් රෙට් නීතිය ෙවනුෙවන්, සමාජෙය් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය 
ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන ආයතනයක් ෙලස 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.    

නමුත්,  ඒ සමථ  මණ්ඩලය පවත්වා  ෙගන යාෙම්දී ඔවුන්ට 
ලැෙබන දායකත්වෙය්  විශාල අඩුවක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  ඒවා ගැන අපි අද ෙමතැන කථා කරලා,  ඒ පිළිබඳව  
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑයි කියලා මා 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩලයකට තිෙබන බලය 
පිළිබඳව නීතිමය ගැටලු තිෙබනවා. නඩුවකට අදාළව යම් 
පාර්ශ්වකරුවකු කැඳවූ අවස්ථාෙව් දී එම අදාළ පාර්ශ්වය 
පැමිණිෙය්  නැත්නම්, සමථ මණ්ඩලයට ඉන් එහාට  කියාත්මක 
වීෙම් බලයක් නැති වීෙම් යම් අඩුවක් තිෙබනවා.  ෙමහිදී තිෙබන 
එක ෙචෝදනාවක් තමයි,  ෙපොලීසිය විසින් යම් කිසි ආරවුලක් 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්  සමථ මණ්ඩලයට ෙයොමු 
කර, සමහර ෙවලාවට ෙපොලීසිය විසින්ම ඒ අදාළ පාර්ශ්වවලට  
කියනවා, "සමථ මණ්ඩලයට යන්න අවශ්යතාවක් නැහැ, ඕකට 
ගිෙය් නැහැයි කියලා ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා.   එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙම් සමාජය තුළ ඇති වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අදාළ පාර්ශ්ව කැඳවීෙම්දී එයට  පාර්ශ්වකරුවන්ෙගන්  
නිසි පතිචාර ලැබුෙණ් නැත්නම් සමථ මණ්ඩලයට ඉන් එහාට 
යන්නට තරම්   බලයක් නැති වීෙම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමථ මණ්ඩලෙය් ඉන්න අයට ඊළඟට 
තිෙබන ගැටලුව තමයි ඔවුන්ට ලැෙබන  දීමනාව පමාණවත් 
ෙනොවීම. මා හිතන විධියට සමථ මණ්ඩල සාමාජික 
සාමාජිකාවන්ට  ලැෙබන්ෙන්, සතියකට රුපියල් 500ක් වාෙග් 
ඉතාම අඩු දීමනාවක්.  කාලයකින් ඒ දීමනාව වැඩි කර  නැහැ.  
ඊළඟට, සමථ මණ්ඩලෙය්  එදිෙනදා කටයුතු කරෙගන යන්න 
අවශ්ය ලිපිෙගොනු පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ලිපි දව්ය ලබා 
ගැනීම ෙවනුෙවන් ලැෙබන්ෙන්  අවුරුද්දකට රුපියල් 3,000ක් 
වාෙග් ඉතාම අඩු මුදලක්.  ඒ අතින් බලන ෙකොට ෙම් සමථ 
මණ්ඩල පවත්වාෙගන යාෙම්දී ඔවුන්  අසීරුතාවකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් තමයි සමහර 
සමථ මණ්ඩල තිෙබනවා, ෙපොලිස් ස්ථාන 15ක් විතර ඔවුන්ට 
අයත් වන. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ කියාත්මක වන සමථ 
මණ්ඩලය අපි අරෙගන බැලුවාම, ෙකොළඹ නගරෙය් මැද ෙකොළඹ 
ආසනය තුළ කියාත්මක වන සමථ මණ්ඩලයට අවුරුදු 3කට 
23,000ක නඩු පමාණයක් ඔවුන්ට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව මම 
දන්නවා.  ෙපොලීසි 15කට වඩා වැඩි පමාණයක නඩු එම සමථ 
මණ්ඩලය සඳහා ෙයොමු කරනවා. නමුත් ඔවුන්ට ඒවා 
පවත්වාෙගන යන්න අවශ්ය පහසුකම් නැති වුණාම, එම සමථ 
මණ්ඩල ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. 

 තවත් වැදගත් ෙදයක් තමයි, සමථ මණ්ඩල සඳහා ඔවුන් 
පාවිච්චි කරන ආයතන. අපි දන්න විධියට සමහර ෙවලාවට 
ගම්වල නම් පන්සල් පාවිච්චි කරනවා, ඒ වාෙග්ම පල්ලි පාවිච්චි 
කරනවා. නමුත් ඔවුන් ෙබොෙහෝ දුරට නගර ය තුළදී පාවිච්චි 
කරන්ෙන් පාසල්. පාසල් පාවිච්චි කරන ෙකොට එදා දිනයට ඔවුන් 
පාවිච්චි කරන ජලය, විදුලිය ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය කිසිදු 
ෙගවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සමහර සමථ මණ්ඩලවල 
සිටින සාමාජික සාමාජිකාවන් එකතු ෙවලා, ඔවුන්ෙග් අතින් මුදල් 
එකතු කරලා කාර්යාලය පවත්වාෙගන යන පාසලට මාසයකට 
රුපියල් 2,000ක් වෙග් මුදලක් ෙගවනු ලබනවා. සමථ මණ්ඩලය 
පවත්වන දිනට පාසලට පැමිෙණන විශාල පිරිසක් ඒ පාසෙල් 
වැසිකිළි පාවිච්චි කරනවා, ජලය පාවිච්චි කරනවා, ඒ වාෙග්ම 
පාසල තුළ දුම්ෙබොනවා, ෙත් පැන් සංගහ පවත්වනවා. ඒ වෙග් 
ෙද්වල් කළාම පාසල අපවිත ෙවනවා. නමුත් පාසල සුද්ද කරන්න 
කම්කරුවන්ට ෙගවන්ෙන් මාසයකට රුපියල් 500යි. ෙමන්න ෙම් 
වෙග් එදිෙනදා කටයුතුවලදී සමථ මණ්ඩලවල ෙසේවය කරන 
සාමාජික සාමාජිකාවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු අපමාණයි. ෙම්ක 
ඉතාම සාර්ථකව යන කමයක් නිසා ඒ ගැන අපට වාද විවාද නැහැ. 
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නමුත්, සමථ මණ්ඩලෙය් සිටින නිලධාරි මහත්තුරුන්ට අවශ්ය 
කරන පහසුකම් අපි දැනට වඩා ලබාදිය යුතුයි කියන එක තමයි 
මෙග් හැඟීම. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද සමථ මණ්ඩලවලින් ජනතාවට වඩා 
විශාල වශෙයන් පතිලාභ ලබන්ෙන් මූල්ය ආයතන හා බැංකු කියන 
එක මම කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද ඒ මූල්ය ආයතන හා බැංකු 
උසාවිවලට ගිහිල්ලා නඩු කිව්වාම, තමන්ට අයවිය යුතු මුදල ලබා 
ගන්න ඊට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් වියදම් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා අද මූල්ය ආයතන, බැංකු රුපියල් 10ක මුද්දර ගාස්තුවක් 
ෙගවලා ලක්ෂ ගණනක හිඟ මුදල් ලබාගන්න ඔවුන් අද සමථ 
මණ්ඩල පාවිච්චි කරනවා. නමුත්, ඔවුන්ෙගන් රජයට ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් 10ක මුද්දර ගාස්තුවක් පමණයි. ඊට වඩා දායකත්වයක් 
ඔවුන්ෙගන් ලබාගත යුතුයි. සමථ මණ්ඩල අද ජනතාවෙග් පශ්න 
විසඳනවාට වැඩිය මූල්ය ආයතනවල පශ්න විසඳීම තුළින් එම මූල්ය 
ආයතන සමථ මණ්ඩලවලින් පතිලාභ ලබන තත්ත්වයක් 
උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා, මූල්ය ආයතනවලට කඩාපැනලා ඒ මූල්ය 
ආයතනවලට සමථ මණ්ඩල ටික hijack කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා 
කියලා. ෙම් ආයතනය ජනතාවෙග් ෙසේවය ෙවනුෙවන්, 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා පශ්න හා ගැටලු නිරාකරණය කිරීම 
ෙවනුෙවන් හදාගත් ආයතන. අපි ඒ ආයතන ආරක්ෂා කරගන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙගෙනන සංෙශෝධනය 
තුළින්  මූල්යමය වටිනාකම වැඩි කිරීම තුළිනුත් මූල්ය 
ආයතනවලට ෙලොකු හයියක් ලැෙබනවා. ඔවුන් තව දුරටත් සමථ 
මණ්ඩල කරා එක්රැස් ෙවනවා. එතෙකොට ඔවුන් උසාවි යන්ෙන් 
නැතුව, උසාවිවල නඩු කියන්ෙන් නැතුව, නීතිඥ ගාසත්ු 
ෙගවන්ෙන් නැතුව අවම මුදලකින් - රුපියල් 10ක මුද්දර 
ගාස්තුවකින් - සමථ මණ්ඩල හරහා ඔවුන්ට අයවිය යුතු මුදල් 
ලබාගන්න මූල්ය ආයතනවලට පුළුවන් ෙවනවා.  

අනිවාර්යෙයන්ම අපි ෙමම ආයතන වාණිජකරණය ෙනොකළ 
යුතුයි; ෙමය වාණිජ අධිකරණයක් ෙනොකළ යුතුයි කියලා අපි 
හිතනවා. ෙම් තුළ තිෙබන ජනතාවෙග් එදිෙනදා ගැටලු හා 
ජනතාව මුහුණ ෙදන පශ්න නිරාකරණය කර ෙදන ආයතනයක් 
කියන හැඟීමට, ඒ පදනමට ෙමම කියාමාර්ගය තුළින් හානියක් 
ෙනොවිය යුතුයි කියන එක තමයි මෙග් අදහස.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ 
පිළිබඳව ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙමොකද, දැනට තිෙබන මුදල 
වැඩි කිරීම තුළින් සමථ මණ්ඩල ආකමණය කරන්න මූල්ය 
ආයතනවලට නැවත ෙලොකු හයියක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම්වාට 
වාණිජමය වටිනාකමක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි දාපු පදනමට, අපි 
හිතන ෙද්ට, අපි ජනතාව  ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන ෙද්ට 
ඉදිරිෙය්දී යම් හානියක් ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා එය ආරක්ෂා 
කරගන්නත් ඔබතුමා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් ෙහොඳයි කියන 
එකයි මෙග් අදහස. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඔබතුමාෙගන් තව ෙදයක් 
ඉල්ලන්න කැමැතියි. අපි පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු හදන 
ෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම එදා ෙම් රට තුළ ජාතිවාදී ආකල්ප 
වැඩිෙවලා තිබුණු පවණතාවක් අපි දැක්කා. ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර 
ගැටුම් ඇති කරන පවණතාවක් තිබුණා. ජනවාරි 8වැනිදා කලින් 
ෙම් රෙට් ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල ජනතාව අතර ෙභ්ද ඇති කරමින් 
ෙම් රට නැවත සිම්බාබ්ෙව් වෙග් රාජ්යයක තත්ත්වයට ෙගනයන, 
එෙහම නැත්නම් ෙම් රට තුළ ජාතීන් ඇණෙකොටා ගන්නා 
තත්ත්වයකට ෙගනයන යුගයකයි අපි ජීවත් ෙවලා සිටිෙය්. නමුත් 
අෙප් වාසනාවකට ජනවාරි 8වැනිදා අපි ඒ බලෙව්ග පරාජය 
කරලා, ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටස් එකට එකතු කරමින් ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් අද ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා. 

අපි පරාද කරපු ඒ බලෙව්ග -ඒ පැරදිච්ච බලෙව්ග-  පරිසරය 
විනාශ කරන්න නැවත කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. අද ඔවුන්  
ආගමික ෙකොටස් අතර ද්ෙව්ශ සහගත ෛවරය නැවත ඇති 
කරන්න කටයුතු කරනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් -මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් - හිටපු අෙශෝක  ෙසේරසිංහ කියන නීතිඥතුමා පසු ගිය 
සුමානෙය් ෙදහිවල පසිද්ධ ස්ථානයකදී ඉතාම බරපතළ විධියට 
මුස්ලිම් ජනතාව ෙකෙරහි ද්ෙව්ශ සහගත ෙලස පසිද්ධ ජන 
මාධ්යයකින් ෙචෝදනා එල්ල කළා. ඔහුට විරුද්ධව මම ෙකොහුවල 
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලකුත් කරලා තිෙබනවා වහාම ඒ පරීක්ෂණ 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඔහු ෙම් රෙට් සිංහල ජනතාව මුස්ලිම් 
ජනතාවට විරුද්ධව අවුස්සමින්  ද්ෙව්ශ සහගත විධිය ට බරපතල 
ෙචෝදනාවන් කළා. එදා එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ජාතික චිතපට සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට කියා කළා. අපට එතෙකොට ෙප්නවා ෙම්ෙක් පිටුපස 
ඉන්ෙන්  කවුද කියලා. අපි මැතිවරණ ෙව්දිකාවලදී කිව්වා-
ෙබරිහන් දුන්නා-, ෛවරය ඇති කරන එකට විරුද්ධව අපි "ෛවරී 
පකාශන පනත" - Hate Speech Bill - ෙග්නවා කියලා.  

අපි කියන්ෙන් ඒ ෛවරී පකාශන පනත වහාම ෙම් ගරු 
සභාවට ෙගන එන්න ඕනෑ කියලායි. එමඟින්, අපි ෙම් රෙට් නැවත 
ජාති වාදය, ආගමික ගැටුම්, ආගමික නායකයන්ට ගරහන, 
අපහාස කරන පකාශ නවත්වන්න අවශ්ය නීති ෙරගුලාසි හදන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අපි යහ පාලන රජය යටෙත් ෙමම ආණ්ඩුව පත් 
කර ගත්ෙත් නැවත ෙම් රෙට් ජාති වාදී ගිනි දැල්, ආගම්වාදී ගිනි 
දැල් ඇති ෙනොෙවන්නයි.  

ෙම් රෙට්, ෙම් ෙලෝකෙය් ඉන්න ආගමික නායකයන්ට අපහාස 
කරන ජාතීන් අතර ඇන ෙකොටා ගන්නා විධිෙය් පකාශයන් අෙප් 
පාලනය යටෙත් අපි නවත්වනවා. ඒකට විරුද්ධව අණ පනත් අපි 
ෙගන එනවා. ෛවරී පකාශන පනත- Hate Speech Bill - අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එනවා. ඒක අෙප් මැතිවරණ පකාශවල 
තිබුණු ෙදයක්. ඒ නිසා ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්,  ෙම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. ඒ 
වාෙග්ම, අපි ලබා ගත්ත ජයගහණ ආපසු හරවන්න ෙදන්න එපා. 
අපි ෙම් ෙගොඩනඟා ගත්ත ජාතික සමගිය කඩා බිඳ දමන්න ෙදන්න 
එපා. ඒ ජාතික සමගිය බිද දමන්න, කඩන්න ෙනොෙයකුත් 
කුමන්තණ ෙම් රට තුළ නැවත කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය හා අවශ්යකරණ කියාමාර්ග ගන්න 
කියලා කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 4.14] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயிேல ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற 1988ஆம் 
ஆண் ன் 72ஆம் இலக்க மத்தியஸ்த சைபச் சட்டத் தி த்தம் 
ெதாடர்பான விவாதத்தில்  கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக த ல்  உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள கடைமப்பட் க்கின்ேறன். இந்த 
மத்தியஸ்த சைபகள் சமாதான சைபகளாக  பல்ேவ பட்ட 
ேகாணங்களில் ெசயல்பட்டா ம், இந்த நாட் ல் 
நீதித் ைறயில்  தீர்ப் க்கைள வழங்குவதில் ஏற்பட் ள்ள 
காலதாமதம் இச்சைபகளின் அவசியத்ைத வ த்திய . 
இன்  இச்சைப ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட்டா ம், மற்றவர்க ைடய ேக க்கு உள்ளாகும் 
நிைலைய ம் நாங்கள் அவதானித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
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இச்சைப யாரால் மதிக்கப்படேவண் ேமா, அவர்கேள 
இச்சைபக்குப் ேபாகேவண்டாம் என்  கூ கின்ற 
நிைலைமைய நாங்கள் இன்  காண்கின்ேறாம். இ  பக்க 
பிணக்காளர்களிடமி ந்  ெப கின்ற பணத் க்காக 
பிரச்சிைனகைள விாி ப த்தி, அவற்ைறத் தீர்க்க யாத 
சூழைல உ வாக்குகின்றவர்கள் மற் ம் இச்சைபகளின்மீ  
அதிகார ைடயவர்கள்தான் இதைன 
ம னப்ப த் கின்றார்கள்.  

இன்  திப் ேபாக்குவரத்  ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள், 
ெகா ப்பன  ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள், காணி 
ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் உட்பட பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவப்பதிேல இந்த மத்தியஸ்த சைப 
பாாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்  வ கின்ற . ெகளரவ 
உ ப்பினர் ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் கூறிய ேபான் , 
இச்சைபக க்ெகன ஒ  நிரந்தரக் கட் டேமா அல்ல  நிரந்தர 
வசதிகேளா ஏற்ப த்திக் ெகா க்காததனால் இைவ 
பாடசாைலகள் அல்ல  மதஸ்தாபனங்களில் இயங்கி 
வ கின்றன. இதனால் வழக்குகைள அல்ல  அவர்க ைடய 

ன்ென ப் கைளச் சிறந்த ைறயில் ெகாண் ெசல்வதற்கு 
யாமல் இ க்கின்ற .  

எங்க ைடய நாட் ேல ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
மைலயக மக்கள் உள்ளிட்ட தமிழ்ேபசும் சி பான்ைமச் 
ச கங்கேள காரணமாக இ ந்தன. இவற் க்கும் 
ெப ம்பான்ைமச் ச கத் க்கும் இைடயில் பிரச்சிைனகைள 
உ வாக்கியதில் பல இயக்கங்கள் சம்பந்தப்பட் க்கின்றன 
என்பதைன பத்திாிைககளின் லம் அறியக்கூ யதாக 
இ ந்த .  

அதில் பிரதானமாகப் ெபா பலேசனா என்ற இயக்கத்தின் 
ெசயற்பா கள் இங்கு மீண் ம் தைல க்க ஆரம்பித்தி க் 
கின்றன. இன்ைறய பத்திாிைகக ைடய தைலப் ச் 
ெசய்திகைளப் பா ங்கள்!  ஸ் ம் ச கத்தினர் தங்களின் 
மதக்ேகாட்பா கைள குர்ஆனின் அ ப்பைடயிேல எ த் ச் 
ெசல்கின்றேபா , குர்ஆ க்ெகதிராக வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைகைய எ க்கப்ேபாவதாகக் கூறி 
எம  மதம் ெகாச்ைசப்ப த்தப்ப கின்ற . மீண் ம் 
இப்ப ப்பட்ட தீய சக்திகள் ேமேலாங்குவதற்கு எம  நாட் ன் 
எந்தச் சட்ட ம் இடங்ெகா க்கக்கூடா . ெகளரவ 
நீதியைமச்சர் அவர்கள் இதற்கு உ ைணயாக இ க்க 
ேவண் ம்.  ன்ைனய அரசாங்கம் ங்கிய  ேபான்  எம  
அரசாங்கம் ங்க யா . ஏெனன்றால், சி பான்ைமச் 
ச கத்தினாின் ஒேர தீர்மானத்தினால்தான் 2015ஆம் ஆண்  
ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி இந்த நாட் ேல இந்த ஆட்சி 
மாற்றம் எற்பட்ட . ெபா பலேசனா ேபான்ற 
அைமப் க்க க்கு ன்ைனய ஜனாதிபதி ட் க்ெகா த்த ம்  
அவாின் சேகாதரர்கள் எ த்த ைனப் க ம்தான் இந்த 
நாட் ேல ஆட்சிமாற்றம் ஏற்படக் காரணமாயின. இன்  
அப்ப ப்பட்ட ெகா ைமவாதிகள் தங்க ைடய 
ெகாள்ைககைள மீண் ம் இந்த நாட் ேல ெப ம்பான்ைம 
ெபளத்த மக்க க்கிைடயிேல திணிக்க யற்சிக்கின்றனர்.  
ஆனா ம், கடந்த ெபா த்ேதர்த ல் அந்த நாசகாாிகைள 
மிக ம் கீழ்த்தரமான ைறயிேல மக்கள் ேதாற்க த்தி க் 
கின்றார்கள். அவ்வாறானவர்கள் மீண் ம் தைலெய க்க இந்த 
நீதித் ைற இடமளிக்கக்கூடா  என்பதைனக் ெகளரவ 
நீதியைமச்சர் அவர்க க்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க க்கும் நாங்கள் எ த் ச் 
ெசால்லக் கடைமப்பட் ள்ேளாம்.   

அ மட் மல்ல, இன்  குற்றச் ெசயல்கள் ெதாடர்பில் 
எங்க ைடய மாணவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட் க்கின்ற 

நிைலைமைய ம் ெகளரவ நீதியைமச்சர் அவர்க க்கு 
எ த் ச்ெசால்ல நான் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அதாவ , 
ஒ  மாணவன் நீதிமன்றத்திற்கு அல்ல  ெபா ஸ் 
நிைலயத்திற்குக் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்றேபா  அவன  
மாணவ அந்தஸ்  குைறவைடவதனால் அந்த மாணவனின் 
மேனாநிைல பாதிக்கப்ப கின்ற .  கு நாக ேல 5 வய ச் 
சி மியின் கற்பழிப் ச் சம்பவத்திேல ஒ  மாணவன் 
தவ தலாகக் ைக  ெசய்யப்பட்  நீதிமன்றத்திற்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்டதால், இன்  அவன் ப ப்ைபேய 
ைகவிட் விட்டான் என்ப  உங்கள் அைனவ க்கும் ெதாி ம்.  
அவ ைடய இந்த ேமாசமான நிைலைமக்குக் 
காரணெமன்ன? எனேவ, நீதிமன்றத்திற்கு மாணவர்கள் 
ெகாண் ெசல்லப்படக்கூடா .  ஆைகயால், இந்த மத்தியஸ்த 
சைபக க்கூடாக மாணவர்க ைடய ஒ க்கச் சீர்ேக கைளச் 
சீர்ப த்த மா?  என்ப  பற்றி நாம் சிந்திக்கேவண் ம்.   
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් 

මන්තීතුමා මතු කරපු කාරණය වැදගත්. මම ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්නට ඕනෑ. මා හිතන විධියට එතුමා සඳහන් 
කරන්නට ෙයදුෙණ් ෙකොටෙදනියාව පෙද්ශෙය් දැරියක් දූෂණය 
කර මරා දැමීෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගත් පාසල් 
ශිෂ්යයා පිළිබඳවයි. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ ඒ 
කාරණය ෙන්ද? 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ඔව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ ගැන මා යමක් කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙක් වගකීම මූලික වශෙයන් 
භාර ගන්න ඕනෑ අෙප් රෙට් ජනමාධ්ය. අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට 
නිදහෙසේ තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්නට සමහර ෙවලාවට 
ජනමාධ්යකරුෙවෝ බාධාවක්. ජනමාධ්යකරුෙවෝ සමහර ෙවලාවට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, යම්කිසි අපරාධයක් කරපු අපරාධකාරයා 
පැය ෙදෙකන්, තුෙනන් ෙහෝ හතෙරන් හඳුනා ෙගන, කුදලා ෙගන 
ෙගනැල්ලා, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා, දඬුවම් දීලා ඔක්ෙකෝම 
ඉවර කරන්න. ඒක නිසා අපි දැක්කා ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලීසියට දැඩි 
පීඩනයක් තිබුණ බව. ජනමාධ්ය තුළින් විශාල වශෙයන් 
ෙපොලීසියට පහාරාත්මකව විෙව්චන එල්ල කළා. නමුත්, ඒක 
ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව ෙහෝ නැතත් ටිකක් පරීක්ෂණ කරලා 
ඉතා අපහසුෙවන් තමයි ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙසොයා ගත්ෙත්. 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට නිදහෙසේ තමන්ෙග් රාජකාරිය ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
අනුගමනය කරන කමෙව්දය තුළ කර ගන්නට ඉඩ ෙනොදීෙම් 
පතිඵලයක් විධියට හා ජනමාධ්ය විසින් එය විශාල විධියට අවුස්සා 
ෙපොලීසියට මාධ්ය හරහා බලපෑම් වන ආකාරෙය් විෙව්චන එල්ල 
කරමින් සිදු කරපු කාර්ය තුළ ෙපොලීසියටත් සිද්ධ වුණා ක්ෂණිකව 
අපරාධකාරෙයෝ ෙහොයන්න. ඒෙක් පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
අවසානෙය්දී නියම අපරාධකාරයා ෙනොෙවයි අහිංසක මිනිසුන් 
අපරාධකාරයා විධියට පැටළුණා; සැකකාරෙයෝ වුණා. අපි ඒ ගැන 
එම අවස්ථාෙව්ත් සඳහන් කළා. ඒ ගැන අපිත් කනගාටු වනවා. 
ඒක සිදු වුෙණ් අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් තිෙබන 
දුර්වලතාවක් නිසා ෙනොෙවයි. මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ ඒක 
ෙපොලීසිෙය් දුර්වලතාවක් කියලා. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට 
කාලයක් ගත වුණත් අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය ඉතා දක්ෂ විධියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නියම අපරාධකාරෙයෝ ෙහොයා ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවකදී ජනමාධ්යෙය් ඒ හැසිරීම නිසා තමයි ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් අවභාවිතයක් දක්වා තල්ලු වුෙණ් කියන 
කාරණය මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ස්තුතියි. 

  
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றி.  

ஊடகங்களால் பின்பற்றப்படேவண் ய ஒ க்க ெநறிகள் 
சம்பந்தமாக அண்ைமயிேல இங்கு ஒ  பிேரரைண ெகாண்  
வரப்பட்ட . அதிேல ஊடகத் ைறயின் கடைமப்பா , அச்சு- 
இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் கடைம, ஊடகவியலாளர் 
க க்கு ச கத்ைத வழிநடத் கின்ற ெபா ப்  என்பன 
பற்றிெயல்லாம் விாிவாகப் ேபசப்பட்டைத நான் இங்கு 
ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயிேல இ  
நீதித் ைறயி ள்ள குைறபா  அல்ல என் ம் இதற்கு 
ஊடகத் ைற ெபா ஸாாின் மீ  ெச த்திய அ த்தேம 
காரணம் என் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூறினார். 
அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி கூறக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.  

நீதிமன்றத்தின் ன்னால் நி த்தப்ப கின்ற மாணவர்கள் 
ெசய்த குற்றங்க க்குக் காரணம், இந்த நாட் ேல ெபண்கள் - 
தாய்மார் ெவளிநா க க்குச் ெசல்வ தான் என்பைத நான் 
இங்கு ெசால்ல வி ம் கிேறன். உண்ைமயிேல ஒ  தாயின  
அரவைணப்பின்கீழ் இல்லாததன் காரணமாக, தகப்பன் 
இல்லாததன் காரணமாக, தா ம் தகப்ப ம் ெவளிநா  
ெசல்வதன் காரணமாக, இப்ப ப் பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகள் காரணமாக வசதியிேல உச்ச நிைலயில் 
இ க்கின்ற பிள்ைளகள் தாங்கள் எ ம் ெசய்யலாம் என்ற 
எண்ணத்தில் பல்ேவ  குற்றச்ெசயல்களில் ஈ ப கின்றார்கள். 
அவர்கள் கு காரர்களாக, ைகபி ப்பவர்களாக, ேபாைதப் 
ெபா ட்கைளப் பாவிப்பவர்களாக மாறியி க்கின்றார்கள். 
இவர்கைள நீதிமன்றத் க்குக் ெகாண் ெசல்லாமல், ெபா ஸ் 
நிைலயங்க க்குக் ெகாண் ெசல்லாமல், இம்மத்தியஸ்த 
சைபகளி டாக ஒ  நல்ல அறி ட்டைல வழங்கி, அவர்கள  
நடத்ைதயில் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரேவண் ம். இன்  
குறிப்பிட்ட அந்த மாணவன் பாடசாைலக்குச் ெசல்வதில்ைல. 
இப்ப ப்பட்ட ஒ  நிைலைமைய உ வாக்காமல், இந்த 
மத்தியஸ்த சைபைய மாணவர் ச கத்ைத வழிநடத் கின்ற 
சைபயாக மாற் வதற்குச் சிந்திக்க மா? என்  நான் 
ெகளரவ நீதி அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இந்த மத்தியஸ்த சைபயின் ேநாக்கம் 
வைரய க்கப்பட் க்கின்ற . அவர்க க்கு 
கட்டைளயி கின்ற சைபயாக, தீர்ப்  வழங்குகின்ற சைபயாக 
மட் மல்லாமல், நம்பிக்ைக, ஐக்கியம், ெபா ைம, தியாகம் 
ேபான்ற அைனத்  விடயங்கைள ம் ேபாதித் , 
நல்லறி ட்ட டன் ாிந் ணர் , விட் க்ெகா ப்  
ேபான்றவற்ைற ம் ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம். 
அவற்றின் லம் அவர்கள் தங்க க்கு ஏற்பட் க்கின்ற 
பிணக்குகளி ந்  வி ப வதற்கும் ெகா க்கல் 
வாங்கல்கைளச் சீர்ெசய் ெகாள்வதற்கும் பயிற்றப்ப ம் 
நிைலைமயான  இந்த நாட் ேல நல்ல ெப ேப கைள 
உ வாக்கும். இதன் அ ப்பைடயில் நாங்கள் சிந்திக்க 

மா? 

மாணவர்கைள நீதிமன்றத் க்கு அல்ல  ெபா சுக்கு 
அ ப்பாமல் இ க்கத்தக்கவா  இந்த மத்தியஸ்த சைபகைள 
வ ட்ட ேவண் ம். எதிர்காலத்திேல மாணவர்க க்கு 
நற்ேபாதைனகைளச் ெசய்வதன் ல ம் நல்ல பயிற்சிகைள 
அளிப்பதன் ல ம் இந்த மாணவச் ச கத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப மா? என்பைதப்பற்றிச் சிந்திக்குமா  
ேகட் ெகாள்கின்ேறன்.   

இன்  பணத்தின் ெப மதி குைறந் ள்ள காரணத்தினால், 
இந்த மத்தியஸ்த சைபக க்கூடாக 2,50,000 

பாய்க்குட்பட்ட ெகா க்கல்வாங்கல்கைள விசாாிக்க ம் 
என் ள்ளைத  5,000,00 பாய்க்குட்பட்ட ெகா க்கல் 
வாங்கல்கைள விசாாிக்க ெமன்  மாற்றி அதன் 
அதிகாரத்ைதக் கூட் வதற்கு இந்தச் சைபயில் ஒ  தி த்தம் 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .  இ  ஒ  நல்ல விடயம்.  

ேம ம், இந்த நாட் ேல 30 வ ட கால த்தத்தின் 
காரணமாக இன்  பல தமிழ் இைளஞர்கள் சிைறகளிேல 
அைடக்கப்பட் ள்ளார்கள். இ  ெதாடர்பில் நாங்கள் 
உங்கைளச் சிந்திக்கச் ெசால்கின்ேறாம்!  கிழக்கு மாகாணத்தில் 
பல்ேவ பட்ட த்த நடவ க்ைகக க்குத் தைலைமதாங்கி 
நடத்தி த்தவர்தான் க ணா அம்மான் என்  
அைழக்கப்ப ம் விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்.  அவர் இன்  
சுதந்திரமாக நடமா கின்றார்.  அண்ைமயிேல ேஜார்ஜ் 
மாஸ்டர் அவர்க க்கு நீதிமன்றம் வி தைலயளித்தி க் 
கின்ற .  தமிழினி ேபான்ற ன்னாள் ெபண் வி தைலப் 
ேபாராளிக க்கும்  நீதிமன்றேம வி தைலயளித்தி க்கின்ற .  
ஆனால், இன்  சிைறகளிேல வா ம் தமிழ்க் ைகதிகள் 
ஒவ்ெவா வ ம் பல்ேவ பட்ட வழக்குகளில் உட்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற காரணத்தினால், ஒன்றில் வி பட்டா ம் 
மற்ெறான்றில் வி பட யா  காணப்ப கின்றார்கள்.  
தமிழ்க் ைகதிக ைடய இந்த விடயத்தில் க ைணகூர்ந் , 
அவர்க க்குப் பிைணயாவ  வழங்கி அவர்க ைடய தாய் 
தந்ைதயாின ம் அவர்க ைடய கு ம்பத்தாாின ம் 

ன்பமான மனநிைலைய நீங்கள் ேதற்றேவண் ம்.   

அண்ைமயிேல இந்த நாட் ன் ன்னாள் ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய மகனார் சிைறயிேல அைடக்கப்பட்டேபா  
அவர் பட்ட ேவதைனைய அல்ல  அந்தக் கு ம்பம் பட்ட 
ேவதைனைய நாங்கள் அவதானித்ேதாம். அைதப்பற்றிச் 
சிந்திப்பவர்க க்கு தமிழ் மக்க ம் இேத ேவதைனேயா தான் 
இ க்கின்றார்கள் என்ப  ாி ம். அவர்க ைடய தாய், 
தந்ைதயர் இன்  உைழப்பில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 20 
வ டங்க க்கு ேமலாக ம் சிலர் சிைறயில் இ க்கின்றார்கள். 
சிைறயில் இ ப்பவர்களில் ெபண் பிள்ைளக ம் அடங்குவர். 
அவர்கைள வி தைல ெசய்வதன் லம் தங்க ைடய தாய், 
தந்ைதயைரக் கவனிப்பதற்கான வாய்ப்ைப அவர்கள் 
ெப வார்கள்.  

சட்ட லங்கைள நாங்கேள உ வாக்குகிேறாம். அந்த 
வைகயில், 1972, 1978ஆம் ஆண் ன் அரசியலைமப் ச் 
சட்டங்கள் அரசிய க்காகக் ெகாண் வரப்பட்டைவயாக 
இ ந்தா ம் 1978ஆம் ஆண் ன் அரசியலைமப்  இன்  19 
ஆவ  தி த்தத் க்கு உட்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அ ம் 
நம  நல் ணக்க ஆட்சியிேல ெகாண் வரப்பட்ட 19ஆவ  
தி த்தச் சட்டத்ைத சர்வேதச ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ற . அந்த 
வைகயில், ஆக்கப்பட்ட அந்தத் தி த்தத்தி டாக இன்  
இந்தச் சைபக்கு ஒ  ெகளரவம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
பத்ெதான்பதாவ  தி த்தச் சட்டம் இந்த உயர்ந்த சைபைய 
அரசியலைமப் ச் சைபயாக மாற்றியி க்கின்ற . இந்த 
அரசியலைமப் ச் சைபயி டாகவாவ  சகல க்கும் 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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வி தைல கிைடக்கக்கூ ய, ெகளரவம் கிைடக்கக்கூ ய ஒ  
நீதி ைறைமைய உ வாக்க  ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[අ.භා. 4.28] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අද දිනෙය් කථා බහට ලක්වන,  සාපරාධී කාරණාවල දී 

අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන 
නියමයත්, ඒ වාෙග්ම අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් 
නිෙයෝගත්, විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  පිළිබඳවත් ෙම් ෙමොෙහොෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට, රෙට් පැවැත්මට, රෙට් 
අනාගතයට ගැළෙපන විධියට නීති හදලා ඒ නීති කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අපි අධිකරණයට බලය ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද 
දිනයට, එනම්  එක් පාර්ලිෙම්න්තු දිනයකට, රුපියල් ලක්ෂ 43ක 
මුදලක් අපි වියදම් කරනවා. ඒ ජනතාවෙග් මුදල්. අද පක්ෂ විපක්ෂ 
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් විමසා ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ෙම් 
නියමවල, නිෙයෝගවල, පනත් ෙකටුම්පත්වල තිෙබන අඩු 
ලුහුඬුකම් පිළිබඳව කථා කරලා මම කලින් සඳහන් කළ විධියට 
රෙට් පැවැත්මට අපි ෙම් ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදනවා.  

ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් වරදකරුවන් 
සඳහා දඬුවම් ලබා දීෙම්දී අපි ෙම් ගත කරන කාලෙය් වටිනාකම 
සලකා බැෙලනවාදැයි කියන පශ්නය මා සතුව තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා ඉතා ෙව්දනාත්මකවයි කථා කරන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
නිර්මාණය කරන්නට ඌෙව් ජනතාව හා ෙද්ශපාලන නායකයන් 
විශාල වශෙයන් කැප වුණු බව ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ නිසා තමයි 
පසු ගිය කාලෙය් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදනා යළිත් 
ඔවුන්ෙග් සටන ඌෙවන් පටන් ගන්න කටයුතු කරලා ඌව 
පළාෙත් ජන හමු පවත්වන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. සමහර 
ෙවලාවට මටත් හිෙතනවා, ෙමවැනි ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් අෙප්ම 
වැරදි නිසාය කියලා. අපි නීති හදනවා. නමුත්, ඒ නීති කඩන 
සමහර ෙද්ශපාලන නායකයන් ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරන 
නිසාෙදෝ ෙම් ෙද්වල් සිදුවන්ෙන් කියන කාරණය මටත් හිෙතනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් සටන කියාත්මක කරන්න ඔවුන් ෙතෝ තැන්නක් 
හැටියට නැවතත් ඌව පළාත ෙතෝ රා ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පුංචි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්ක රෙට් 
සංවර්ධනය ගාමීය ජනතාව අතරට යෑෙම් අවස්ථාවක් හැටියට 
පළාත් සභා නිර්මාණය වුණු බව අපි දන්නවා. හැබැයි, රෙට් 
පවතින නීතියට අනුකූලව ඒ ආයතන කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
කාරණය ඔබත්, මමත්, ෙම් සභාවත් දන්නා කාරණයක්. එය එෙසේ 
ෙනොෙවමින් ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල්වලින් තමන්ෙග් 
සුඛ විහරණය සහ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන්ට අවශ්ය 
කටයුතු කරන අවස්ථාවක් අද පළාත් සභාවල ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඌව පළාෙත්. මා ෙම් කරුණු සියල්ල 
පකාශ කරමින් ඒ පිළිබඳව වග කිව යුතු අදාළ බලධාරින් දැනුවත් 
කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. නමුත්, එයින් ඵලක් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අද අධිකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඉදිරිපත් වන ෙම් කාරණා තුළදී අපි ෙකොෙතක් නීති හදා ඒවා 
කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව සලසා දුන්නත්, ඒවා කියාත්මක 
ෙනොෙවනවා කියන කාරණය මතු කරන්නයි මා ෙම් ෙද්වල් පකාශ 
කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පත් වුණාට පස්ෙසේ ඇමතිවරුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙල්කම්වරු හැටියට 
පත් කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක්ද කියන 
කාරණය සඳහන් කරමින් ගැසට් පතයක් පළ කරලා  තිෙබන බව 
අපි දන්නවා. නමුත්, මට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඌව පළාෙත් 
පධාන අමාත්යවරයාට ෙම් වනෙකොට උපෙද්ශකවරු හැටියට 
ෙල්කම්වරු අට ෙදෙනකු පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අට ෙදනාට 
පළාත් සභා අරමුදෙලන් ඩීසල් දීමනාව හැටියට රුපියල් 
1,15,000ක් ෙගවනවා. තවත් දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 
20,000කුත් ෙගවනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් නීත්යනුකූල ෙනොවනවා 
කියන කාරණාව අපි සඳහන් කළාට පස්ෙසේත් අදටත් ෙම් මුදල් ඒ 
අදාළ නිලධාරි ෙවත ෙගවනවා. ඒ අනුව වැටුප් ෙදකක් ගන්නා 
සමහර නිලධාරි අදටත් ඉන්නවා. 

එක පැත්තකින්, සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපති හැටියට පත් ෙවලා ඉන්නවා. එතුමා උපෙද්ශකෙයක් 
හැටියට තවත් වැටුපක් ගන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එකම ආයතනෙයන් වැටුප් ෙදකක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව 
එතුමාට තිෙබනවා. අපට දැන් ෙම්වා ෙනොකියා බැහැ. ෙම් රෙට් 
යහ පාලන පතිපත්ති බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ජනතාව සහ පළාෙත් 
ඡන්ද දායකයන් අෙපන් අහනවා, ඔබතුමන්ලා ෙමවැනි ෙද්වල් 
දැක දැක පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉඳෙගන ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියලා. එපමණක් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් සුඛ විහරණය  පිණිස 
සංගහ වියදම හැටියට රුපියල් 85,000ක මුදලක් ෙවන් කර ෙගන 
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවත් එපමණ 
මුදලක් ලබා ගන්ෙන් නැතිව ඇති කියලායි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, today, we are discussing laws coming under the 

Ministry of Justice.  If the Hon. Member wants to sling 
mud or do something else, he can choose another forum 
or  another way, but he is making use of his time and 
talking something completely irrelevant to the subject. 
Then, what is the purpose of  having Standing Orders in 
this House?  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒ කාරණාවට එනවා. 

ෙමොකද රීතිය කියාත්මක ෙනොවීෙම් පතිඵලයක් හැටියටයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. ඔබතුමාත් ඒ පළාෙත්  ඇමතිවරෙයක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනාවට අනුකූලව කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. මම රීති පශ්නයක් මතු 

කරනවා.  ගරු මන්තීවරුන්  යම් විවාදයකට අදාළව ෙමම ගරු 
සභාෙව්දී කථා කිරීෙම්දී යම් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි Standing Orders තිෙබන්ෙන්. ඒ Standing Ordersවල 
තිෙබනවා,"සභාෙව් මාතෘකාවට භාජනය වන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළ යුතුයි" කියලා. මම කියන්ෙන්, ෙම් 
කාරණය කියනවා නම් කියන්න තව ඕනෑ තරම් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. මම ෙම් මතු කරන රීති පශ්නය වන්ෙන්, ෙම් 
මන්තීතුමා ෙම් කථා කරන ෙදය අද සභාෙව් විවාද වන 
කාරණෙයන් පිට කාරණයක්. එම නිසා ෙමය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව පටහැනියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාවට අනුකූලව කථා කරන්න.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනානුකූලව කටයුතු 

කරන්න, අපි ෙකොච්චර නීති හැදුවත් ෙමම නීති සියල්ල කියාත්මක 
කිරීෙම්දී ඵලදායීව කියාත්මක ෙනොවනවාය කියන කාරණය වටහා 
ෙදන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙමොකද, පළාෙත් වග 
කිවයුතු ඇමතිවරෙයක් හැටියට, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා විසින්ම 
නිර්මාණය කරපු මහ ඇමතිවරයා හැටියට-  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් මට 
කියන්න පුළුවන්, ඔබතුමාෙග්  නිර්ණායකය වන්ෙන් රජෙය් 
ස්ථාවරය. මම රජෙය් ෙකෙනක්. මම කියන්ෙන්, අපි එකිෙනකාට 
මඩ ගහ ගහන්න තැනක් බවට ෙම් ගරු සභාව පත් කර ගන්නවා 
නම්, එෙහම නම් ඊළඟ සුමාෙන් ඉඳලා අපිත් එෙහම කර ෙගන 
යමු. හැබැයි, එෙහම කරන්ෙන් නැතුව ෙම් ගරු සභාෙව් Standing 
Orders අනුව සහ යම්කිසි ආකාරයක සම්මුතියක් අනුව වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යනවා නම්, එෙහම කර ෙගන යමු.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔබතුමා මඩ ගහන්ෙන්ම නැහැ ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ. මම කියන්න හදන්ෙන්, ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු 

කිරීෙම්දී. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එළිෙය්දී මඩ ගහනවා?  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒවා කියන තැන් තිෙබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙකොට- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒවා කියන්න තැන් තිෙබනවා. තමන්ෙග් පක්ෂෙය්- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණාත්   

එක්ක- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙයෝජනාවට අදාළව කථා කරන්න. ඒ 

කාරණය ෙවනත් අවස්ථාවක මතු කරමු. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙමම කාරණය ඔබතුමාෙගන් 

අහන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඌව පළාත් සභාව 
තුළ විශාල මූල්ය වංචා තිෙබනවා. මා සඳහන් කරන්න යන ෙම් 
කරුණු පිළිබඳව පළාෙත් ජනතාව විෂය භාර ඇමතිවරයාට 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් කියන වංචා පිළිබඳව මා 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාට ෙම් 
පිළිබඳව ලියා දන්වා යවා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
2016.02.18 දින විගණකාධිපතිවරයාට දන්වා යවා තිෙබනවා, ෙම් 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දුලාජ් 
කියන බණ්ඩාරෙවල පුරවැසිෙයක් මටද පිටපත් සහිතව මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙම් සම්බන්ධව දන්වා යවා තිෙබනවා. 
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. ෙම් පැමිණිලි සම්බන්ධව නීත්යනුකූලව 
කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. නමුත්, අද වන තුරු ඒවා සිද්ධ ෙවලා 
නැහැ. 2016.03.17 දින ෙම් සියලු වංචාවලට අදාළ අමාත්යාංශවල 
නීති කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, වංචා සිදුවූවා යැයි ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආයතන 
සම්බන්ධව ඔබතුමා ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න කියලායි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ මටත්, මෙග් 
පියාටත්, මෙග් සෙහෝදරයාටත් සමථ මණ්ඩලයට යන්නට සිද්ධ 
වුණා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී අපි යම් ගැටුම්කාරී 
තත්ත්වයක් ඇති කළාය කියලා අපට විරුද්ධව පැමිණිලි කරලා 
තිබුණා. ඒ නිසා අපට අවසාන ෙමොෙහොෙත් සමථ මණ්ඩලයට 
යන්න සිද්ධ වුණා. එහිදී අපි දැකපු දුර්වලතා, අඩු පාඩු පිළිබඳව 
මම ෙම් සභාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. සමථ මණ්ඩලයට නිලධාරින් 
පත් කරද්දී, සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරද්දී 
අනිවාර්යෙයන්ම උසස ් අධ්යාපනයක් ලැබූ පුද්ගලයන් පත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩලයට පත් කරන්නා වූ නිලධාරින් 
ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවකයන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
අධ්යාපන මට්ටම ගැනත් බලන්න ඕනෑ. පක්ෂගාහී ෙනොවී 
තමන්ෙග් රාජකාරි නිසියාකාරව කරන්න පුළුවන් පිරිසක් ඒ සඳහා 
ෙයොදවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපට යම් යම් අසාධාරණ සිදු වුණු 
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අවස්ථා තිබුණා. අපි ඒවා අත් දුටුවා. අපි ඒවා දැක්කා.  ඒ නිසා 
උගත්, බුද්ධිමත් ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා ඒ තනතුරු සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කරයි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් සමඟ ගරු 
ඇමතිතුමා ෙහොඳ තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා. ගාම 
නිලධාරිවරුන්ෙග් ෙසේවය, ඔවුන්ෙග් කැප වීම, ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් වටිනාකම පිළිබඳව සලකා බලා අනිවාර්යෙයන්ම 
ඔවුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවිය ලබා දීම සඳහා ඔබතුමා 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට තවත් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. විශාම ගිය ගාම නිලධාරින් ඉන්නවා. 
පුළුවන් නම් ඔවුන්ටත් ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. "අපටත් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න" කියලා ඔවුන් 
මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. පසු ගිය කාලය තුළ ඔවුනුත් ෙම් ර ටට 
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. ඔවුන් හරහා ඒ කාර්යය ඵලදායීව, 
කාර්යක්ෂමව ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

අපි යම් කාරණාවක් ගැන කියන ෙකොට ෙබොෙහෝ ෙදනා 
ඇවිල්ලා ඒවාට විරුද්ධව කථා කරලා, අදාළ නැති කාරණා කියලා 
ඒවා යට ගහන්න හදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
මහා විශාල කැප කිරීමක් කළා. අපි විශාල කැප කිරීමක් කර ෙම් 
ෙවනසට මුල පුරන්න කටයුතු කළා. ඒ ෙවනසට පණ ෙදන්න 
මටත් හැකියාවක් ලැබුණා. අපට බැහැ, අෙප් පළාෙත් ජනතාව 
විඳින දුක් ගැහැට දිහා බලා ෙගන ඉන්න. ඒ නිසා තමයි ෙම් නීති 
කියාත්මක කරන්නය කියලා අපි කියන්ෙන්. ඒ නීති කියාත්මක 
කරන ආයතන අද උඩ බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ ආයතනවලින් සිදු 
විය යුතු කාර්යය ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති වුණාම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අපි ෙදන උත්තර ෙමොනවාද? වැරදි කරපු නායකයන් 
ෙමොනවාද, කෙළේ? සීනිගම ෙද්වාලයට ගිහිල්ලා මිරිස් ඇඹරුවා, 
මිරිස් ඇඹරුවාට පස්ෙසේ සියලු ෙද්වල් යට යනවා කියලා. එෙහම 
නම් අපි නීති හදන්ෙන් නැතුව හැෙමෝටම කියමු, "සීනිගම 
ෙද්වාලයට ගිහිල්ලා මිරිස් අඹරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරදි 
නිවැරදි ෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරදි යටපත් ෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සාධාරණයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ෙවයි" 
කියලා. අපට එෙහම කියන්න බැහැ. එෙහම කියලා ෙපොල් 
ෙගඩියක්වත් ගහන්න අපට බැහැ. ඒවා ෙපරළා අපිට වදිනවා. 
ෙමොකද, අපි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟපු නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරන්න ගිය 
කරුණු පිළිබඳව ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අතරමඟදී මැදිහත් 
ෙවලා පැහැදිලි කළා. සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව සමාජය දැනගත 
යුතුයි. අෙප් පළාෙත් ඉන්න ෙද්ශපාලන නායකෙයක් හැටියට 
එතුමාටත් ඒ ෙද්ශපාලන තීන්දු ඒ ඒ වකවානුෙව්දී ලැෙබයි. 
අධිකරණ පද්ධතිෙය් ශක්තිමත්භාවය, ස්වාධීනභාවය කියන්ෙන් 
ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. අෙප් ෙගදර තුළත් පුංචි අධිකරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අෙප් ආචාර ධර්ම ආරක්ෂා කර 
ගනිමින්, නීතිගරුක ෙවමින් සමාජගත ෙවන්ෙන්. අෙප් 
අනාගතයට අවශ්ය කරන නීති පද්ධතිය ශක්තිමත්ව, අපට 
ගැළෙපන විධියට, යහපාලන පතිපත්තියට ගැළෙපන විධියට 
ෙයොමු කිරීමට අවශ්ය හැකියාව, ශක්තිය ඔබතුමාට තිෙබනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණු අවනීතිය තවදුරටත් 
කියාත්මක ෙනොවන විධියට ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් 
නිසා, තමන් වැරැද්දක් කළාය කියලා තමන් විසින් තමන්ම ගස් 

බැඳ ගත්ත අවස්ථා තිබුණා. අද එවන් යුගයක් ෙම් රට තුළ නැහැ. 
ෙබොෙහෝ ෙදනාට අද ඒවා සියල්ල අමතක ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට අපි ඒ එකක් ෙදකක් ගැන කථා කරන ෙකොට 
තමන් කරපු ෙද්වල් පිළිබඳව කථා  ෙනොකර අපි කරන ෙද්වල් 
ගැන කථා කරන, නින්ෙදන් අවදි වුණු, හීෙනන් අවදි වුණු 
ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙම් සමාජය තුළ ඉන්නවා. නමුත් අපි අද 
සැමට හරියාකාරව ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවන නීති පද්ධතියක් හදන්න 
කටයුතු කරනවා. ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමනි, මහජනතාවෙග් 
මුදල්වලින් ෙපෝෂණය ෙවමින්, ෙමවැනි වැරදි කරලා සැඟවී 
ඉන්න, සියලු ෙදනා නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගන්න ඔබතුමන්ෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.42] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 

ස්තුතියි.  

කාලානුරූපීව ෙවනස් විය යුතු ඉතාමත් වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් වන සමථ මණ්ඩල සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අෙප් ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යතුමා අද ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
මම දැක්කා, අද උදෑසන ඉඳන් එතුමා ළඟින්ම ඉඳෙගන වඩාත් හරි 
ෙද් ඉදිරිපත් කරන්න අෙප් අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
එතුමාට සහෙයෝගය දුන් ආකාරය. ඒ වාෙග්ම අපිට අහන්නට 
ලැබුණා, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඇමතිතුමන්ලාත් ෙමයට 
සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු 
කළා කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් මටත් වචන 
කිහිපයක් එකතු කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ගමක, පෙද්ශයක, 
පළාතක සුළු අඬ දබර ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගවල්වල පවුල් 
ආරාවුල් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ ගම් මට්ටමින්, ආගමික 
ස්ථාන මට්ටමින්, විවිධ කුල මට්ටමින්, ෙගෝත මට්ටමින් පශ්න 
ඇති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන 
නායකයන් විධියට ඔබතුමාත් දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමාත් 
දන්නවා, ෙම් සියල්ල විස ෙඳන්න කාලෙය් ඇවෑම ඉතාමත්ම 
වැදගත් ෙවන බව.  

මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් සමථ මණ්ඩලය තුළ සිදු 
ෙවන්ෙනත් ෙම් කාලෙය් ඇවෑම තුළින් ශක්තිමත් විසඳුමක්, 
කාෙලෝචිත විසඳුමක්, වැදගත් විසඳුමක් නිර්මාණය වීමයි කියලා. 
එතැන ඉන්න බුද්ධිමත්, උගත්, ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් විවිධ අත් 
දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ෙවච්ච, තලත්තෑනි ෙවච්ච වැදගත් 
පිරිසකෙග් වටිනා උපෙද්ශ සහ අතීතෙය් ඔවුන්ට ලැබිලා තිෙබන 
අත් දැකීම් එක්ක සමාජෙය් පශ්න විසඳන්න තමයි සමථ 
මණ්ඩලය සථ්ාපිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සමථ මණ්ඩලය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථාපිත කරලා වසර ගණනාවක් ෙගවිලා තිෙබනවා. එදා කාලෙය් 
වාෙග් ෙනොෙවයි, අද පශ්න ෙගොඩාක් සංකීර්ණයි. ඒ පශ්න 
විසඳන්න ෙම්වා කාලානුරූපීව ෙවනස් විය යුතුයි. ඒ නිසා අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව බුද්ධිමත්ව හිතලා, දුරදක්නා නුවණින් 
කල්පනා කරලා ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙවන්න ඇති, ෙම් උත්තරීතර සභාව ඉතාමත් 
දීර්ඝ විවාදයකට ෙපළඹුෙණ් නැත්ෙත්; තර්ක විතර්ක 
ෙගොඩනැඟුණු, වැඩි පරස්පර විෙරෝධී මත නිර්මාණය වුණු 
කථිකාවක් නිර්මාණය වුෙණ් නැත්ෙත්. එම නිසා මම විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට හැෙමෝම එකඟයි කියලා. ෙම්ක 
විය යුතු කාරණාවක් කියන එක සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් 
දැක්වීම්වලින්, සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම් සඳහා එකතු වුණු 
මතවාදවලින් අපට පිළිගත හැකි ෙවනවා. රට කරවන තැන, 
එෙහම නැත්නම් රෙට් නීති හදන තැන, රෙට් උත්තරීතර 
ආයතනය වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතයන් 
විධියට අපි ෙම් කරුණ අවෙබෝධ කරගත යුතුයි. එය අවෙබෝධ 
කරෙගන, අද ගරු ඇමතිතුමා ෙගෙනන කාරණාව අත් ෙදකම 
ඔසවලා අනුමත කරමින් ෙම් පනත සංෙශෝධනය කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා මා වඩාත්ම කැමැති බව පකාශ කරන අතර, එයට අපෙග් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව ෙම් ෙමොෙහොෙත් පකාශ කරන්නට 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා සහ ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඔවුන්ට වැඩි කාලයක් ඉතිරි- 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ඡායා ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
සායා ඇමතිතුමා ෙන්ද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, ''ඡායා''. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha 
ඡායා. අෙන්! මට සමාෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, නවක, තරුණ 

මන්තීවරෙයක් විධියට මට ඒ පිළිබඳව අත් දැකීමක් නැහැ. ෙකෙසේ 
වුණත්, ඡායා කැබිනට් ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා.  ෙම් 
තුන්ෙගොල්ලන්ම එකතුව ෙමය ෙපෝෂණය කරලා, රෙට් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩ කටයුත්ත සාර්ථක කිරීම ඉතාමත් වැදගත් 
කාරණයක් විධියට මම දකිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කාලය ඉතිරි කිරීම සඳහා ඉතාමත් 
ෙකටිෙයන් කරුණු කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව අද ෙම් සභාෙව් කථා කළා. ෙපොඩි 
වැරදිවලට සම්බන්ධ සැකකරුෙවක් රුපියල් දහසක, ෙදදහසක 
ඇපයක් තබා ගන්න බැරිව එළියට ගන්න බැරි වුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් සමහර තලයන්හි ජීවත් වන, අඩු 

පාඩුවලින් පිරුණු මිනිසුන්ෙග් වැරදි වහගන්න බැරිව විශාල 
පිරිසක් බන්ධනාගාර ගත ෙවලා ඉන්නවා. දීර්ඝ කාලීනව, එෙහම 
නැත්නම් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් විඳින පිරිසට යම් සමාවක්, 
යම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා.  

පසු ගිය දවසක මම මීගමුව බන්ධනාගාරයට ගියා. සිටිය යුතු 
පමාණයට වඩා ෙදගුණයක් සිරකරුවන් වර්තමානෙය් මීගමුව 
බන්ධනාගාරෙය් සිටිනවා.  

බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට ඔවුන් පාලනය කර ගැනීම ඉතාම 
අසීරුයි.  ඒ නිසා ඒ බන්ධනාගාර නිලධාරින් බුද්ධිමත්ව කල්පනා 
කරලා ඒ රැඳවුම්කරුවන් අතරින්ම නායකයන් නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එක කණ්ඩායමකට එක රැඳවුම්කරුෙවක් 
නායකත්වය දීලා, එවැනි නායකයන් කිහිප ෙදෙනක් තවත් 
රැඳවුම්කරුෙවකුට භාර දීලා පාලනය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
සාර්ථකව නිර්මාණය කර තිෙබනවා. මම එහි ෙකොමසාරිස්තුමාත් 
එක්ක කථා කළ ෙව්ලාෙව් එතුමා කිව්ෙව්, එක නිලධාරිෙයකුට T-
56 ෙදකක් දුන්නත්, ඒ සිරකරුවන් යම් ෙව්ලාවක නැඟී සිටිෙයොත් 
පාලනය කරන්න බැහැ කියන කාරණයයි. ඒ සිරකරුෙවෝ දන්ෙන් 
නැද්ද දන්ෙන් නැහැ, ඔවුන් ඉන්ෙන් ෙමවැනි අඩු ආරක්ෂාවක් 
තිෙබන, තමන්ට පාලනය කර ගත හැකි පිරිසක් එක්ක කියන 
කාරණය. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 සමථ මණ්ඩලවල තීන්දු, ලඝු තීන්දු විධියට සලකනවාය 
කියලා ඡායා කැබිනට් ඇමති ධුරයක්  දරන අෙප්  මන්තීතුෙමක් 
කිව්වා. පසු ගිය කාලය තුළ අපට ගැටලුව වුෙණ්, ෙම් තීන්දු ෙදන 
ස්ථානය කුමක්ද කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් තීන්දු ෙදන ස්ථානය 
පන්සලද,  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයද, පාසලද, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙපොදු ස්ථානයක්ද කියන එක ෙනොෙවයි, ගැටලුව වුෙණ්. 
ඒ කවර ස්ථානයකදී දුන්නත් නීතිෙය් තීන්දුව පිළිගත යුතුයි. 
නීතිෙය් තීන්දුවට අවනත විය යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි  අපි කළ 
යුතු  එකම ෙදය තමයි, නීතිෙය් තීන්දුව පිළිගන්නා සමාජයක් 
නිර්මාණය කිරීම. අපි එය කළ යුතුයි. නීතිෙය් තීන්දුව පිළිගන්නා 
සමාජයක් නිර්මාණය කෙළොත් ෙම් ගැටලු  විස ෙඳනවා. සමථ 
මණ්ඩලෙය් තීන්දු පිළිගන්ෙන් නැති, එෙහම නැත්නම් එම තීන්දු 
ලඝු තීන්දු විධියට සලකන පිරිසක් නිර්මාණය වුෙණ් ඇයි? පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දුන් තීන්දුත් 
පිළිගත්ෙත් නැහැ.  

ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් කාරණයට එකඟ ෙවයි. 
මම ඒකට උදාහරණයක් ෙපන්වා ෙදන්නම්. ෙපටල් මිල අඩු 
කරන්න කියලා අධිකරණය තීන්දුවක් දුන් අවස්ථාෙව් රෙට් 
නායකෙයෝ ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ. අධිකරණ තීන්දු පිළිගන්ෙන් 
නැතුව  ඉන්න රෙට් නායකයන්ට පුළුවන් නම්, රෙට් මිනිස්සුත් 
ඒක පූර්වාදර්ශයක් විධියට ගන්නවා. අපි ෙම් පසු ගිය කාලය ගැන 
කථා කරනවා ෙහෝ විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි. අපි රටක් හදමු  
නීතිෙය් තීන්දුව, නීතිෙය් කමෙව්දය පිළිගන්නා මිනිසුන් පිරිසක් 
ඉන්න. ඒක තමයි, අපි එදා ඉල්ලුෙව්.  

2015 වසෙර් ජනවාරි අට වැනි දා මිනිස්සු ඉල්ලුෙව් නැහැ, මහ 
පාරවල් හදන්න කියලා; විශාල කර්මාන්තශාලා නිර්මාණය 
කරන්න කියලා; අෙප් සාක්කු සල්ලිවලින් පුරවන්න කියලා;  අපට 
සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත ගත කරන්න ඕනෑ කියලා. ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමනි, රෙට් මිනිස්සු ජනවාරි අට වැනි දා ඉල්ලුෙව්, සියලු 
ෙදනාටම ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් නීතිගරුක රටක්. ඒ වාෙග්ම 
සියලු ෙදනාටම ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය 
තිෙබන රටක්; තමන්ට ගරුත්වය ලැෙබන රටක්. ඒ රට 
නිර්මාණය කරන්න තමයි, මිනිස්සු ඒ යුගෙය් තිබුණු සියලු බැමි 
බිඳ ෙගන, ඒකාධිපති පාලන වියරුවට එෙරහිව බය නැතුව එළියට 
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බැහැලා ඒ පාලන කමය ෙවනස් කෙළේ. ඒ පාලන කමය ෙවනස් 
කරලා අපට රට භාර දීලා අවුරුද්දක් වාෙග් ගත වුණු කාලය තුළ 
ෙම් යහ පාලන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා, 
නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා ස්ථාපිත කරන්න. 
අද දවෙසේත් එය සිදු ෙවනවා. ඒ ගරුත්වය ලැෙබන්න ඕනෑ 
අධිකරණ ඇමතිතුමා පමුඛ ෙම් රජයටයි. ඒ ගරුත්වය ලැෙබන්න 
ඕනෑ ෙම් රට අලුතින් නිර්මාණය කරන්න එක්සත් වුණු සියලු 
ජනතාවටයි. ඒ නිසා අධිකරණ ඇමතිතුමනි, යහ පාලන රජය ඒ 
මිනිසුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු  ඉෂ්ට කරන දවසක් විධියට මම අද 
දවස දකිනවා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරන අද දවෙසේ ගන්නා 
තීන්දු-තීරණ හා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට  ෙගන එන සංෙශෝධන, 
අෙප් ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එක 
ෙකොටසකට පමණක් සීමා කරන්න එපා. සියලුෙදනාට  සමානව 
නීතිය කියාත්මක වන රටක් හදන්න.  

බලය, ධනය එෙහම නැත්නම් තානාන්තර තිෙබන තැනට 
නීතිය කියාත්මක ෙනොවී, සාමාන්ය ෙපොඩි මිනිසාට නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා නම්, හිතවත්කම, ඥාතිකම, යහළුකම මත 
ෙහෝ සෙහෝදරකම මත නීතිය කියාත්මක ෙනොෙවනවා නම් අපි 
ෙමොන පනත් හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා සමථ මණ්ඩල 
(සංෙශෝධන) පනත තුළින් සියලු ෙදනාටම එක සමාන ෙලස නීතිය 
කියාත්මක කරන රටක් නිර්මාණය කරන්න අෙප් අධිකරණයට 
ශක්තියත්,  ෛධර්යයත් ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින්, ෙම් 
වටිනා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා.   

 
[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උදෑසන සිට අපි ෙම් ගරු 

සභාෙව් කළ කථා බහට සවන් දී ෙගන සිටියා. විෙශේෂෙයන්ම මම 
ෙම් ෙව්ලාෙව් මුලින්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් වගකීම කුමක්ද කියන කාරණාව. 

විෙශේෂෙයන්ම යුක්තිය පසිඳලීෙම් කටයුතු කාර්යක්ෂම 
කිරීමත්,ෙගෝලීය ෙවනස්කම්වලට අනුරූපව නීතිය 
පතිසංස්කරණය කිරීමත් කියන කාරණා තමයි මූලික වශෙයන්ම 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. වසරක් ගත 
වන්නටත් කලින් අපි අත්කර ගත්තා වූ පගතිය සම්බන්ධෙයන් 
වාෙග්ම, ඉදිරි වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ද අමාත්යාංශයක් 
හැටියට අධිකරණ අමාත්යාංශය ගත්තා වූ තීන්දු තීරණ පිළිබඳව 
අපි සතුටු වනවා.  

අද දිනෙය් සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත ් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් කථා බහ කෙළේ.   ඒ 
ගැන අදහස් රාශියක් මතු වුණා. සමථ මණ්ඩල ඇති ෙවන්නට 
බලපෑ මූලික ෙහේතුව පිළිබඳව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. සුළු ආරාවුලකදී වුණත් උසාවි ගියාම ඒ නඩු තීන්දුව එන්න 
වසර ගණනාවක් ගත ෙවනවා. නමුත්  ජනතාව අෙප්ක්ෂා කරන 
ෙද් අධිකරණෙයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වුණාද කියන කාරණය ගත්ෙතොත්, 
ජනතාව අධිකරණෙයන් එළියට බහින්ෙන් තෘප්තිමත්ව ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා තමයි විෙශේෂෙයන්ම 1988 වර්ෂෙය්දී සමථ මණ්ඩල ඇති 
කරන්නට කටයුතු  කෙළේ. සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් 
ෙහෝ ඒ පෙද්ශය තුළ පැන නඟින යම් ආරාවුලක් ෙහෝ පෙද්ශය 
තුළ කරන වරදක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් වන නඩු කටයුත්තක මූල්ය 

වටිනාකම  රුපියල් ලක්ෂ ෙදක හමාරක් විය යුතු බවට තිබුණු 
සීමාව ෙමම  පනත් ෙකටුම්පතින් රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි 
කිරීෙම් නව සංෙශෝධනයත් එක්කම අපි විශ්වාස කරනවා, 
උසාවියට යෑමට තිබුණු නඩු කටයුතු සමථ මණ්ඩල කරා ෙයොමු 
වීමට ඇති ඉඩ පස්ථාව වැඩි වුණාය කියලා. ෙම් මුදල් පමාණය 
වැඩි කළාට පස්ෙසේ, නඩු කටයුතු 50,000ක් විතර අධිකරණ දක්වා 
යෑෙම් අවශ්යතාව නැතිව යනවා. ඒ තුළින් වැය වන කාලය, ශමය, 
ධනය -ෙම් සියල්ල  - නතර කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා.  

ෙදපාර්ශ්වයක් නඩු කටයුත්තකට ගියාට පස්ෙසේ එයින් එක් 
පාර්ශ්වයක් ජයගාහකයන් ෙවනවා; අනික් පාර්ශ්වය පරාජිතෙයෝ 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒ නඩු තීන්දුව අරෙගන අධිකරණෙයන් එළියට 
බැස්සාට පස්ෙසේ එක්ෙකෝ නැවත මරා ගැනීමක්  ෙවනවා; එෙහම 
නැත්නම් ගහ බැණ ගැනීම් ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ ඒ 
පාර්ශ්ව අධිකරණය ගැන තෘප්තිමත් ෙවන්ෙන් නැහැ. සමාජය තුළ 
තෘප්තිමත් පාර්ශ්ව  සිටීම සමාජෙය් ඉදිරි පගමනය සඳහා වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙදපාර්ශ්වයම ජයගාහකයන්  කිරීම මූලික 
කරෙගන තමයි සමථ මණ්ඩලය පිහිටුවන්නට කටයුතු කෙළේ.  

 සමථ මණ්ඩලවලට ෙවනම ෙගොඩනැගිලි, නිලධාරින් ලබා 
දිය යුතුයි කියලා සමහර මන්තීවරුන්ෙගන් අදහස් පකාශ වුණා. 
ඇත්තටම මෙග් මතය ෙම්කයි. දැන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සමථ 
මණ්ඩල විහාරස්ථානයක්, ෙද්වස්ථානයක් ආශිතව තමයි 
පවත්වන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ගෙම්  පන්සෙල් හාමුදුරුවන්ෙග්,  ෙද්වස්ථානෙය් 
පූජකතුමාෙග් බලපෑම ජන සමාජයකට වැඩිපුර තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අපි ඒ සිද්ධස්ථානවලට ගරු කරන ස්වභාවය වැඩි නිසා. 
ඒ නිසා තවත් අධිකරණමය තත්ත්වයට සමථ මණ්ඩල 
ෙගනාෙවොත්, ෙම් කමය විධිමත් කමයකට පාලනය කරන්න 
උත්සාහයක් දැරුෙවොත්, දැනට සමථ මණ්ඩලවලට ෙයොමු වන 
සියයට 40ක්, සියයට 50ක් පමණ වූ ආරාවුල් පමාණය, ඉදිරි 
කාලය තුළදී මීට වඩා අඩු වීෙම් පවණතාවක් තිෙබනවා.  අෙප් 
සංස්කෘතිය, සමාජ මට්ටම්  ඒක රාශී කරෙගන, ෙභෞතිකමය 
වශෙයන් ලබා ගන්න බැරි ෙදයක් ඒ ඒ පාර්ශ්වයන්ට ලබා දීෙම් 
අරමුණින් තමයි, අපි මූලිකවම 1988දී සමථ මණ්ඩල නිර්මාණය 
කරන්නට අදාළ  පනත  ෙගනාෙව්.  

සමථ මණ්ඩලවලට අවශ්ය ලිපි දව්ය, ෙඩස්, පුටු 
සම්බන්ධෙයන්  ගැටලුවක් නැහැයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
අපි දැනටමත් අමාත්යාංශය මඟින් ඒ  අවශ්ය  ෙද් සැපයීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම  දැනටමත් 
සමථකරණය සඳහා පුහුණු නිලධාරින් ඉන්නවා. පුහුණු නිලධාරින් 
වශෙයන් අලුතින් 17 ෙදෙනකු බඳවා ගන්නත් කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම උතුරු පළාෙත් විෙශේෂ සමථ මණ්ඩලයක් අමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් පත් කරන්නටත් කටයුතු කළා.  

ඒ තුළින් අධිකරණයට යන්ෙන් නැතිව විසඳා ගන්න පුළුවන්  
ගැටලු පමාණය අති මහත්. දවිඩ භාෂාෙවනුත් ෙම් කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් පිරිසක් බඳවා ගැනීමට අපි දැන් කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. විෙද්ශ පුහුණුව සඳහා අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ෙකෙරන්නට ඕනෑ වැඩ කටයුතු 
සියල්ල  ෙම් වන විට අපි කර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "සාපරාධී කාරණාවල දී  
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය දැක්වීෙම් පනත" යටෙත් අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ඒ නියමයන්ටත් අපි අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි.  මීට ෙපර 
අපි චීනය සමඟත් ෙමවැනිම ගිවිසුමකට එළඹුණා. අද රුසියානු 
රජය සමඟ ඇති කර ගන්නා වු ෙම් ගිවිසුම්වල පතිඵලය ෙම්කයි.  
විෙශේෂෙයන්ම නීතිෙය් ආධිපත්යය සුරක්ෂිත වූ රටක් අෙප්ක්ෂා 
කරන අප සියලු ෙදනාටම වර්තමාන සමාජය තුළ පවාහන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතුවලදී ෙව්වා, අන්තර් ජාලෙයන් ෙව්වා රට රටවල් අතර 
ඇති වන බැඳීම් ෙවනදාට වඩා පබල ෙලස තිෙබනවා. ඒ තුළ 
විවිධාකාර වූ අපරාධ ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කාරණාවලදී ඊට 
වඩා වැඩි පවණතාවක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට තිෙබනවා. ඒ ඒ 
රටවල් එක්ක සහසම්බන්ධෙවලා, අෙප් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත්යයට 
තර්ජනයක් වන යම් කිසි කටයුත්තක් සිදු ෙවනවා නම් ඒ පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් තුළින් ලැෙබනවා.  මම 
සවිස්තරාත්මකව ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
අමාත්යතුමාත් ඒ පනෙත් තිෙබන සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව සභාව 
දැනුවත් කළා.  ඒ නිසා අෙප් නීතිෙය් ආධිපත්යය රට තුළ සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් වැඩ කටයුත්ත තවත් පුළුල් කිරීම තමයි අපි ෙම් නිෙයෝග 
අනුමත කිරීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සෑම ගාම  නිලධාරි 
මහත්මෙයකුට ම තමන්ෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට බල 
පැවැත්ෙවන පරිදි සාමදාන විනිශ්චයකාර පත්වීම් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා. මම හිතන විධියට ඒක ඒ අයට යම් 
වැදගත්කමක්  ලබා ෙදන තනතුරක්. නිරන්තරෙයන්ම ජනතාව 
එක්ක ගැෙටන නිලධාරියා තමයි ගාම නිලධාරිවරයා. ඒ නිසා 
ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට මුහුණ දීෙම්දී  ගාම  නිලධාරින්ට ෙවනදා 
ඇති වුණු අපහසුතාවන් නැති වුණාය කියන හැඟීම ෙම් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුර ලැබීමත් සමඟම අංග සම්පූර්ණ ෙවනවාය 
කියලා මම හිතනවා. තවත් ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් වුණා. ඉදිරි 
කාලය තුළ අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් තවත් සාධනීය තීන්දු තීරණ 
රැෙගන එන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නඩු හබවල පමාදය  ගැන 
තමයි අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කෙළේ.  අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සෑදීෙම් කටයුතු දැන් කියාත්මක  ෙවමින් තිෙබනවා.  
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් subcommittee එකක් තිෙබනවා, court 
structure එක ෙවනස් කිරීම සඳහා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොතැනද, වැඩිපුර නඩු හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද,  ඒවාට 
ගත යුතු විසඳුම් ෙමොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව  සියලු පක්ෂ 
නායකයන්ට, ඒ ඒ පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන්ට ඒ කමිටුවට ගිහිල්ලා 
අදහස් දක්වලා, ඒ සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක 
තමයි ෙහොඳම කියා දාමය. එෙහම නැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පරිබාහිරව අලුතින් අධිකරණ පිහිටුවන්නට අපට හැකියාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව; පවතින නීතිය අනුව 
අපි ඒ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගත යුතුයි.  ඉදිරිෙය්දී ෙමෝටර් රථ 
පවාහන පනතට ෙගන එන සංෙශෝධන, ෙවනස්කම් තුළින් 
වසරකට නඩු ලක්ෂයක් විතර පමාණයක් අධිකරණවලට යන්ෙන් 
නැතිව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්වි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  එවැනි සමාජ තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන අන්දමට; උචිත 
අන්දමට අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවා ෙගන 
යනවා.  

ෙම් වන විට අපරාධ නඩු විධාන සංගහයට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන්න අවශ්ය කමිටුවක් අපි පත් කර තිෙබන බවත් අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. සිවිල් නඩු විධාන සංගහයට අවශ්ය  සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරන්නත් කමිටුවක් ෙම් වන විට හදලා තිෙබනවා.  ෙම් 
සියල්ලම ඉදිරි කාලය තුළ පජාතන්තවාදී පවාහය ශක්තිමත් කරන 
කරුණු කාරණා. ෙම් සියල්ල ශක්තිමත් කිරීම තුළ පමණයි අපි 
අෙප්ක්ෂා කරන රටක් අපට නිර්මාණය වන්ෙන්. ඒ නිසා 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය වැදගත් වාෙග්ම,  නීතිෙය් ආධිපත්යය 
සුරක්ෂිත කිරීමත් වැදගත්. අන් කවරදාකටවත් වඩා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපි ඒ කටයුතුවලට පමුඛත්වය ලබා දීලා කටයුතු 
කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මම දීර්ඝ වශෙයන් අදහස් දක්වන්ෙන් නැහැ. මම හිතන 
විධියට ෙහොඳ අදහස් රාශියක් ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒවාට සවන් දීලා 
ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු  ෙබෙහොම 
සාර්ථකව කර ෙගන යන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා කරනවාය කියන කාරණාවත් මතක් 
කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු වි ජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා.   

 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් කාරණා තුනක් 

පිළිබඳව පැවැති දීර්ඝ විවාදය  දැන් අවසන් ෙවමින් පවතිනවා.  

පළමුවන කාරණය, සාපරාධී කරුණුවලදී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගය ලබා දීම සම්බන්ධව අෙප් ආණ්ඩුව රුසියානු 
සමූහාණ්ඩුවත් එක්ක අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමට අනුකූලව 
නිකුත් කරන ලද නියමයයි. සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් ෙම් වන විට අපි රාජ්යයන් 
7ක් සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹිලා තිෙබනවා. රුසියානු සමූහාණ්ඩුව, 
චීන ෙහොංෙකොං රාජ්යය, එක්සත් අරාබි එමිෙර්ට්ස් රාජ්යය, 
ඉන්දියාව, තායිලන්තය, ෙබලාරස් සහ යුක්ෙර්න් රාජ්යය සමඟ 
ෙමවැනි ගිවිසුමකට ඇතුළත් වන්න අපි පසු ගිය දිනෙය්දී කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ගත්තා.  

විෙශේෂෙයන්ම රුසියානු සමූහාණ්ඩුව කියන්ෙන්, අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි,  අපිත් සමඟ දිගින් දිගටම හැම දාම හිටපු ඉතාම මිත 
රාජ්යයක්;  ජාත්යන්තර වශෙයන් සෑම අවස්ථාවකදීම ශී ලංකාවට 
සහෙයෝගය ලබා දීපු මිතුරු රාජ්යයක් බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා රුසියාව වැනි රාජ්යයක් එක්ක ෙමවැනි ගිවිසුමකට 
ඇතුළත් වීම රටක් විධියට ශී ලංකාවට ඉතාමත් වැදගත් වනවා.  

ෙදවන කාරණය, අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිකුත් 
කරන ලද නිෙයෝගයයි. ඒ නිෙයෝගය අනුව ගාම නිලධාරින්, තමන් 
රාජකාරි කරන බල පෙද්ශය පිහිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
සඳහා නිල බලෙයන් සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් බවට පත්කිරීම 
විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග් රාජකාරියට ෙදන ෙගෞරවනීය 
තත්ත්වයක් විධියටත් සලකනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට යම්කිසි වග 
කීමකුත් ඒ තුළින් පැවෙරනවා. ඊටත් වඩා එහි ගුණාත්මකභාවය 
අපි අගය කරන්ෙන්, ගාම  නිලධාරිවරයා සාමදාන 
විනිශ්චයකාරවරයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීම නිසා ඒ පෙද්ශවාසි 
ජනතාවට තම තමන්ෙග් කටයුතු කර ගැනීෙම්දී දැඩි පහසුවක් 
ඇතිවීම නිසායි. ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අෙප් කෘතඥතාව පළ කරනවා. ගාම   
නිලධාරින්ට ෙමවැනි පිළිගැනීමක් ලබා දිය යුතුයි කියලා එතුමා 
ඉදිරිපත් කළ මතය අනුව අපි ඒ අදාළ නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරමින් 
ෙමම තත්ත්වය ඇති කරලා තිෙබනවා.  

තුන්වන කාරණය වුෙණ්,  සමථ මණ්ඩල පනත සංෙශෝධනය 
කිරීමයි. ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් පක්ෂ, විපක්ෂ ගරු 
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අමාත්යවරු ෙමන්ම ගරු මන්තීවරු දීර්ඝ වශෙයන් අදහස් 
දක්වන්නට ෙයදුණා. සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අදහසක් 
වුණා, සමථ මණ්ඩලයත් නිශ්චිත පහසුකම් සහිත කාර්යාල 
ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් ඇතිව, අධිකරණ පවත්වාෙගන යන 
ආකාරයටම පවත්වාෙගන යන්නට ඕනෑය කියලා. එය ෙම් පනෙත් 
අරමුණක් විධියට මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනෙත් 
අරමුණ වුෙණ් අධිකරණ කමෙයන් බැහැරව මිතශීලිව පශන් 
විසඳන කමයක් ෙසොයා ගැනීමයි.  

අධිකරණය තුළ කියාත්මක වන්ෙන් නීතිෙය් ආධිපත්යය 
කියලා අපි දකිනවා, අපි පිළිගන්නවා.  සමථ මණ්ඩල තුළින්  
නීතිෙය් ආධිපත්යය කියාත්මක කිරීමක් ෙනොෙවයි, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  සමථ මණ්ඩලය තුළ තිෙබන්න ඕනෑ, 
මනුෂ්යත්වෙය් ආධිපත්යයයි. එතැනදී පශ්න විසඳන්නට ඕනෑ 
නීතිය ගැන තර්ක කරලා ෙනොෙවයි, මනුස්සකම ගැන කල්පනා 
කරලායි. ඒ ගැටුම්වලට භාජන වුණු, එෙහම නැත්නම් සම්බන්ධ 
වුණු පාර්ශ්වයන්, ඒ ගැටුම්වලට සම්බන්ධ වීම නිසාම 
ෛවරක්කාරයන් විධියට, විරුද්ධකාරයන් විධියට සමථ 
මණ්ඩලයට එන පාර්ශ්වයන්,  ඥාතින් විධියට, මිතයන් විධියට 
ආපසු ෙගදර යැවීම තමයි ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
අධිකරණය තුළ ඒක කරන්න අපහසුයි. අධිකරණය තුළ තිෙබන 
adversarial system  එක යටෙත් පතිවිරුද්ධ ආකල්ප තුළමයි 
අධිකරණය කියාත්මක වන්ෙන්. අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
ෙවනත් විකල්පයක් නැති නිසා ඒක කියාත්මක වනවා. නමුත් 
ෙබොෙහෝ කටයුතු සම්බන්ධව අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අධ්යයනය 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත 1988 ඉඳලා 
කියාත්මක වනවා. ඊට ෙපර, එක්දහස් නවසිය පනස් ගණන්වලත් 
ෙමවැනි පනතක් කියාත්මක වුණා. 

ෙම් තුළ සාර්ථකත්වය අපට මනින්න තිෙබන  ෙහොඳම මිම්ම 
තමයි , සමථ මණ්ඩලවලට ඉදිරිපත් වන  ගැටුම්වලින් ෙකොපමණ 
පමාණයක්  සමථය ෙවනවාද කියා සලකා බැලීම. 2015 අවුරුද්ෙද්  
සියයට 47.7ක් සමථයකට පත් ෙවලා තිෙබන  බව අපි ෙපන්නුවා.  
ඒ කියන්ෙන්, විශාල පතිශතයක්. නඩු පණස්දාහකට වැඩි 
පමාණයක සංඛ්යාෙල්ඛන අපි  ඉදිරිපත් කළා. පසු ගිය අවුරුදු 
පෙහේ සමස්තය විධියට  අරෙගන බැලුවාම සියයට පණහකට වැඩි 
ආරවුල් පමාණයක් සමථ මණ්ඩලවලින්  විසඳා තිෙබනවා. ඒක 
ඉතාමත්ම ඉහළ පතිශතයක්. ගුණාත්මකභාවය ඒ තුළ  තිෙබනවා. 
ෙම් සමථවලට එළෙඹන  පාර්ශ්වකරුවන්ට  ෛවරය, ෙකෝධය, 
ඊර්ෂ්යාව  වාෙග් ෙද්වල් වර්ධනය කර ගන්ෙන් නැතිව,  නැවතත් 
තමන්ෙග්කම, ගෙම්කම රැක ගනිමින්  බිම් අඟලකට මිනී 
මරාගන්ෙන් නැතිව, සුහදශීලිව  ඒ ෙගොල්ලන්ට  පශ්න  විසදාෙගන 
ජීවත්වීෙම් පරිසරයක් හදන එක අපට  හුඟක් වැදගත් ෙවනවා. 
අධිකරණයක් තුළින් ලබන විසඳුමකට වඩා  ෙම් සමථ මණ්ඩලය 
තුළින් ලබන විසඳුමක සිය දහස් ගුණයක  වටිනාකමක් තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා නීතිමය බලයක් දීම තමයි  ෙමමගින්  සිද්ධ කරන්ෙන්. 
මීට සහස ෙදකකට කලින් ජීවත්ෙවච්ච ඇරිස්ෙටෝට්ල් කියන  
දාර්ශනිකයා කියා තිෙබන්ෙන්, "At his best,  man is the noblest 
of all animals; separated from law and justice he is the 
worst" කියලා. "ෙලෝකෙය් ඉන්න  සත්වයන්ෙගන්  උත්තරීතරම, 
උතුම්ම  සත්වයා තමයි  මනුෂ්යයා. හැබැයි  ඔහු නීතිෙයන් ඉවත් 
වුෙණොත්  ෙලෝකෙය් ඉන්න නරකම සතා  "කියන එකයි. එම නිසා 
තමයි අද පජාතන්තවාදී ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම හඬගා  
ඉල්ලන්ෙන්, "අපට  ඕනෑ ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, අපට  ඕනෑ,  
නීතිෙය් ආධිපත්යයයි" කියා.   

මිට කලින් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්  2015 ජනවාරි  8 
වනදා අපි ජනාධිපතිවරණයට යනෙකොට අෙපන් කවුරුවත් ඔය 
කියන එකක්වත් ඉල්ලුෙව් නැහැ. බඩු මිල අඩු කරන්න ඉල්ලුෙව්ත් 
නැහැ. කන්න ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ. ෙගවල් ෙදොරවල් ඉල්ලුෙව්ත් 

නැහැ. "අපට  නීතිෙය් ආධිපත්යය තිෙබන රටක් ෙදන්න" කියා 
විතරයි  ඉල්ලුෙව්.  සමානාත්මතාවය තිෙබන  රටක් ෙදන්න " 
කියා විතරයි ඉල්ලුෙව්. සෑම ජාතිකෙයකුටම, සෑම 
ආගමිකෙයකුටම, සෑම භාෂාවක් කථා කරන ෙකෙනකුටම   
සමානව අයිතියක් ඇති බව පිළිගන්න,  නීතිෙය් ආධිපත්යය 
තිෙබන රටක් ෙදන්නය කියා තමයි ඉල්ලුෙව්. ඒ ඓතිහාසික 
ෙවනස ගැන මම නිරන්තරෙයන් කියනවා,  පජාතන්තවාදෙය් 
සංවර්ධන ඉතිහාසය ලියන දවසක  එය ලියැෙව්වි.   

1215 ෙපබරවාරි  මාසෙය් අත්සන් කළ Magna Carta 
Agreement  එෙකන් පස්ෙසේ  පජාතන්තවාදී ඉතිහාසෙය් වැදගත්ම 
සන්ධි ස්ථානය සනිටුහන් ෙවන්ෙන්  ශී ලංකාව කියන පුංචි දූපෙත් 
ජනවාරි 8 වනදා විප්ලවයයි.  ඒ තමයි  2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 
වනදා පැවැත්වූ  මැතිවරණය. ඒක දැනටම ඉතිහාස ෙපොතට  
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළ ආණ්ඩුවක් විධියට අප තුළ 
තිෙබන  යුතුකම හා වග කීම  තමයි  නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා 
කර ගන්න එක.  නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා කිරීම තුළ  අප 
මනුස්සකම කියන  එක අමතක කර ෙම් නීතිෙය් ආධිපත්යය 
ආරක්ෂා කෙළොත් ඇති වැඩක් නැහැ. මානුෂිකත්වය, දයාව, 
අනුකම්පාව, කරුණාව හදවත්වල පිරිච්ච මිනිස්සු  ජීවත්ෙවන 
සමාජයක් අපිට ඕනෑ. නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා කරන ගමන්ම 
ආගම දහමින්, චර්යා ධර්මෙයන්  සපිරුණු මිනිස්සු ෙකෝට්ඨාසයක් 
- සෙහෝදරත්වෙයන් එකට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් මිනිස්සු 
ෙකොට්ඨාසයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මුලික පියවර ගැනීම 
ආණ්ඩුෙව් යුතුකමක්, වග කීමක්.  ඒ  වාෙග්ම  ඊට සහෙයෝගය 
දැක්වීම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව   නිෙයෝජනය කරන  ඕනෑම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකුෙග්  යුතුකම්ක් ද,  වග කීමක් ද  වී තිෙබනවා. 

එවැනි උත්තරීතර ඉලක්කයක්  කරා  අප ෙම් යන ගමෙන්දී 
පක්ෂ  විපක්ෂ ෙභ්දයකින්  ෙතොරව  අද අදහස ්  පකාශ කළ  
සියලුම මැති ඇමතිවරු ෙමය අගය කර, වටිනාකම පිළි අරෙගන 
අද  අදහස් පකාශ කිරීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට එකතු කළ 
ඉතාමත්ම වටිනා ගුණාංගයක්  විධියට අපි සලකන්නට  ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ගර්භෙය් තිෙබන ෙගෞරවය ආරක්ෂා කළ, 
පාලනයක් විධියට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන පමිතිය ආරක්ෂා 
කළ අවස්ථාවක් විධියට ෙමය සනිටුහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
එක්කම අද දිනෙය් දිගින් දිග ටම කථා කරන අතරතුෙර්  
බන්ධනාගාර  පිළිබඳව, බන්ධනාගාර රැදවියන්  පිළිබඳව  තිෙබන 
පශ්න   රාශියක් කථා කළා.  

ඒ අදහසුත් ඉතාම වටිනවා. අපත් දන්නවා, ෙම් බන්ධනාගාර 
ඉදි කර තිෙබන්ෙන් රෙට් විශාල ජන ෙකොටසක් ෙම්වා ඇතුෙළේ 
ගාල්කර තියන්න ෙනොවන බව. නමුත්, අවාසනාවකට ෙම් රෙට් 
බන්ධනාගාර ඉදි කළ උදවියෙග් ඒ ඉලක්ක ඉක්මවා ගිහින්, කුමන 
ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ වැරැදිවලට පැටලිලා, අපරාධවලට 
සැකකරුවන් බවට පත් ෙවලා, සමහරු වරදකරුවන් බවට පත් 
ෙවලා අද බන්ධනාගාර පිරිලා තිෙබනවා. 17,000කට වැඩි 
පමාණයකින් අද බන්ධනාගාර පිරී ගිහින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි අවාසනාවන්ත 
කාරණය, ෙම් සභාෙව්ත්, මුළුමහත් රෙට්ම ජනතාවෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ කාරණය ෙම්කයි. අද 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්න පිරිසෙගන් සියයට 45කට වැඩි 
පමාණයක් බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් මත් දව්ය වැරැදි 
සම්බන්ධවයි. සමහර උදවිය මත් දව්ය වැරැදි සම්බන්ධව 
ෙනොවුණත්, ඒ බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන වැරැදි දිහා 
බැලුවාම, මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිබීෙම් ෙහේතුව මත 
ෙසොරකම් කිරීම යනාදී ෙවනත් අපරාධ සිදු කරන්න ගිහින් තමයි 
එෙහම බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. ඒ අනුව නිශ්චිතවම කිව ෙනොහැකි වුණත්, දළ 

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වශෙයන් ගත්ෙතොත් අද බන්ධනාගාරවල සිටින රැඳවියන්ෙගන් 
සියයට 55 සිට සියයට 60 දක්වා පමාණයක්වත් ෙම් මත් කුඩු සහ 
මත් දව්ය භාවිතය සහ ඒවාට ඇබ්බැහිවීම ෙහේතුෙවන් තමයි 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙඩංගු ව්යසනයට වඩා 
ඉතාම බරපතළ ව්යසනයක්. මුළුමහත් ජාතියක් විනාශ වීෙම් 
තර්ජනයක්, අවදානමක් තිෙබන කාරණයක් විධියට ෙම් 
පිළිබඳවත් අපි අලුතින් යමක් හිතලා යම් යම් පියවර ගත යුතු 
කාලය එළඹිලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට එල්ලුම් ගහට 
නියම වුණු සිරකරුෙවෝ දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් 1,100ක් පමණ 
ඉන්නවා. ෙමයින් භාගයක් පමණ උදවිය වැරදිකාරෙයෝ වුණාට ඒ 
තීන්දු, තීරණ අවසානාත්මක නැහැ. ෙහේතුව, ඒ  තීන්දුවලට එෙරහිව 
ඔවුන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර තිබීමයි. අභියාචනා යනාදිය 
සියල්ල අවසන් වුණු, නඩු කටයුතු ෙනොමැති, එෙහත් එල්ලුම් ගහට 
නියම වුණු ඒ රැඳවියන් සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්න මම ෙමම 
අමාත්යාංශය භාර ගැනීමට ෙපර පටන්ම විශාම ලත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙගන්  සමන්විත කමිටුවක් 
පත් කර තිබුණා. ඒ මඟින් අප ඒ පිළිබඳව සියලු කරුණු අධ්යයනය 
කරලා, පුද්ගලයන් එක එක්ෙකනා පිළිබඳව ෙවන ෙවනම 
ෙතොරතුරු අරෙගන, ෙම් ෙවන ෙකොට 182කෙග් එල්ලුම් ගෙහේ 
දඬුවම ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම වශෙයන් පරිවර්තනය කර 
තිෙබනවා. ඒ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන බලය 
යට ෙත්යි. අෙප් නිර්ෙද්ශයට එතුමා එකඟතාව පළ කිරීම තුළ ඒ 
ෙද් සිද්ධ කළා. තවත් හැටෙදෙදෙනක් පිළිබඳව අප අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
එල්ලුම් ගහට නියම වුණු ඉතිරි රැඳවියන් සම්බන්ධවත් ෙම් කමය  
එකින් එක අනුගමනය කරමින්, අප ඔවුන්ටත් ෙදන්න පුළුවන් 
සහනය ලබා ෙදනවා.  

ෙමම කාලය ෙම් එල්ලා මැරීම කියන දඬුවම දැඩි විවාදයට 
ලක් කර ගත්ත කාල සීමාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද මරණ දඬුවම නීති ෙපොෙත් තිෙබන රටවල් හරි 
අඩුයි. රටවල් 40ක් වාෙග් අඩු පමාණයක තමයි ෙම් දඬුවම 
ෙදන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අතර බහුතර රටවල් පමාණය 
ති ෙබන්ෙන් ආසියාෙව්යි. European Union එෙක් රටවල ෙමම 
දඬුවම සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් පාන්ත කීපයක විතරක් මරණ දඬුවම කියාත්මක 
ෙවනවා. අෙප් රෙට් 1976දී පාෙයෝගික අත්හිටුවීමක් -practical 
moratorium එකක්- යටෙත් මරණීය දණ්ඩනය සිද්ධ කර 
තිෙබනවා. එය කරලා දැනට අවුරුදු 40ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
1976දී අවසාන වශෙයන් එල්ලා මරා තිෙබන්ෙන් "ෙහොඳ පපුවා" - 
"the good heart" - නමැති හිරකරුවායි.  ඒ නිසාෙදෝ -මා දන්ෙන් 
නැහැ.- එවක් පටන් මරණීය දණ්ඩනය සඳහා ජනාධිපතිවරුන් 
අත්සන් ෙනොකිරීෙම් ෙහේතුව මත එම දණ්ඩනය කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. ෙම් වන විට අප ඉන් ඔබ්බට ගිහින් තිෙබනවා.  

2008දී පමණ එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානය ද්විවාර්ෂිකව 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මරණ දඬුවම නීති ෙපොෙත් තිෙබන 
රටක වුණත් පාෙයෝගිකව එය කියාත්මක ෙනොකර තබාගැනීෙම් 
එකඟතාවක්, moratorium එකක් ඉදිරිපත් කළා. අප වසර 
ගණනාවක් එයට පක්ෂව ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය 
අවුරුදු ෙදකතුනක කාලය තුළ යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා අපි එයට 
පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කරලා නැහැ. එෙහත් ෙම් වසෙර් නැවත 
එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනෙකොට ශී ලංකාව රාජ්යයක් විධියට 

එයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අද              
ශී ලංකාෙව් මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක ෙනොවුණත් එය යම්කිසි 
මට්ටමකට පශ්නසහගත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් GSP සහන අපට ලබා ගැනීෙම්දී, 
යුෙරෝපාකරයට අෙප් මත්ස්ය ෙවළඳාම සම්බන්ධෙයන් කළ 
තහනම ඉවත් කරගැනීෙම් කටයුතුවලදී අෙප් රෙට් තිෙබන සමහර 
නීති පිළිබඳව, ජාත්යන්තර පමිතියට වඩා පහළින් තිෙබන නීති 
කමෙව්ද පිළිබඳව දිගින් දිගට සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. මරණීය 
දණ්ඩනයත් එක කාරණයක්. එය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී කුමක් 
කළ යුතුද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා විසින් නිශ්චිත වශෙයන්ම 
ගනු ලබන තීන්දුව කුමක්ද කියා දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ඉදිරිපත් වූ අදහස් -
ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ 
සෑමෙදනාෙග් අදහස්- ෙබොෙහොම වැදගත්. විෙශේෂෙයන්ම අද දින 
සම්මත කරන පනත් ෙකටුම්පත, නියමය සහ නිෙයෝග ගැන 
පමණක් ෙනොව, අනාගතෙය් අෙප් රට නීති ක්ෙෂේතය කුමන 
දිශාවකට ගමන් කළ යුතුද, අනාගතෙය් අෙප් නීති පතිපත්ති 
ෙකෙසේ සකස් විය යුතුද කියන කාරණා සම්බන්ධවත් ඉතාම 
වැදගත් අදහස් අද පකාශ ෙකරුණා. ඒ නිසා ඒ අදහස් පකාශ කරපු 
සියලු මැති ඇමතිවරුන්ට ආණ්ඩුව විධියටත්, අධිකරණ 
අමාත්යවරයා විධියටත් මෙග් ෙගෞරවය, පශංසාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පළ කර සිටිනවා. අද ෙම් විවාදයට සවන් ෙදමින්, ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් මීට සහය දැක්වූ සියලු මැති 
ඇමතිවරුන්ටත්, මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරනවා. ෙමම 
කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා මෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරිනුත් 
මට ලබා දුන් සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය 
පළ කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම මින් අවසාන කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

අධිකරණ සංවිධාන පනත: නිෙයෝග 
நீதித் ைறச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

JUDICATURE ACT: REGULATIONS 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

"1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 45 වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු එම පනෙත් 61 වැනි වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙපබරවාරි 18 දිනැති අංක 
1954/34 දරන අති වි ෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.03.08 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."  
     
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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සමථ මණ්ඩල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
மத்தியஸ்த சைப (தி த்தம்) சட்ட லம் 

MEDIATION BOARD (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப்ப மாக" - 

[மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3  ordered to stand part of the Bill. 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
"That Parliament do now adjourn".   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.5.25ට, අද දින සභා සම්මතිය 

අනුව, 2016 ජූලි මස 20 වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 5.25 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ைல 20, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 5.25 p.m. until 1.00 p.m. on  Wednesday, 
20th, July, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS : 

 Value Added Tax (Amendment) Bill: Petitions to the 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Drinking Water Problem of Pooneryn Residents 
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அநறறப்நெகள்: 

 சசர்ததயற ரற (றயத்ம்) சட்டநனம்: உர் 

லறன்யக்கு நக்கள் 

 
 

றணரக்கலக்கு ரய்நன றலடகள் 

 
ணற அநறறத்ல் நன றணர: 

 நேகரற க்கபறன் குடிலர்ப் தறச்சறலண 

මනොමරොච්ම ෝමේ බළගළරය වඳශළ ගේ අඟුු මිදී 
ගෆනීම:  

 විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහශේ 
ප්රකහලඹ 

 

ක්රීඩළ පනත:  
      නිශඹෝග 
 

කේ තෆබීමේ මයෝජනළල: 
      ඵසනහහිය ඳශහශත් උඳහකරධහරි ගුරු ඳත්වීම් 

நுலச்சசரலன அணல் றன் றலனத்துக்கரண றனக்கரற 

தகரள்ணவு: 

 றன்லு ற்யம் நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அலச்சரறணது 

கூற்ய 
 

றலபரட்டுச் சட்டம் : 

 எலங்குறறகள் 
 
 

எத்றலப்நெப் தறசல: 

 சல் ரகரத்றல் தட்டரரற ஆசறரறர்கள் றணம் 

PURCHASE OF COAL FOR NORACHCHOLAI 

POWER PLANT: 
 Statement by Minister of Power and Renewable 

Energy 
 

SPORTS LAW: 

 Regulations 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Graduate Teacher Appointments in Western Province 
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2016 யூலன 20, நென்கறல 
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—————————————– 

 
අ. භළ. 1.00  පළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ ගගු ිලගග සුමිලපළ මශතළ  
මූළවනළරූඪ විය. 

 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்நெறகு றனங்க சுறதரன] 

லனல கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
නිමේදන 

அநறறப்நெக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

එකතු කශ අගඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් 
ශකටුම්ඳත : ශරේසධහකරකයටඹප ශඳත්ම් 
சசர்ததயற ரற (றயத்ம்) சட்டநனம் : 

உர்லறன்யக்கு நக்கள் 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 

PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශ  121(1) න යසථහ ප්රකහය 
“එකතු කශ අගඹ භත ඵදු (ංශලෝධන)” ඳනත් ශකටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහකරකයටඹ ශත ඉරිරිඳත් කයන රද 
ශඳත්ම් තුනක පිපඳත් ගරු කථහනහඹකතුභහ ශත රළබී ඇති ඵ 
ඳහර්ලිශම්න්තුප දළන්වීභප කළභළත්ශතමි. 

 

ලිිළ මේඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ (උවවහ අධායළපන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரலனகள் அலச்சயம் தரரலன்நச்  

சலத நைல்யம்) 

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

ගරු නිශඹෝජය  කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් හර්තහ 
ඉරිරිඳත් කයමි. 

(i) 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ වි ත විලසවිදයහරශ  
ඳලසචහත් උඳහකර ඉංග්රීසි භ බහහ ආඹතනශ  හර්ක ක හර්තහ 
ව හර්ක ක ගිණුම්;  

(ii) 2013 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදයහරශ  ඳහලි වහ 
ශඵෞද්ධ අධයඹන ඳලසචහත් උඳහකර ආඹතනශ  හර්ක ක 
හර්තහ ව ගිණුම්; 

(iii) 2013 ර්ඹ වහ ශභොයටු විලසවිදයහරශ  හර්ක ක 
හර්තහ ව ගිණුම් හර්තහ; 

(iv) 2013 ර්ඹ වහ ශකොශම විලසවිදයහරශ  ශද්යඹ 
වදය විදයහ ආඹතනශ  හර්ක ක හර්තහ; 

(v) 2013 ර්ඹ වහ ශකොශම විලසවිදයහරය ඹ ඳරිගටක 
අධයඹනහඹතනශ  හර්ක ක හර්තහ; ව 

(vi) 2012 ර්ඹ වහ ශේයහශදණිඹ විලසවිදයහරශ  ක ක  
විදයහ ඳලසචහත් උඳහකර ආඹතනශ  හර්ක ක හර්තහ.  

එභ හර්තහ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ පිබඳඵ 
ආංශික අධීක්ට කහයක බහප ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ 
ශඹෝජනහ කයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  මුද්  අභහතයතුභහ 
ශනුශන් භභ 2003 අංක 3 දයන යහජය මරය කශභනහකයට 
(ගකීභ) ඳනශත් 10ළනි ගන්තිඹ ඹපශත් ය භළද යහජය මරය 

තත්ත්ඹ පිබඳඵ හර්තහ - 2016 ඉරිරිඳත් කයමි. 

එභ හර්තහ යජශ  මුද්  පිබඳඵ කහයක බහප ශඹොමු කශ 
යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.  
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඵන්දුර ගුටර්ධන භළතිතුභහ. 

 
ගු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ හර්ක ක හර්තහ 
ඉරිරිඳත් කිරීශම් දී ඒ පිබඳඵ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  විඳක්ඹප 

විහදඹක්  රඵහ දීභ මීප ශඳය  මුද්  අභහතයහංලශඹන් රිගපභ කය 
ශගන ගිඹහ.  අශේ යජඹ කහරශ    අපි තමුන්නහන්ශේරහප එශවභ 
විහදඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ නිහ  යහජය මරය තත්ත්ඹ පිබඳඵ 

හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන්  විහදඹක් රඵහ දීභප කහරුණික න 
ශර භභ ගරු බහනහඹකතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

505 506  



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභතළනදී කයන්ශන් යජශ  
මුද්  පිබඳඵ කහයක බහප එඹ ශඹොමු කිරීභයි. ඊප ඳසු අපි 
විහදඹක් රඵහ ශදන්නම්. යජශ  මුද්  පිබඳඵ කහයක බහප 
ඉරිරිඳත් ශනොකය විහදඹක් දුන්ශනොත් ඔඵතුභන්රහ කිඹයි  ''ශම්ක 
යජශ  මුද්  පිබඳඵ කහයක බහප ඉරිරිඳත් කය නළවළ''යි කිඹරහ.  
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභන්රහ එශවභ කිඹනහ.  විහදඹක් රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධශඹන්  ප්රලසනඹක් නළවළ.  ශම් පිබඳඵ අපි ඳසු විහදඹක් 
රඵහ ශදන්නම්. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අකරකයට වහ බුද්ධ ලහන අභහතයතුභහ.  
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි   අකරකයට වහ බුද්ධ ලහන 
අභහතයතුභහ ශනුශන් 2015 ර්ඹ වහ නීති ශකොමින් බහ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශ  කහර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉරිරිඳත් කයමි.  

එභ හර්තහ වනතික කපයුතු (දට විශයෝධී) ව භහධය  
පිබඳඵ ආංශික අධීක්ට කහයක බහප ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ කයමි. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2015 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ආණ්ඩු ඳක්ශ  ප්රධහන ංවිධහඹක 

කහර්ඹහරශ  කහර්ඹ හධන හර්තහ. - [ඳහර්ලිශම්න්තු ප්රතිංසකයට වහ 

ජනභහධය අභහතයතුභහ ශනුප ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර භවතහ]  
 

වභළමේවය මත ිලබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இயக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  නීතිඹ වහ හභඹ ව 
දක්ක ට ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ  2013 ව 2014 
ර් වහ ශ්රී රංකහ ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශ  කහර්ඹ හධන 

හර්තහ  ඉරිරිඳත් කයමි. 

එභ හර්තහ ජහතික ආයක්හ පිබඳඵ ආංශික අධීක්ට කහයක 
බහප ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ආගශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
துலநசரர் சற்தரர்லக் குல 

அநறக்லககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

ගු සී.බී. රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි   තරුට  ්රීඩා,හ  කරහ වහ 

උරුභඹන් පිබඳඵ ආංශික අධීක්ට කහයක බහ ශත ශඹොමු 

කයන රද ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග ම්ඵන්ධශඹන්  එභ 

කහයක බහශ  හර්තහ භභ ඉරිරිඳත් කයමි. 
 
වභළමේවය මත ිලබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இயக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මපත්වේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දුමින්ද රිහනහඹක භවතහ - ඳළමිට නළත. 

ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය භවතහ - ඳළමිට නළත. 

 
ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

ශදක පිබඳගන්මි. 

(1) ශවෝභහගභ  ෆකන්ද ඳහය  ශනො. 60/9 දයන සථහනශඹහි 
ඳරිංචි ඩා,බ්ලි .ශක්. ගුටශෝභ භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) අංශගොඩා,  හිඹුපහන  ශඳෝ ත්ත  ගුටශේකය භහත  අංක 
241/1 දයන සථහනශඹහි ඳරිංචි ඩා,බ්ලි .එම්. උපු්  ශයෝහිත 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 
ශදක පිබඳගන්මි. 

(1) භහශකොශ  භහශකොශ දකුට  ශනො. 170/ඒ දයන සථහනශඹහි 
ඳරිංචි ඩී.එ් . ශවට්ටිශවේහ භවත්මිඹශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) ඹහඳනඹ  ඳන්ර ඳහය  158/4 දයන සථහනශඹහි ඳරිංචි 
යමීරහ භර්වින් ක්රළයන්ස භවත්මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගු අජිත් මළන්නප්මපුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

වතය පිබඳගන්මි. 

1. ගශන්මු් ර  නළදුන  432/12 දයන සථහනශඹහි ඳරිංචි ඩී. 
යහජඳක් භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

2. යහගභ  ඵටුත්ත  ගහමිණී භහත  199/A දයන සථහනශඹහි 
ඳරිංචි ශක්.එ් . නිලක  භවත්මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

3. නුයඑබඳඹ  ගළමුණු භහත  ශනො. 18 දයන සථහනශඹහි 
ඳරිංචි  ශක්.පී. ශඹෝගයත්නම් භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 
ව 

4. ශකොපශදනිඹහ  ව් ඔලු  හීන්ඳන්ශදණිඹත්ත  අංක 
86/16 දයන සථහනශඹහි ඳරිංචි ශම්රි එරිරිසි භංව 
භවත්මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ. 
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ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විශේඳහර ශවට්ටිආයච්චි භවතහ - ඳළමිට නළත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ද මපත්වේ  මශජන මපත්වේ ිළිතබඳ කළරක 

වභළල  පෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்கலபப் ததரதுநக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டலபறடப்தட்டது. 
 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்கலக்கு ரய்நன றலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මලරෂ වගරක්ණ මදපළර්තමේන්තුල : අධායක් 

ජනරළේ තනතුර 

கலசரப் தரதுகரப்நெத் றலக்கபம் : 

தறப்தரபர் ரகம் தற 
DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION:  POST OF 

DIRECTOR-GENE 
 

    117/’15 

1. ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ීකක කපයුතු 
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2014.05.01 රින පුයේඳහඩු ව ශයශ ංයක්ට 
ශදඳහර්තශම්න්තුශ  අධයක් ජනයහ්  තනතුය 
වහ නිරධහරිශඹකු ඳත්කශ ක්රභශ දඹ කශර්ද; 

 (ii) උක්ත තනතුය දළරීභප ම්පර්ට කශ යුතු  
අධයහඳන වහ යහජය ශේශ  නිඹමිත මලික 
සුදුසුකම් ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 (iii) 2014.06.02 රින ඉවත තනතුයප තහකහලික 
ඳදනමින් අනුයුක්ත කශ ඉන්ද්රහණි භංගලිකහ 
වික්රභනහඹක ඹන නිරධහරිනිඹශේ අධයහඳන වහ 
ශනත් සුදුසුකම් ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 (iv) ඇඹ 2003.03.03 රින සි භප 2013.02.11 රින දක්හ 
නිතය යහජය ශේශ  ශකතයම් කහරඹක් ශේඹ 
කය තිශබ්ද;  

 (v) ශයශ ංයක්ට අධයක් ජනයහ්  තනතුශයහි 
ළඩා, ඵළලීභ වහ නිරධහරිඹකු ඳත් කශ යුත්ශත් 
කවුරුන් විසි භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 
 

(ආ) (i) ශභභ නිරධහරිනිඹප එශයහි මරය අක්රමිකතහ 
ම්ඵන්ධ අ් රස ශවෝ දට ශචෝදනහ විභර්ලන 
ශකොමින් බහ භඟින් ඳරීක්ටඹක් සි භදු කයන 
ඵ දන්ශන්ද; 

 (ii) එශේ නම්  එළනි නිරධහරිනිඹකප අධයක් 
ජනයහ්  තනතුයක් රඵහදීශම් නීතයහනුකර ඳදනභ 
කශර්ද; 

 (iii) අදහශ ඳත්වීභ ඵර යහිත කිරීභප පිඹය ගන්ශන්ද; 

 (iv) එශේ නම්  ඒ කදහද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 
தற அலச்சயம் சசற தகரள்லககள் ற்யம் 

ததரயபரர அலுல்கள் அலச்சயரணலக் சகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) 2014.05.01ஆம் றகறன்ய தற்நறடரகற 
கலசரப் தரதுகரப்நெத் றலக்கபத்றன் 
தறப்தரபர் ரகம் தறக்கு உத்றசரகத் 

தரயல றறத் நைலநல ரதன் 

தலயும்; 

 (ii) சற்தடி தறல கறப்தற்கரகப் நேர்த்ற 
தசய் சண்டி கல்றசரர் ற்யம் அசரங்க 
சசலறனரண உரற அடிப்தலடத் லக 

லகள் ணறத்ணறரக ரல தன்தலயும்; 

 (iii) 2 0 1 4 . 0 6 . 0 2ஆம் றகறன்ய சற்தடி 
தறக்குத் ற்கரலிக அடிப்தலடறல் 

இலக்கப்தட்ட இந்றரற ங்கலிகர 
றக்கறரக்க நம் உத்றசரகத்ரறன் 
கல்ற ற்யம் லண லகலகள் 
ணறத்ணறரக ரலதன் தலயும்; 

 (iv) இர் 2003.03.03ஆம் றகற நைல் 2013.02.11 

ஆம் றகற ல றந் அச சசலறல் 
வ்பவு கரனம் கடலரற்நறயுள்பரர் ன்த 

லயும்; 

 (v) கலசரப் தரதுகரப்நெப் தறப்தரபர் 
ரகம் தறறல் தறல் கடலரற்ய 

ற்கரக உத்றசரகத்தரயல றறக்க 
சண்டிர் ரதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) சற்தடி உத்றசரகத்யக்கு றரக றற 
சரசடி சம்தந்ரக இனஞ்சம் அல்னது 
ஊல் தற்நற சரர்த்துல்கலபப் நெனணரய்வு 
தசய்ற்கரண ஆலக்குலறணரல் றசர 

லதரன்ய சற்தகரள்பப்தடுகறன்ந 

தன்தல அர் அநறரர ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்லக உத்றசரகத்தரய 

யக்குப் தறப்தரபர் ரகம் தறல 

ங்குற்கரண சட்டரலறரண அடிப்தலட 
ரதன்தலயும்; 

 (iii) சற்தடி தறல லுற்நரக்குற்கு 
டடிக்லக டுப்தரர ன்தலயும்; 

 (iv) ஆதணறல், அது ப்சதரதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 
  
 
 
 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the methodology applied in appointing an 

officer to the post of Director-General  in 

the  Department of Coast Conservation, 
which fell vacant on 01.05.2014; 
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 (ii) the basic educational qualifications and the 

stipulated basic qualifications in Public 

Service to be fulfilled to hold the aforesaid  

post, separately; 

 (iii) the educational qualifications  and other 

qualifications, separately of the  officer 

named Indrani MangalikaWickremanayaka, 

who was attached to the aforesaid post on a 
temporary basis on 02.06.2014; 

 (iv) the period of time for which she has been in 

Public Service  on a  permanent basis from 

03.03.2003 up to 11.02.2013; and 

 (v) the person who is authorized to  appoint an 

officer to act on the  post of  Director-

General  of  Coast Conservation? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that an inquiry is being 

conducted against this officer before the  

Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption in regard to financial 
irregularities; 

 (ii) if so, the legal basis of giving a post of 

Director-General to such an officer; 

 (iii) whether steps will be taken to cancel  the 
relevant  appointment; and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why?                          
 

 
ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වගලර්ධාන ශළ 

පරිවර නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண - கரலி  அதறறயத்ற 

ற்யம் சுற்நரடல் தறற அலச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික 
ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක කපයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 
ප්රලසනඹප පිබඳතුය රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i) යහජය ආයක්ක වහ නහගරික ංර්ධන 
අභහතයහංලශ  ශ් කම්ශේ අංක MOD/
ADM/2/113/03 වහ 2014.05.26 රිනළති ලිපිඹ 
භඟින් 2014.06.02 රින සි භප අධයක් ජනයහ්  
තනතුශර් ළඩා, ඵළලීභ වහ එභ 
ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ප්රධහන ඉංිනශන්රු අයි.එම්. 
වික්රභනහඹක භවත්මිඹ ඳත් කය ඇත. 

 (ii) ශභභ තනතුය ශදඳහර්තශම්න්තු ප්රධහනී තනතුයක් 
න අතය  යහජය ඳරිඳහරන චක්ර ශ්   06/2006 
අනු SL 3-2006 ළටුේ  ණ්ඩා,ඹප අඹත් විශලේ 
ශරේණිශ  සුදුසුකම් පුයහ ඇති නිරධහරිශඹකු විඹ 
යුතුඹ. 

 (iii) ඉංිනශන්රු විදයහ උඳහකරඹ 

  ජර ඉංිනශන්රු විදයහඳති උඳහකරඹ 

  ශ්රී රංකහ ඉංිනශන්රු ආඹතනශ  හභහිනකත්ඹ 

  ශ්රී රංකහ ඉංිනශන්රු ශේශ  I ශරේණිඹ (අකර 
ශේක ) නිරධහරිනිඹකි 

 (iv) ඇඹ 2003.03.03 ළනි රින සි භප 2013.02.11 ළනි 
රින දක්හ නිතය යහජය ශේශ  ශඹදී ඇති කහරඹ 
පිබඳඵ ශතොයතුරු ඳවත දළක්ශ .  

  *  2003.03.03 සි භප 2007.05.06 දක්හ ළටුේ යහිත 
නිහඩු භත ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් අභහතයහංලඹ 
ඹපශත් ඳළති ශයශ ම්ඳත් කශභනහකයට 
යහඳ තිශ  ශේශ  ද  

   * 2007.05.07 සි භප 2007.05.08 දක්හ රින 02ක් 
ශදඳහර්තශම්න්තු ශේශ ද   

  * 2007.05.09 සි භප 2008.04.30 දක්හ ද්විතිඹන 
ඳදනභ භත ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් අභහතයහංලඹ 
ඹපශත් ඳළති ශයශ ම්ඳත් කශභනහකයට 
යහඳ තිශ  ශේශ  ද  

  * 2010.01.08 සි භප 2010.01.17 දක්හ රින 08ක් 
ශදඳහර්තශම්න්තු ශේශ  ද ශඹදී ඇත. 

 (v) ශදඳහර්තශම්න්තු ප්රධහනී තනතුයක් ඵළවින් අභහතය 
භණ්ඩා,රඹ විසි භන් ඳත්කශ යුතුඹ. 

(ආ) (i) අ් රස ශවෝ දට ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් 
බහශ  අංක BC/949/09/B32 දයන 2013.08.08 
ව 2015.12.31 රිනළති ලිපි භඟින් අ් රස ශවෝ 
දට ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් බහ ඳනත 
ඹපශත් සි භදු කයනු රඵන ඳරීක්ටඹක් වහ ශභභ 
නිරධහරිනිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු හර්තහක් 
ඉරිරිඳත් කයන ශර ශයශ ංයක්ට වහ ශයශ 
ම්ඳත් කශභනහකයට ශදඳහර්තශම්න්තු ශත 
දන්හ ඇත. 

 (ii) ශභභ නිරධහරිනිඹශේ ළඩා, ඵළලීශම් ඳත්වීභ 
අන් කය ඇත. 

 (iii) අභහතය භණ්ඩා,රඹ විසි භන් න ළඩා, ඵරන අධයක් 
ජනයහ් යඹකු ඳත් කිරීභ ශවේතුශන් ශම් න විප 
ශභභ ඳත් කිරීභ ඵර යහිත වී තිශබ්. 

 (iv)  2015.04.20 රින සි භප. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ගරු නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභනි  ශභභ ඳත් කිරීභ කශ යුතු තිශඵන්ශන් අභහතය 
භණ්ඩා,ර නිර්ශද්ලඹකිනුයි. නමුත්  මීප කලින් ශම් කිඹන 

නිරධහරිනිඹ ඳත් කය තිශඵන්ශන්  අභහතය භණ්ඩා,ර 
නිර්ශද්ලඹකින් ශවෝ අනුභළතිඹකින් ශතොය ශන්ද? 

 
ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  2013 ඳත්වීභ කයපු 
අසථහශ දී ගළපලුක් ඳළන නළඟී තිබුටහ. වළඵළයි  ශම් න ශකොප 

ඒක නිළයරි ශරහ තිශඵනහ. 

 
ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  ගළපලු වගත ඳත් කිරීභක් කශ 
නිහ ශ්රී රංකහ ජන යජඹපත් ඒ හශේභ ශයශ ංයක්ට 
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ශදඳහර්තශම්න්තුපත් මරයභඹ ලශඹන්  කීර්තිනහභඹ ඳළත්ශතන් 

වහ ශනත් ආකහයඹකින් ඳහඩු ශරහ තිශඵනහයි කිඹරහ 
අභහතයහංලඹප වළ ශෙනහ ද? 

 

ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ඳත් වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ගළපලුක් තිශඵනහ. ඒ පිබඳඵ 
ඳරීක්ටඹක් ඳත්හශගන ඹනහ.  ඒ පිබඳඵ න ඳරීක්ටඹ 

අන් ව වහභ අඳප ශතොයතුරු ඉරිරිඳත් කයන්න පුළුන්කභ 
තිශඵනහ. වළඵළයි  ඒ ඳරීක්ටඹ අන් න ශතක් එයින් සි භදු 
වුණු වහනිඹ ශභොකක්ද කිඹන කහයටඹ පිබඳඵ ප්රකහලඹක් 
කයන්න ඵළවළ. 

 

ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනශඹන් 
භභ ශභන්න ශම් කහයටඹ ඔඵතුභහශගන් දළන ගන්න කළභළතියි. 

ශයශ ංයක්ට ශදඳහර්තශම්න්තුප අඹත් ඳරිඹ තුශ 
ශයශප අඹත් ප්රශද්ල තුශ අනයශඹන් විවිධහකහය අකපයුතුකම් 
සි භද්ධ ශනහ.  විශලේශඹන්භ අයඹකින් ශතොය ශශශහභ 

සි භද්ධ ශනහ. ඒ හශේභ ශයශ ආශ්රිත ලහක ව විශලේශඹන්භ 
ජීවීන් ඉත් කිරීභත්  ළලි ඉත් කිරීභත් සි භද්ධ ශනහ. එඹ ඳසු 
ගිඹ යජඹ භශ  සි භදු වුටහප ඩා,හ ඹම් ප්රභහටඹකින් අඩු ශරහ 

තිබුටහ වුටත්  තභත් ඒ අකපයුතුකම් සි භද්ධ ශනහ. ශම් 
අකපයුතුකම් මීපත් ඩා,හ අභ කයන්න ශයශ ංයක්ට 
ශදඳහර්තශම්න්තුප ව අභහතයහංලඹප තිශඵන දළක්භ ව ළඩා, 
පිබඳශශ ශභොකක්ද? 

 
ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු බුද්කරක ඳතියට 
භන්ත්රීතුභහ ඉරිරිඳත් කශ ශභභ ප්රලසනඹ මු්  ප්රලසනඹප අදහශ 
ශනොවුටත් භභ පිබඳතුයක් ශදන්නම්. ශයශ ංයක්ට 

ශදඳහර්තශම්න්තුශ  අයඹකින් ශතොය ශභොනභ ශවේතුක් 
භතත් ඊප අඹත් ප්රශද්ලඹ තුශ ඉරිකිරීභක් ශවෝ ඒ ආදී ඹම් 
කපයුත්තක් කයන්න කිසි භභ විකරඹකින් අය රඵහ දී නළවළ. ඳසු 

ගිඹ කහරර විවිධ ඉරිකිරීම් ව ශයශ වහනි න ආකහයඹප විවිධ 
සි භදුවීම් වහ ක්රිඹහකහයකම් යහශිඹක් සි භද්ධ වුටහ අපි දළක්කහ. වළඵළයි  
ඒ සි භඹලු ශද්්  ශම් න විප අකරකයටඹ ඉරිරිඹප ඳමුණුහ 

තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  ඒ වහ අය දුන් පුද්ගරඹන් ඳහ ඹම් 
ඹම් විභර්ලනරප බහජනඹ කය තිශඵනහ. අපි විලසහ කයන 
වළටිඹප ශම් න විප ඒ ආකහයශ  කිසි භභ කපයුත්තක් සි භදුශන්ශන් 

නළවළ. වළඵළයි ඹම් ශවෝ කපයුත්තක් ශනහ කිඹහ ගරු භන්ත්රීතුභහ 
කරුණු ඉරිරිඳත් කශශොත් අඳප ඒ පිබඳඵ විශලේශඹන් රකහ 
ඵරන්න පුළුන්. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 3 -490/'16- (1)  ගරු කනක ශවේයත් භවතහ. 

 

ගු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்நெறகு கணக சயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ (පළර්ලිමේන්තු 
ප්රිලවගවහකරණ ශළ ජනමළධාය අමළතය වශ ආණ්ු  පක්මේ  

ප්රධාළන වගවිධාළයකතුමළ)  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க - தரரலன்ந 

யசலலப்நெ ற்யம் தகுசண ஊடக அலச்சயம் 

அசரங்கக் கட்சறறன் நைற்சகரனரசரநம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහජ විඵරගළන්වීම් වහ 

සුබහධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය දීභ 
වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
දක්ෂිණ ප්රලළශන වගලර්ධාන ලයළපිිලමේ 

උපමද්කලුන් : විවහතර 
தற்கு சதரக்குத்து அதறறயத்றக் கயத்றட்ட 

ஆசனரசகர்கள் : றதம் 
CONSULTANTS OF SOUTHERN TRANSPORT DEVELOPMENT 

PROJECT: DETAILS  
496/’16 

4. ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

උස  අධයහඳන  වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහශගන් ඇස 

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) භහර්ග ංර්ධන අකරකහරිශ   දක්ක ට ප්රහවන 
ංර්ධන යහඳ තිශ  උඳශද්ලකරුන්ශේ නම්  
ලිපින  ඳත්වීම් රිනඹන් වහ අධයහඳන සුදුසුකම් 
ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 (ii) එක් එක් උඳශද්ලකයශඹකු වහ ශගනු රඵන 
දීභනහ ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) භහර්ග ංර්ධන අකරකහරිශ   භවජන ම්ඵන්ධතහ 
නිරධහරින්ශේ නම්  ලිපින  ඳත්වීම් රිනඹන් වහ 
අධයහඳන සුදුසුකම් ශන් ශන් ලශඹන් 
ක ශර්ද; 

 (ii) එක් එක් භවජන ම්ඵන්ධතහ නිරධහරින් වහ 
ශගනු රඵන දීභනහ ශන් ශන් ලශඹන් 
කශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) අ(i) ව ආ(i)හි වන් තනතුරු ඇති කිරීභ වහ 
කශභනහකයට ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
අනුභතිඹ රඵහ ශගන තිශබ් ද; 

  (ii) එශේ නම්  අනුභතිඹ රඵහ ගත් රින කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனகள் அலச்சலக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) (i) வீற அதறறயத்ற அறகரசலதறன் தற்கு 

சதரக்குத்து அதறறயத்றக் கயத்றட்டத்றன் 

ஆசனரசகர்கபறன் ததர்கள், நைகரறகள், 

றணத் றகறகள் ற்யம் கல்றத் லகலகள் 

தவ்சநரக ரலதன்தலயும்; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii) எவ்சரர்  ஆசனரசகயக்கும் தசலுத்ப்தடும் 

தகரடுப்தணவுகள் தவ்சநரக ரதன் 

தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) வீற அதறறயத்ற அறகரசலதறன் க்கள் 

தரடர்நெ உத்றசரகத்ர்கபறன் ததர்கள், 

நைகரறகள், றணத் றகறகள் ற்யம் கல்றத் 

லகலகள் தவ்சநரக ரலதன் 

தலயும்; 

 (ii) எவ்தரய க்கள் தரடர்நெ உத்றசரகத் 

யக்கும் தசலுத்ப்தடும் தகரடுப்தணவுகள் 

தவ்சநரக ரலதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) சசன அ(i) ற்யம் ஆ(i)இல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப தறகலப உயரக்குற்கு 

நைகரலத்து சசலகள் றலக்கபத்றன் 

அங்கலகரம் ததநப்தட்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அங்கலகரம் ததநப்தட்ட றகற 

ரதன்தலயும்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the  names,  addresses, dates of 

appointment and educational qualifications 

of the consultants of Southern Transport  

Development Project of the Road  

Development Authority; and 

 (ii) separately,  the  allowances  paid  for  each 

consultant?  

(b) Will he  also  inform this House- 

 (i) separately, the names, addresses, dates of 

appointment and educational qualifications 

of the Public Relations Officers of the Road  

Development Authority; and 

 (ii) separately, the allowances paid for each 

Public Relations Officer? 

(c) Will he state - 

 (i) whether the approval of the Management 

Services Department has been obtained to 

create the posts mentioned in  (a) (i) and (b) 

(i); and 

 (ii) if so,  the date on which the approval was 

obtained? 

(d) If not, why? 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය 
ශභශේයි. 

(අ) (i) නභ     - ආර්.එම්.ඩී.පී.ඩා,බ්ලි .එස. සුබහස ඵණ්ඩා,හය 
ඹපය භඹහ. 

  ලිපිනඹ- ශනො. 383/ඒ  තරතු ශගොඩා, ඳහය  
අම්පිටිඹ. 

  ඳත්වීශම් රිනඹ - 2015.12.01 

  අධයහඳන සුදුසුකම් - අශඳො (හශඳ) 

 (ii) රුපිඹ්  25 000.00ක භහසි භක රිභනහක් ව 
ප්රහවන ඳවසුකම් වහ භකප රුපිඹ්  
40 000.00ක දීභනහක් පිරිනභයි. 

(ආ) (i) ඇමුණුම් 01හි දක්හ ඇත. 

 (ii) භකප රුපිඹ්  25 000.00ක දීභනහක්. 

(ඇ) (i) උඳශද්ලක ශේහ ව ම්ඵන්ධීකයට ශේහ රඵහ 
ගළනීභ වහ එළනි ශේහ ඳඹන්නන් භෙ 
යක් ළනි ශකටි කහරඹක්  වහ ඳභටක් එකී 
ශේහන් ප්රම්ඳහදනඹ කය ගන්නහ ඵළවින්  
කශභනහකයට ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
අනුභළතිඹ අදහශ ශනොශ . 

 (ii) අදහශ ශනොශ . 

(ඈ) භහර්ග ංර්ධන අකරකහරිශ  කහර්ඹ හධනඹ හර්ථක කය 
ගළනීභප අලය ශේහ ම්ඳහදනඹ කය ගළනීභ පිණි ඳත් 
කයන රද කමිටු හර්තහ අනු සි භදු කය ඇත. එභ ශේහ 
අලයතහ සි භදු කය ඇත්ශත් අවුරුද්දක කහරඹක් වහ 
ඳභණි. 

 කමිටු හර්තහ ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත.  

 (ඇමුණුම් වභළගත* කයමි) 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ගරු ඇභතිතුභහශගන් 
අවන්න ඹන්ශන් අතුරු ප්රලසනඹක් ශනොශයි.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹද? 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නළවළ. ඇමුණුශම් ශකොඳභට ඉන්නහද? නම් ශනොකි ත් 
කභක් නළවළ. ගටන කිඹන්න. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ම්පර්ට ගටනද? භභ කිඹන්නම්. 45 ශදශනක් ඉන්නහ. 
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[ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ ශභශේයි. 

භවහභහර්ග අභහතයහංලඹ ඹපශත් තිශඵන භහර්ග ංර්ධන 
අකරකහරිශ  උඳශද්ලක තනතුරු වහ රුපිඹ්  25 000ක භහසි භක 
දීභනහකුයි  රුපිඹ්  40 000ක ප්රහවන ඳවසුකම් රඵහ දීභ භතයි 

ඵහ ශගන තිශඵන්ශන්. එතශකොප ඔක්ශකෝභ එකතු රුපිඹ්  
65 000යි. භහ ශෙ ශ්  නඹ තිශඵනහ. ඒ ශ්  නඹ අනු 
56ශදශනක් ඉන්නහ.  

බුදු දවශම් නම් අපි අවරහ තිශඵනහ  "ශෝහන්  ක දහගහමී  

අනහගහමී  අරිවත්" කිඹරහ භහර්ග පර ගළන කිඹනහ. චතුයහර්ඹ 
තයශඹත් තිශඵනහ ශන් දුක්   මුදඹ  නිශයෝධ  භහර්ග කිඹරහ. 
වළඵළයි  භවහභහර්ග කිඹරහ නළවළ. ගරු ඇභතිතුභනි  භභ 

ඔඵතුභහශගන් අවන්න කළභළතියි  ගම්ශඳොශ  නුය ඳහය  වහලිඇර 
පුයහට විවහයශ  ට්පේඳර සීලී හිමි න කළරණි ඳහරභ 
ඉරිකිරීශම් යහඳ තිශ  උඳශද්ලක පිබඳඵ.  

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශවභ නභක්- 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශකොයි භහර්ග පරශ - 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගළන ඔඵතුභහශේ ප්රලසනශඹන් අවරහ නළවළ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සුබහස ගළන ශන්.  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵන්ශන්  සුබහස ඵණ්ඩා,හය ඹපය ගළන 
විතයයි. ඒකප භභ උත්තය දුන්නහ. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹප ගරු ඇභතිතුභහ උත්තය දුන්නහ. 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ අන්. 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වහමුදුරු නභකපත් උඳශද්ලක තනතුයක් දීරහ තිශඵනහ. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵන්ශන් සුබහස ඵණ්ඩා,හය ඹපය ගළන 
විතයයි. භභ උත්තය දුන්නහ. 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භභ අවන්ශන්  භහර්ග ංර්ධන අකරකහරිශ  උඳශද්ලක 

තනතුයප වහමුදුරු නභක් ඳත් කයරහ තිශඵනහ. වරි ශන්ද? 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ඒකප උත්තයඹක් ඉරිරි රිනක ශදන්නම්. 
 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்நெறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒක ප්රලසනඹප අදහශයි. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ අද අවරහ තිශඵන්ශන්  සුබහස ඵණ්ඩා,හය ඹපය ගළන 
විතයයි.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ කි හ  රළයිසතුශ  45ශදශනකු ඉන්නහ 
කිඹරහ. ඒ 45ශදනහශගන් එක්ශකශනකු ගළන ශන්ද අවන්ශන්.  

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඉරිරිශ දී භභ දීර්ඝ උත්තයඹක් ශදන්නම්. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ 45 ශදනහ  අතශර් වහමුදුරුශොත් ඉන්නහ ශන්? 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ශභඹ දළනගන්න ෑනෆ. අපි 
ජනහකරඳතියටශ දී භවනුය රිසත්රික්කඹ ළ ඡ ්න්ද 81 000කින් 

ජඹග්රවටඹ කශහ. ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියටඹ ළ ඡ ්න්ද 
131 000කින් ජඹග්රවටඹ කශහ. ඒ නිහ අඳප ග කීභක් 
තිශඵනහ  ඒ අඹප අසථහක් රඵහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ෑක 
ළයරියි. භභ ෑක ඵරන්නම්. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශම් වහමුදුරුන්ප භහර්ගපර අශඵෝධ කය ගළනීභක් ශනොශයි 

ශන්. ශම් භවහභහර්ග අභහතයහංලශ  උඳශද්ලක තනතුයක්. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ළයරියි. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භශේ ඊශෙ අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  උඳශද්ලක තනතුරු රඵහ දීශම්දී ඔඵතුභහප ඒ 
අඹශේ CV එහ තිශඵනහ. ඉන් එකක් භහ ශෙ තිශඵනහ. එහි 

වන් නහ  "ඒ. නිභ්  චන්ද්රසි භරි  හභහනය ශඳශ භත්" 
කිඹරහ. ඒ අනු භහර්ග ංර්ධන අකරකහරිශ  උඳශද්ලක තනතුය 
රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් හභහනය ශඳශ භත් ශකශනකුප.   

ඒ හශේභ ත එකක් භහ ශෙ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ සුබහස 
ඵණ්ඩා,හය ඹපය කිඹරහ පිබඳතුශර්දී වන් කයපු ශකනහශේ 
 ත්තීඹ සුදුසුකම් විකරඹප දක්හ තිශඵන්ශන් ගෙප ශකෝයශශ  

ප්රහශද්යඹ බහශ  විඳක් නහඹක. ශභශවභ තභයි ශම් තනතුය දීරහ 
තිශඵන්ශන්. විඳක් නහඹක  හිපපු බහඳති  උඳශද්ලක ඹන 
තනතුරු දීරහ තිශඵන්ශන් ශභශවභ ශන්. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් අඹ ඳත් කය තිශඵන්ශන් යහඳ ති වහ. ශඳොඩකඩා,ක් 

ඉන්න. ශම් අඹ ම්මු  ඳරීක්ටඹප කළහ තභයි ඳත් කය 
තිශඵන්ශන්. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රලසනඹ අවන ශතක් ඉන්න. ප්රලසනඹ අවරහ අන් න්ශන් 

නළති උත්තය ශදන ශකනහශේ microphone එක on ශන්ශන් 
ශකොශවොභද?  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ප්රලසනඹ අවන 
ශකනහශේ microphone එක off ශරහ. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක භභ ඵරහගන්නම්. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භභ ප්රලසනඹ අවනශකොප microphone එක on  ශරහ 

තිබුශණ්ත් නළවළ ශන්? 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ දළන් අතුරු ප්රලසන තුනක් ඇසුහ ශන්? 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ ඵරහ ගන්නහ නම් 
කිඹන්න ෑනෆ? 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය රිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ඉගන්න. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ඉගන්න ශනොශයි. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඉගන්න. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශඳොඩකඩා,ක් ඉන්න. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අවන විකරඹ ගළන ඔඵතුභහ භප කිඹහ ශදන්න එඳහ. 
ඔඵතුභහ කරුටහකය ඉ ගන්න. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ශකොශවොභද එශවභ කිඹන්ශන්? ප්රලසනඹ අවනක්  

ඉරහ තභයි උත්තය දීභ වහ ඇභතිතුභහශේ  microphone එක  
on ශන්න ෑනෆ. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  දළන් ශදන 

අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ තභ අවරහ ඉය වුශණ් නළවළ.  
Microphone එක දුන්ශන් නළවළ ශන්.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Microphone එක තභත් ඔඵතුභහප දීරහ තිශඵනහ. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශම් දළන් ශන් දුන්ශන්. උඳශද්ලක තනතුයක් වහ ට්පේඳර 

සීලී වහමුදුරුශෝ ඳත් කයරහ තිශඵනහ. ඒක වරිද කිඹරහයි භභ 
ඇහුශ .  

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ළයරියි. 
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ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර ඇභතිතුභනි  භන්ත්රීතුභහ ප්රලසනඹ 
අවරහ ඉය වුටහප ඳසු ඔඵතුභහ උත්තය දුන්නහ නම් වරි. ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ දළන් ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවරහ අන්ද? 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නළවළ. ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවරහ අන් නළවළ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වහමුදුරුන්ශේ ප්රලසනඹ ඔඵතුභහ ඉසය ශරහ ඉරිරිඳත් කශහ 
ශන්. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වහමුදුරුන්ශේ ප්රලසනඹ ඉයයි.  
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ විකරඹප ඔඵතුභහ තත් කහයටහක් ගළන 

කි හ.  
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශම්කයි. ඒ ශගෝ රන්ශේ ජී දත්ත 
හර්තහර  ත්තීඹ සුදුසුකම් විකරඹප තිශඵන්ශන් විඳක් 
නහඹකකම්  ප්රහශද්යඹ බහ භන්ත්රීකම් හශේ ඒහ. ඒ හශේ 

කට්ටිඹප තභයි උඳශද්ලකකම් දීරහ තිශඵන්ශන්  රුපිඹ්  
වළපඳන්දවක් දීරහ. භභ අවන්ශන් ඒ ඳදනභ ශභොකක්ද කිඹරහයි. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වරි  ප්රලසනඹ ඳළවළරිලියි. ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර ඇභතිතුභනි  

ඒ ශදන අතුරු ප්රලසනඹප උත්තයඹක් ශදන්න. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ අතිශර්ක සුදුසුකම්. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ දළන් තුන්න 
අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒහ professional qualifications.  

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශම්කයි. ශම්ශක් වන් ශරහ 
තිශඵනහ  නුය  අරුේඳරත්ත  අංක 106 ලිපිනශ  ඳරිංචි 

වින්ද භයසරිඹ කිඹරහ ශකශනක් ගළන. ඒ එක උඳශද්ලකශඹක්. 
ඒ හශේභ ඒ රළයිසතුශ භ වන් ශරහ තිශඵනහ  සි භරි්  
භයසරිඹ  ශනොම්භය 106  අරුේඳරත්ත  නුය ඹනුශන්. ශම්  

එකභ ඳවුශ්  උඳශද්ලකශඹෝ.  

එකභ ඳවුශ්  උඳශද්ලකශඹෝ. එකභ ලිපිනශ   එකභ ශගදය 

ඉන්නහ අඹ. ශම් ඳවු්  ළරසුම් උඳශද්ලකකම් ශනොශයි ශන්. 
භවහභහර්ග අභහතයහංලශ  උඳශද්ලකකම් ශන් ශම් දීරහ 
තිශඵන්ශන්. [ශඝෝහ කිරීම්] ්න්ශදප ළඩා, කයපු අඹප ශම් විකරඹප 
උඳශද්ලකකම් ශදන්න නම්  රුපිඹ්  65 000 ගටශන් ආණ්ඩුශ  

මුද්  ශදන්න නම්  ඹව ඳහරන ආණ්ඩුක් ඳත් කය ගත්ශත් 
ශභොකපද? ශම් ශගෝ රන්- [ශඝෝහ කිරීම්] ගරු රක්සභන් 
කිරිඇ් ර භළතිතුභනි  ඔඹ ප්රතිඳත්ති අගභළතිතුභහත් පිබඳගන්නහද 

කිඹහ ඔඵතුභහ එතුභහශගන් අන්න. [ශඝෝහ කිරීම්]  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වරි. දළන් ප්රලසනඹ ඳළවළරිලියි ශන්. දළන් ගරු රක්සභන් 
කිරිඇ් ර භළතිතුභහ ඳළවළරිලි උත්තයඹක් රඵහ ශදන්න. 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු (වදය) නලින්ද 
ජඹතිස භවතහ කිඹන විකරඹප එකභ ඳවුශ්  අඹප දීරහ තිශඵනහ 
නම් භභ ඒ ගළන ඵරන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි - [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර භළතිතුභහප උත්තය රඵහ දීභප 
අසථහ රඵහ ශදන්න. 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඔඵතුභහප කි  විකරඹප 
භවනුය රිසත්රික්කඹ ජනහකරඳතියටශ දී ්න්ද 81 000කින් 
රිනුහ; ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියටශ දී ්න්ද 1 31 000කින් රිනුහ. 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අවුරුදු දවඹක් ජනහකරඳති ලශඹන් 
කපයුතු කශ කහරශ  භවහභහර්ග ඇභති ශම් හශේ ඳත්වීම් 250ක් 
දීරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 250ක්! [ඵහධහ කිරීම්] ශම් අඹ ඒහ 
ගළන ඳරීක්ට කයන්ශන් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීම්] 250ක්! 250ක්!! 
ශභොනහද ශම් කථහ කයන්ශන්?  [ඵහධහ කිරීම්] 250ක් දීරහ 
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்நெறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ record එක කඩා,න්න ඹන්ශන්.  

 

 

ජළිලක වගහිඳියළල වඳශළ ව කළර්ය වළධාක බකළය: 

විවහතර 
சசற ல்லிக்கத்துக்கரண தசனரற்யப் 

தலடற : றதம் 
TASK FORCE FOR NATIONAL RECONCILIATION: DETAILS  

548/’16 

5.  ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක කපයුතු 

අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (2): 

521 522 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

(අ) (i) ජහතික ංහිඳිඹහ වහ ව කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ 
නම් ව ආඹතනඹක් පිහිටුහ තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්  එඹ පිහිටුහ ඇත්ශත් අභහතය 
භණ්ඩා,රශ  අනුභතිඹ ඹපශත්ද; 

 (iii) එඹ පිහිටුනු රළබුශ  එක්ත් ජහතීන්ශේ භහන 
හිමිකම් ශකොමිශම්දී යජඹ විසි භන් පිබඳගනු රළබ 

ශඹෝජනහලිඹ අනුද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ඉවත කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ පිහිටුවීශම් අයමුණු ව එඹප 

ඳයහ ඇති කහර්ඹ බහයඹ කශර්දළයි එතුභහ වන් 
කයන්ශනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත කහර්ඹ හධක ඵරකහශ  බහඳති වහ 

අශනකුත් හභහිනකයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ශේ සුදුසුකම් ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද; 

 (iii) ශභභ කහර්ඹ හධක ඵරකහශ  කපයුතු ශනුශන් 

එහි බහඳති ව අශනකුත් හභහිනකඹන් 
10ශද නහප ශගනු රඵන දීභනහ වහ අශනකුත් 
යප්රහද කශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

 

தற அலச்சயம் சசற தகரள்லககள் ற்யம் 

ததரயபரர அலுல்கள் அலச்சயரணலக் சகட்ட 

றணர: 

( அ) (i) சசற ல்லிக்கத்துக்கரண தசனரற்யப் 

தலடற ன்ந றயணதரன்ய றயப் 

தட்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அது அலச்சலறன் அங்கல 

கரத்றன் கலழ் றயப்தட்டர ன்தலயும்; 

 (iii) க்கற ரடுகள் சலதறன் ணற உரறலகள் 

ஆலக்குலறல் அசறணரல் ற்யக் 

தகரள்பப்தட்ட நைன்தரறவுக்கல அது 

றயப்தட்டர ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) சற்குநறத் தசனரற்யப் தலடற றயப் 

தட்டன் சரக்கம் ற்யம் அற்கு எப்தலடக்கப்தட்ட 

கடலப் ததரயப்நெகள் ரல ன்தல அர் 

குநறப்தறடுரர?  

(இ) (i) சற்குநறத் தசனரற்யப் தலடறன் லனர் 

ற்யம் அன் உயப்தறணர்கள் ரர் 

ன்தலயும்; 

 (ii) இர்கபது லகலகள் தவ்சநரக ரல 

ன்தலயும்; 

 (iii) சற்தடி தசனரற்யப் தலடறறன் தற 

கலக்கரக அன் லனர் ற்யம் லண 

உயப்தறணர்கள் 10 சதயக்குச் தசலுத்ப்தடும் 

தகரடுப்தணவுகள் ற்யம் சலுலககள் ரல 

ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether an institution has been established 

by the name of the Task Force for National 

Reconciliation; 

 (ii)  if so, whether the aforesaid  institution has 

been established  with the approval of the 
Cabinet of Ministers; and 

 (iii)  whether the aforesaid institution was 
established  in accordance with the package 

of proposals accepted by the Government at 

the United Nations Human Rights 

Commission? 

(b)  Will he  state the objective  of establishing the 

aforesaid  task force along with  the functions 
assigned to it? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  the Chairman and the other members of the 

aforesaid task force; 

 (ii)  their qualifications, separately; and 

 (iii)  the allowances  and the other privileges 

provided  to the chairman and the other 10  

members of  it  for  the activities  carried 
out by them  through this task force? 

(d)  If not, why? 

 

ගු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ (ජළිලක ප්රිලපත්ිල ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர - சசற தகரள்லககள் 

ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அலச்சர்) 

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

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික 
ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක කපයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹප පිබඳතුය රඵහ ශදනහ. 
 

(අ) (i) නළත.  

 (ii) අදහශ ශනොශ . 

 (iii) අදහශ ශනොශ .  

(ආ) අදහශ ශනොශ . 

(ඇ) (i) අදහශ ශනොශ . 

  (ii) අදහශ ශනොශ . 

 (iii) අදහශ ශනොශ . 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  "ජහතික ංහිඳිඹහ වහ ව 
කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ" නළභති ආඹතනඹක් පිහිටුහ තිශඵන ඵප 

භහධය භඟින් හර්තහ කය තිබුටහ. ඒ හශේභ හිපපු ජනහකරඳතිනිඹ 
න චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹ එහි ප්රධහන ූමමිකහ ඉටු කයන 
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ඵපත්  එතුමිඹ ඒ කහර්ඹශඹහිරහ භවය කපයුතුර නිඹළශරන 

ඵත් ප්ර ත්ති ඳහ ඳසු ගිඹ කහරශ  ජනභහධය ඔසශේ හර්තහ 
වුටහ. නමුත්  ඔඵතුභහ ශම් ප්රලසනශ  (අ) (i)ප කිඹන්ශන් "නළත" 
කිඹන පිබඳතුයයි. ඒ අනු ශම් පිබඳතුය නිළයරිද කිඹරහ නළතත් 
විභන්න කළභළතියි.  

 

ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළිලක 
ප්රිලපත්ිල ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அலச்சயம் சசற 

தகரள்லககள் ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள் அலச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 

නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අගභළතිතුභහ. 

 

ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු භන්ත්රීතුභහ අවපු 
ප්රලසනරප ගරු යහජය ඇභතිතුභහ පිබඳතුරු දීරහ තිශඵනහ. 
ප්රලසනඹක් අවන්න ෑනෆ නම් ශනභ ප්රලසනඹක් වළටිඹප භතු 

කයන්න.  

භභ එකක් කිඹන්න කළභළතියි. හිපපු ජනහකරඳතිනිඹ චන්ද්රිකහ 
ඵණ්ඩා,හයනහඹක කුභහයටතුංග භළතිනිඹ එළනි කහර්ඹ හධක 

ඵරකහඹක ූමමිකහක් ඉටු කයන ඵ භභ නම් දන්ශන් නළවළ. ෑනෆ 
නම් භභ එතුමිඹශගන් අවරහ ඔඵතුභහප කිඹන්නම්. ඔඵතුභන්රහ 
ඳයට ඹවළුශෝ ශන්. එක කහරඹක් එතුමිඹත් එක්ක ආණ්ඩුක් 
වළදුහ ශන්. එතුමිඹශගන් call එකක් දීරහ අවන්නශකෝ. නළත්නම් 

භභ එතුමිඹශගන් අවන්නම්. ඒක ප්රලසනඹක් ශනොශයි.  
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ විහිළු යහංගඹක් ඳපන් ගන්න අදවස කශශේ නළවළ  ගරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. ශම් යශට් ශඳොදු ජනතහ දළනගත 
යුතු තිශඵන ප්රලසනඹක් භභ ඉතහ ගකීශභන් අගභළතිතුභහශගන් 
විභන්ශන්. හිපපු ජනහකරඳතිනිඹ අශේ ඳයට ඹවළුන් වුටහප  

එතුමිඹශේ අලුත් ඹවළුන් දළන් ඔඵතුභන්රහ ශන්. අශේ ඹහළුකභ 
ඳයටයි ශන්. එතුමිඹ භෙ අලුත් ඹහළුකම් තිශඵන්ශන් 
ඔඵතුභන්රහපයි. එතශකොප භප දළනගන්න අලයයි  ඒ පිබඳඵ 

ඳශ ශච්ච ජනභහධය හර්තහ ශඵොරුද කිඹරහ.  

 
ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒක භභ දන්ශන් නළවළ. භභ නම් ජනභහධයශඹන් එශවභ 
ශදඹක් දළක්ශක් නළවළ. ඔඵතුභහ දන්ශන් නළති වුටහප භභ ශඳො ඡ 

කහරශ  ඉන් එතුමිඹ දන්නහ. අපි එකපයි නළටුම් ඉශගන 
ගත්ශත්. අපි ශද්ලඳහරනඹ කශත් ඒක තිබුටහ. ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි  භභ අවන්ශන් ගරු භන්ත්රීතුභහ ංහිඳිඹහප වහ 

භඟිඹප විරුද්ධ ද කිඹරහයි. විරුද්ධ නළත්නම්  චන්ද්රිකහ 
කුභහයතුංග භළතිනිඹ ශනොශයි  භහින්ද යහජඳක් කශත්  කවුරු 
කශත් කභක් නළවළ ශන්. 

ඒශගෝ රන් තභන්ශේ හකච්්හ ඳළළත්වහප අපි කවුරුත් 

විරුද්ධ නළවළ. ඔඵතුභහ එක් කහරඹක -2009 භළයි භහශ දී- 
එක්ත් ජහතීන්ශේ භව ශ් කම්තුභහ ආහභ වශඹෝගඹ රඵහ 
දුන්නහ   "අශේ වමුදහශ  අඹ යුද අකරකයටඹප එනහ" කිඹරහ. 

ඊප ඳසශේ දරුසභහන් ශකොමිටිඹප ගිහි් රහ කි හ  "ඒ අඹප 
විරුද්ධ නඩු දහනහ" කිඹරහ. ඒහ නළති දළන් ශන වික් ඳඹක් 
කවුරු ශවෝ ශවොඹරහ ශදනහ නම් ඇයි  අපි ඒහප විරුද්ධ 

ශන්ශන්? ඔඵතුභන්රහ යුද අකරකයටඹප ඹන්න කළභළති වුටහ  
දළන් "නළවළ" කිඹරහ කි හප. ඔඵතුභහ කළභළති වුටහ  දරුසභහන් 
එක්ක ගිහි් රහ  -[ඵහධහ කිරීම්] ඔඹ එකක්ත් අයින් වුශණ් 

නළවළශන්. අන්තිභප වභත්රීඳහර සි භරිශේන භළතිතුභහ අයින්ශරහ 
ආ නිහ යුද අකරකයටඹ ළනි ඔක්ශකොභශගන් දළන් අපි ශබ්රිරහ 
ඉන්නහ. දළන් ඉන්ශන් Truth and Reconciliation Commission 
එශක්. ඔඵතුභහ ංහිඳිඹහප ඳක්ද නළද්ද කිඹරහ භප කිඹන්න; 

ංහිඳිඹහප ඳක්ද නළද්ද කිඹරහ භප කිඹන්න. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විභ්  වීයංල භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ශදළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුහ.  
 

ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තභ අගභළතිතුභහ කථහ කයනහ. 
 

ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දළන් අවන්ශන් තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.  
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்நெறகு அந சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ංහිඳිඹහප ඳක්ද නළද්ද? 
 

ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අගභළතිතුභහප අභතය 

කථහ කයන ත කවුරු ශවෝ ඉන්නහද? [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු විභ්  වීයංල භන්ත්රීතුභහප අතුරු ප්රලසනඹ 
අවන්න ඉඩා, ශදන්න. 

 

ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශම් ප්රලසන ඇසීශම් හයඹ 
තිශඵන්ශන් අඳපයි. ඇභතිරු ඉන්ශන් උත්තය ශදන්නයි. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අගභළතිතුභහ දළන් භශගන් ප්රලසන අවනහ. ශම් යශට් ංහිඳිඹහ 
වළදුශ  භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩු. යුද්ධඹ අන් කයරහත් ශම් 
යප ඒකීඹ යපක් ඵප ඳත් කශශේ ඒ ආණ්ඩුයි. ඒ  ආණ්ඩු 

ංහිඳිඹහක් නළති කයන ළඩා, පිබඳශශක් කශශේ නළවළ. ඔඵතුභහ 
කරුටහකයරහ ශකොශශේ වරහ ගවන්න එඳහ. යුද අඳයහධ අකරකයට 
වදන්න අශේ ආණ්ඩු අත උසරහ නළවළ. අද තමුන්නහන්ශේරහ 

තිශඵන ංහිඳිඹහ නළති කයනහ. ඹහඳනඹ විලසවිදයහරශ  මීප 
කලින් ශියඹන්  සි භංවර ශදභශ වළටිඹප භයහ ගත්ශත් නළවළ. අද 
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඊනිඹහ ංහිඳිඹහ ඹපශත් ඹහඳනඹ 

විලසවිදයහරශ  සි භංවර ශියයින්ප ගවනහ. ඒකද ංහිඳිඹහ? 
[ඵහධහ කිරීම්] ංහිඳිඹහ යපකප ෑනෆ. ඒ ගළන විහදඹක් නළවළ. 
තමුන්නහන්ශේරහශගන් ළදගත් විකරඹප ප්රලසනඹක් ඇහුහභ ඒකප 

හධහයට උත්තය ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. ගරු අගභළතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ කි ශ   එශවභ එකක් 
නළවළ කිඹරහයි. භහධය හර්තහ භහ දළකරහ නළවළ. ඒත් ගරු 

භන්ත්රීතුභහප භහ සතුතින්ත නහ  භහින්ද යහජඳක් හිපපු 
ජනහකරඳතිතුභහ ංහිඳිඹහ වළදුශ  යුද්ධහකරකයටරප වමුදහශ  අඹ 
ඹනහයි කිඹරහ එතුභහ පිබඳගත්ත එකප. [ඵහධහ කිරීම්] තභන් 

අහුශයි කිඹහ දළන ගත්තහභ තභයි විරුද්ධ වුශණ්. එච්චයයි වුශණ්. 
ඒක ඇත්ත ශන්. 2009දී අත්න් කශහ. දරුසභහන් කමිටුප ගිහින් 
නළත අත්න් කශහ. ඇයි ගිහින් අත්න් කශශේ? අපි කවුරුත් 

කි ශ  නළවළ  යුද්ධහකරකයටඹප ඹන්නඹ කිඹරහ. ංහිඳිඹහ ඇති 
කයන්න ෑනෆ. ශදඳළත්ශත්භ මිනිසුන් භළරුටහ. ත්රසතහදඹ තිබුටහ. 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  යුද්ධහකරකයටඹක් නළති ංහිඳිඹහ ඇති 
කයන්න ඔඵතුභහ කළභළති නම්  චන්ද්රිකහ කුභහයටතුංග  ශවෝ ෑනෆ 

ශකනකුප කථහ කයරහ අදවස ශදන්න කිඹන්න. ඔඵතුභහශේ 
අදවසුත් ශදන්න. කිසි භභ ප්රලසනඹක් නළවළ.  

 
ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශේ තුන්න අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

 
ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අතුරු ප්රලසන තුනභ ඇහුහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ අහන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගු විමේ වීරලග මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශඵොශවොභ සතුතියි  ඔඵතුභහප.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  යුධ අඳයහධ අකරකයට 

පිහිටුවීභප භහින්ද යහජඳක් හිපපු ජනහකරඳතිතුභහශේ යජඹ කිසි භභ 
ආකහයඹකින් එකෙ ශරහ නළවළ; අපි කවුරුත් එකෙ ශරහ 
නළවළ. ඒ නිහ කරුටහකය ශම් ගරු බහ ශනොභෙ ඹන්න එඳහඹ 
කිඹරහ ගරු අග්රහභහතයතුභහශගන් ඉ් රනහ. ශභශවභ 

අගභළතිතුශභකු ශරොශත් නළවළ  ශරොවි ගශවත් නළවළ  ශරොවි ගව 
මුරත් නළවළ  ශද් ක ශඳොශශත් නළවළ. ඒ නිහ භප තුන්න 
අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න තිබුටත්  භහ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්ශන් නළවළ; අවරහ ළඩා,ක් නළවළ. 
 

ගු රනිේ වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  2009දී ඵෆන් කී මන් එක්ක 
අත්න් කශ ඒ ශඹෝජනහ රිවහ ඵරන්න. එතශකොප නම් යුද 

අකරකයටඹප ඹන්න එකෙ වුටහ. දරුසභහන් ශෙප ගිහින් එදහ 
ශභොවහන් පීරිස හිපපු නීතිඳතිතුභහ ශභොකක්ද කි ශ  කිඹහ 
ඇහුශොත්  ඒහත් කිඹන්න පුළුන්. ෑනෆ ශරහප අගභළති. 
අනික් ශරහප නළවළ. ඒකප භප කභක් නළවළ. භභ කිඹන්ශන් 

ඇත්තයි. කලින් යුද අකරකයටඹප එකෙ ශරහ  ඳසශේ තභන් යුද 
අකරකයටඹප ශගන ඹයි කිඹරහ හිතුහභ විතයයි ඒකප විරුද්ධ 
වුශණ්. නළත්නම් කවුද ගිහින් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔ   ෑනෆ ශරහප 

අගභළති. එච්චයයි භප කිඹන්න තිශඵන්ශන්. 
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7.  ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයට අභහතයතුභහශගන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) දළනප යහජය ශේඹ තුශ ඳතින පුයේඳහඩු 
ං යහ ශකොඳභටද; 

 (ii) එභ පුයේඳහඩු ඳතින ක්ශේත්ර ශන් ශන් 
ලශඹන් කශර්ද; 

 (iii) එභ පුයේඳහඩු වහ රැකිඹහ වියහිත උඳහකරධහරින් 
ඵහ ගන්ශන්ද; 

 (iv) එශේ නම්  ඒ කය ක්ශේත්ර වහද; 

 (v) පුයේඳහඩු වහ ඵහගත වළකි උඳහකරධහරින් 
ං යහ ශකොඳභටද; 

 (vi) පුයේඳහඩු වහ රැකිඹහ වියහිත උඳහකරධහරින් 
ඵහගනු රඵන කහරකහනු කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

ததரது றர்ரக ற்யம் நைகரலத்து அலச்சலக் 

சகட்ட றணர: 

( அ)  (i)  இன்நபறல் அசரங்க சசலறல் கரப்தடு 

கறன்ந தற்நறடங்கபறன் ண்றக்லக த்லண 

ன்தலயும்; 

 (ii)  சற்தடி தற்நறடங்கள் கரப்தடுகறன்ந 

துலநகள் ணறத்ணறரக ரல ன்தலயும்; 

 (iii) சற்தடி தற்நறடங்கலக்கு தரறனற்ந தட்ட 

ரரறகள் ஆட்சசர்ப்நெச் தசய்ப்தடுரர்கபர 

ன்தலயும்; 
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 (iv) ஆதணறன், அது ந்தந்த் துலநகலக்கு 

ன்தலயும்; 

 (v)  தற்நறடங்கலக்கு ஆட்சசர்ப்நெச் தசய்க்கூடி 

தட்டரரறகபறன் ண்றக்லக ரதன்தலயும்; 

 (vi) தற்நறடங்கலக்கு தரறனற்ந தட்டரரறகள் 

க்கரனப்தகுறறல் ஆட்சசர்ப்நெச் தசய்ப்தடு 

ரர்கள் ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்சநல், ன்? 

  

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of vacancies available in the 

Public Service at present; 

 (ii)  separately, the sectors in which the 

aforesaid vacancies exist; 

 (iii)  whether the unemployed graduates will be 

recruited for the aforesaid vacancies; 

 (iv)  if so, the sectors for which recruitments will 

be made; 

 (v)  the number of graduates that can be 

recruited for the vacancies; and 

 (vi)  the period in which unemployed graduates 

will be recruited for the vacancies?  

(b)  If not, why? 

 
 ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  යහජය ඳරිඳහරන වහ 

කශභනහකයට අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය 

ශදනහ.  
 

(අ)  (i)   ශභභ අභහතයහංලඹ ඹපශත් ක්රිඹහත්භක න දීඳ 
යහේත ශේහන් වහ ඒකහඵද්ධ ශේහන්හි ශම් න 
විප ඳතින පුයේඳහඩු ං යහ 8 388කි. 

      (ii)   ශභභ අභහතයහංලඹ ඹපශත් ක්රිඹහත්භක න දීඳ 
යහේත ශේහන් වහ ඒකහඵද්ධ ශේහන්හි ශම් න 
විප ඳතින පුයේඳහඩු ඳවත ඳරිරි ශ .  

 1. ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන ශේඹ  - 207 

 2. ශ්රී රංකහ විදයහත්භක ශේඹ  - 178 

 3. ශ්රී රංකහ හසතු විදයහඥ ස ශේඹ  -   18 

 4. ශ්රී රංකහ ඉංිනශන්රු ශේඹ  - 147 

 5. ශ්රී රංකහ ගටකහකරකහරි ශේඹ  - 184 

 6. ශ්රී රංකහ ක්රභම්ඳහදන ශේඹ  - 137 

 7. යජශ  බහහ ඳරිර්තක ශේඹ  - 199 

  8. යජශ  පුසතකහරඹහකරඳති ශේඹ - 394 

 9. යහජය කශභනහකයට වකහය ශේඹ - 2340 

 10. ශ්රී රංකහ ශතොයතුරු තහක්ට ශේඹ - 1071 

 11. ංර්ධන නිරධහරි ශේඹ  - 3270 

 12. කහර්ඹහර ශේක ශේඹ  -    55 

 13. රිඹදුරු ශේඹ  -   188   

(iii) ඔ . 

 (iv) ඉවත අංක (ii)හි 1 සි භප 6 දක්හ දීඳ යහේත 
ශේහරප වහ අංක 7 සි භප 10 දක්හ ව ඒකහඵද්ධ 
ශේහරප අදහශ යසථහර සුදුසුකම් පුයහරන 
උඳහකරධහරින්ප ඒ වහ ඳළළත්ශන ඵහ ගළනීශම් 
විබහගරප ශඳනී සි භටීශම් වළකිඹහ ඇත. 

  ඊප අභතය ංර්ධන නිරධහරි ශේඹ වහ රැකිඹහ 
වියහිත උඳහකරධහරින් ඵහ ගළනීශම්දී උඳහකරධහරි 
අබයහරහ ය ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹන භළශඹන් ව අංක 
අභඳ/16/0252/719/017 වහ 2016.03.03 රිනළති 
අභහතය භණ්ඩා,ර තීයටඹප අනු යහජය ශේශ  
දළනප ශේඹ කයනු රඵන උඳහකරධහරි ශේක 
ං යහ භහශරෝචනඹ ශකොප එහි ප්රතිපර භත ඔවුන් 
පරදහය  ශර නළත සථහනගත කිරීභ වහ 
ක්රභශ දඹක් කස කිරීභපත්  එශතක් ංර්ධන 
නිරධහරි තනතුය වහ ඵහ ගළනීභ ක්  තළබීභපත් 
තීයටඹ කය ඇත. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් යහජය ඳරිඳහරන 
වහ කශභනහකයට අභහතයහංල ශ් කම්ශේ 
ප්රධහනත්ශඹන් කමිටුක් ඳත් කය ඇති අතය එභ 
කමිටුශ  නිර්ශද්ල භත ඉරිරි කපයුතු සි භදු කිරීභප 
ශඹෝිනත ඇත. 

 (v) ඉවත අංක (ii)හි 1 සි භප 10 දක්හ ශේහරප අදහශ 
ඳළළත්ශන ඵහ ගළනීශම් විබහගර ප්රතිපර භත 
ඳතින පුයේඳහඩු වහ අදහශ ඵහ ගළනීම් සි භදු 
ශකශර්. තද ංර්ධන නිරධහරි ශේඹ වහ ඉවත 
අංක (iv)හි වන් කමිටු නිර්ශද්ලඹ භත ඵහ 
ගළනීම් සි භදු කශ වළකිඹ. 

 (vi) කහර කහනු නිලසචිත ප්රකහල කශ ශනොවළක. එක් 
එක් ශේහරප අදහශ ශම් න විප ඵහ ගළනීම් සි භදු 
කිරීභප ශගන ඇති පිඹය ඳසුබිම් හර්තහශහි දක්හ 
ඇත. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි   2016 අශප්රේ්  ශනශකොප 

රැකිඹහ වියහිත උඳහකරධහරින් 30 000ක් විතය ඉන්නහ. ශම් 

දසර උඳහකර ප්රදහශනෝත් තිශඵන නිහ ත උඳහකරධහරින් 

20 000ක් විතය ශම් අවුරුද්ද තුශ එකතු ශ වි. 2013 ර්ශ  

උඳහකරධහරින් 16 517ක් විලසවිදයහරලින් පිපශරහ තිශඵනහ. 

2014 ර්ශ දී උඳහකරධහරින් 19 051ක් විලසවිදයහරලින් 

පිපශරහ තිශඵනහ. එතශකොප  දශ ලශඹන් රැකිඹහ වියහිත 

උඳහකරධහරින් 50 000ක පිරික් ශම් අවුරුද්ද අන්තිභ න විප 

එකතු ශනහ. නමුත් ඔඵතුභහශේ පිබඳතුශයන් කි ශ  අපදවස 

ගටනක පුයේඳහඩු තභයි  තිශඵන්ශන් කිඹරහ.  

ඔඵතුභහශගන් භභ අවන්ශන් ශම්කයි. ඔඵතුභහ කිඹපු විකරඹප 

උඳහකරධහරින් ශම් තනතුරුරප ඳත් ශනහ නම්  නළත තයග 

විබහගඹකප ලිඹරහද ඳත් ශන්න ෑනෆ? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹප අනු  දළනප තිශඵන පුයේඳහඩු ං යහ 

තභයි පිබඳතුශර් වන් කයරහ තිශඵන්ශන්. ඵහ ගන්නහ ක්රභඹ 
පිබඳඵ තදුයපත්  අදහශ අභහතයතුභහශගන්භ දළන ශගන 

කිඹන්නම්. 
 
 

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඇභතිතුභහ නළති නිහ භප වරිඹප ප්රලසනඹ අවන්න විකරඹක් 
නළවළ.  

 

 

ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ගළන අවරහ  ඔඵතුභහප කිඹන්නම්. 
 
 

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රැකිඹහ වියහිත උඳහකරධහරින් එක්ක හකච්්හ කයරහ  ඒ ගළන 

ශොඹහ ඵරන්න අග්රහභහතයතුභහ කමිටුක් ඳත් කශහ. අශේ ගරු 
නිශයෝන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹන් තභයි ඒ 
කමිටු ඳත් කශශේ. 

ඒ කමිටුශන් ශොඹහ ගත්ත vacancies ගටනයි  ශම් ගටනයි 
වරිද?  Vacancies  17 000ද  8 000ද? 
 
 

 

ගු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අපි අභහතයහංල භට්පමින් 
ඹම් කිසි භ පුයේඳහඩු  ප්රභහටඹක් ශොඹහ ගත්තහ. නමුත් මුළු පුයේඳහඩු 
ං යහ තභයි භන්ත්රීතුභහ අවරහ තිබුශණ්.  ගරු ඇභතිතුභහත් 

එක්ක කථහ කයරහ තභයි ඔඵතුභහප ඒ ප්රලසනඹප උත්තයඹක් 
ශදන්න පුළුන් ශන්ශන්. 

 
 
 

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශේ තුන්ළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

භහින්ද යහජඳක් හිපපු ජනහකරඳතිතුභහශේ කහරශ   ප්රහශද්යඹ 
ශ් කම් කහර්ඹහරරප ආර්ිකක ංර්ධන නිරධහරින් විලහර 

පිරික් ඳත් කශහ.  ශම් ඹවඳහරන ආණ්ඩුශ  ප්රතිඳත්ති 
කඩා,හකේඳ්  කයන  රිඹහරු කයන  ඒහප කුභන්ත්රට කයන 
නිරධහරින් විලහර පිරික් අද න විප ඒ තුශ ඉන්නහ. ඒ නිහ 

දළනප තිශඵන පුයේඳහඩු ටිකප අලුත් පිරික් ඉක්භනින් ඳත් කයරහ 
අශේ යජශ  ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න කපයුතු කයන්න 
පුළුන්ද? 

 
 

ගු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අනිහර්ඹශඹන්භ එශවභ 

කයන්න තභයි යජඹ අදවස කයන්ශන්. 

සිරළජ් කළදර් මශතළ  අයත් ඉඩම අත්පත් කර 
ගෆනීමේ නිමේදනය: අලගගු කිීමම 

றய. சறரஜ் கரரறன் கரற சுவீகரறப்நெ அநறறத்ல் : 

இத்துச்தசய்ல் 
NOTIFICATION OF ACQUISITION OF LAND BELONGING TO 

MR. SIRAJ CADER: CANCELLATION 
566/’16 

8. ගු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு றதுந றக்கறரக்க)  

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ඉඩා,ම් අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ -(1): 

(අ) (i) භහතය රිසත්රික් ශ් කම්යඹහ විසි භන් 2014 ව 2015 
ර්රදී විජඹග්රවට ළභරුම් උත්ඹ වහ 
භහතය ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහශ  පිහිටි  
ශකොටුශ ශගොඩා, ග්රහභ නිරධහරි ශම්  භහතය  
ශයශ ඳහය  අංක 47 දයන ඉඩා,භ  ඵත්තයමු් ර  
ඳළරත්ත  පුභ්  ශඳශදශේ  අංක 793හි ඳරිංචි 
සි භයහේ කහදර් භවතහශගන් තහකහලික රඵහ ශගන 
ආඳසු බහය දී ඇති ඵත්; 

 (ii) 2014 ඳළළති ළභරුම් උත්ශඹන් ඳසු කහදර් 
භවතහ ශත ආඳසු බහයදුන් එභ ඉඩා,භ  ඉඩා,ම් 
අත්ඳත්කය ගළනීශම් ඳනශත් 2 ගන්තිඹ ඹපශත් 
අත්ඳත්කය ගළනීභ වහ 2014.12.04 රින භහතය 
ප්රහශද්යඹ ශ් කම් විසි භන් නිශ දනඹක් නිකුත් කය 
ඇති ඵත්; 

 (iii) ඉවත අ(i)හි වන් ඉඩා,භ අත්ඳත්කය ගළනීශම් 
නිශ දනඹ අරංගු කයන ශභන් කහදර් භවතහ 
විසි භන් 2014.12.19 රිනළති ලිපිඹ භඟින් ඉ් ලීභක් 
කය ඇති ඵත්; 

 (iv) ශම් දක්හ අදහශ නිශ දනඹ අරංගු ශනොකිරීභ 
ශවේතුශන් එභ ඉඩා,භ පරදහය  ආකහයඹප 
ංර්ධනඹ කිරීභප වළකිඹහක් හිමිකරුප රළබී 
ශනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) ඉවත වන් ඉඩා,භ අත්ඳත්කය ගළනීශම් නිශ දනඹ 
අරංගු කිරීභ වහ ක ඡනම් පිඹය ගන්ශන්ද ඹන්න 
එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

 

கரற அலச்சலக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்லந ரட்டச் தசனரபரறணரல் 2014 

ற்யம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் தற்நற றர 

தகரண்டரட்டத்துக்கு ரத்லந தறசச 

தசனரபர் தறரறறல் அலந்துள்ப தகரட்டுச 

தகரட கறர உத்றசரகத்ர் தறரறறன், 

ரத்லந, கடற்கல வீற, 47ஆம் இனக்க கரற, 

தத்நைல்ன, ததனத், சப்நெல் தறசபஸ், 

793ஆம் இனக்க றனரசத்றல் சறக்கும் றய. 

சறரஜ் கரரறடறயந்து ற்கரலிகரக ததற்யக் 

தகரள்பப்தட்டு லபக்லகபறக்கப்தட்டுள்ப 

தன்தலயும்;  

 (ii) 2014ஆம் ஆண்டு லடததற்ந றலணவுகூயம் 

தகரண்டரட்டத்லத் தரடர்ந்து றய. கரயக்கு 

லபக்லகபறக்கப்தட்ட சற்தடி கரறல, 

கரற தகரள்பல் சட்டத்றன் 2ஆது தறரறறன் 

கலழ் சுவீகரறப்தற்கு 2014.12.04ஆம் றகறன்ய 

ரத்லந தறசச தசனரபரறணரல் அநறறத் 

தனரன்ய தபறறடப்தட்டுள்பதன்தலயும்; 

531 532 



2016  ජලි  20 

 (iii) சற்தடி அ(i)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கரற 

சுவீகரறப்நெ அநறறத்லன இத்துச் தசய்யுரய 

றய. கரர் 2014.12.19ஆம் றகற கடிம் நனம் 

சண்டுசகரள் றடுத்துள்பரர் ன்தலயும்; 

 (iv) இதுல குநறத் அநறறத்ல் இத்துச் தசய்ப் 

தடரன் கரத்றணரல் சற்தடி கரறல 

தன்றக்கரக அதறறயத்ற தசய்ற்கு 

உரறலரபயக்கு ரய்ப்நெக் கறலடக்கறல்லன 

ன்தலயும்; அர் அநறரர? 

( ஆ) சற்குநறப்தறட்ட கரறலச் சுவீகரறப்தற்கரண 

அநறறத்லன இத்துச்தசய்ற்கு துரறரக 

டடிக்லக சற்தகரள்ரர ன்தல அர் 

இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்சநல், ன்? 
 

 

asked Minister of Lands: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the land located at No.47, Beach Road, 

Matara in the Kotuwegoda Grama Niladhari 
Division of the Matara Divisional 

Secretary's Division which belongs to Mr. 

Siraj Cader of No. 793, Sapumal Place, 

Pelawatta, Battaramulla, was taken over 
from him temporarily and returned by the 

District Secretary of Matara in order to hold 

the Victory Celebrations in years 2014 and 

2015; 

 (ii) a notification had been issued by the 

Divisional Secretary of Matara on 
04.12.2014 under Section 2 of the Land 

Aquisition Act in order to aquire the said 

land which was returned to Mr. Cader after 

the celebration in 2014; 

 (iii) Mr. Cader has made a request through the 

letter dated 19.12.2014 to the effect that the 
land aquisition order mentioned in a(i) 

above be cancelled; and 

 (iv) the aforementioned owner is unable to 

develop the said land in a productive 

manner since the said notification has not 

been cancelled up to now? 

(b) Will he inform this House whether action will be 

taken immediately to cancel the aforementioned 
land acquisition notification? 

(c) If not, why? 
 

ගු මජෝන් අමරතුගග මශතළ (වග ළරක වගලර්ධාන ශළ 

ක්රිවහිලයළනි ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு சஜரன் அதுங்க - சுற்யனரத்துலந அதறறயத்ற 

ற்யம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அலச்சயம் கரற 

அலச்சயம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය 

ශභශේයි. 

(අ) (i) ශනොදනිමි. 

 (ii) නිශ දනඹ නිකුත් කය ඇති ඵ දනිමි. 

 (iii) දනිමි. 

 (iv) දනිමි. 

(ආ) නිශ දනඹ අරංගු කිරීභ වහ ගරු භවහනගය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහශේ නිර්ශද්ලඹ කළහ 
ඇත. 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 

 

ගු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு றதுந றக்கறரக்க)  

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

සතුතියි. 
 

GPS තළක්ණ ලයළපිිලය: විවහතර 

GPS தரறல்நுட்தக் கயத்றட்டம் : றதம் 

GPS TECHNOLOGY PROJECT: DETAILS 
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9. ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රහවන වහ සි භවි්  ගුන් ශේහ අභහතයතුභහශගන් ඇස  
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ජහතික ප්රහවන ශකොමිභ භඟින් ආයම්බ කයන 
රද GPS තහක්ටඹ ශඹදවීශම් යහඳ තිශඹහි 
අයමුණු කශර්ද; 

 (ii) එභඟින් ඵස භගීන්ප රඵහ දීභප අශේක්හ කශ 
අභතය ශේහ කශර්ද; 

 (iii) විකයන රද GPS ඹන්ත්ර ං යහ ශකොඳභටද; 

 (iv) GPS ඹන්ත්ර විකිරීභ වහ ශඹදව භවජන මුද්  
ප්රභහටඹ ශකොඳභටද; 

 (v) ඒ වහ ඵස හිමිඹන්ශගන් මුදරක් අඹකය ගත්ශත් 
නම්  එභ මුදර ශකොඳභටද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2014 ර්ඹ ආයම්බශ  සි භප ශභභ ඹන්ත්ර 
නඩා,ත්තු වහ මුද්  ශගවීභ නතය කය තිශබ්ද; 

 (ii)  එශේ නම්  ඒ නඩා,ත්තු ශේහ ගිවිසුශම් කය 
ඳරිච්ශේදඹකප අනුද; 

 (iii)  ශේහ ගහසතු ශගවීභ නතය කිරීභ වහ ඵස 
හිමිඹන්ශේ එකෙතහ රළබුශණ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ඇ) (i) වි කයන රද GPS ඹන්ත්ර ක්රිඹහත්භක 
ඳළතිශ ද; 

 (ii) 2014 ර්ශ  අග බහගශ  සි භප සි භඹලුභ GPS 

ඹන්ත්ර අක්රිඹ තිශබ්ද; 

 (iii)  ඒ ශවේතුශන් ඵස හිමිඹන්ප තභන්ශේ ඵස යථ 
ධහනඹ ම්ඵන්ධශඹන් GPS ඹන්ත්ර වයවහ 
නිරීක්ටඹ කිරීභප ශනොවළකි තිශබ්ද; 

 (iv) ඉවත අ(i)  හි අයමුණු හක්හත් කයශගන තිශබ්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

சதரக்குத்து ற்யம் சறறல் றரண சசலகள் 

அலச்சலக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) சசற சதரக்குத்து ஆலக்குலறணரல் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட GPS தரறல்நுட்தத்லப் 

தன்தடுத்தும் கயத்றட்டத்றன் சரக்கம் ரது; 

 (ii) இன்நனம் சதயந்துப் தறகலக்கு 

ங்குற்கு றர்தரர்க்கப்தட்ட சசல 

சம்தரடுகள் ரல; 

 (iii) ததரயத்ப்தட்ட GPS சரணங்கபறன் 

ண்றக்லக ரது; 

 (iv) GPS சரணங்கலபப் ததரயத்துற்கரக 

ஈடுதடுத்ப்தட்ட ததரதுக்கபறன் தத்தரலக 

ரது; 

 (v) இற்கரகப் சதயந்து உரறலரபர்கபறடம் 

தம் அநறடப்தட்டதணறல், அப்தத் 

தரலக ரது; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண்டின் ஆம்தம் நைல் சற்தடி 

சரணங்கபறன் தரரறப்நெக்கரண தக் தகரடுப் 

தணவு றயத்ப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அது தரரறப்நெச் சசல 

உடன்தடிக்லகறன் ந் அத்றரத்றன்தடி; 

 (iii) சசலக் கட்டக் தகரடுப்தணல றயத்துது 

தரடர்தறல்  சதயந்து உரறலரபர்கபது  

இக்கப்தரடு ததநப்தட்டர; 

 ன்தல அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ததரயத்ப்தட்ட GPS சரணங்கள் 

இங்கறக்தகரண்டியந்ணர; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண்டின் இயறப் தகுறறலியந்து 

அலணத்து GPS சரணங்கலம் தசலிந் 

துள்பணர; 

 (iii) இன் கரரக சதயந்து உரறலரபர் 

கலக்கு து சதயந்து தறப்தல GPS 

சரணங்கள் நனம் அரணறக்க நைடிர  றலன 

ற்தட்டுள்பர; 

 (iv) சசன  அ(i) இன் சரக்கங்கள் அலடப் 

தட்டுள்பணர; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the objectives of the GPS Technology 

Project launched by the National Transport 

Commission; 

 (ii) the added services which are expected to be 

provided to passengers through this service; 

 (iii) the number of GPS machines installed; 

 (iv) the amount of public funds utilized for the 

installation of GPS machines; and 

 (v) if money was charged  for this purpose 

from the bus owners, the amount of money 
that was charged? 

(b) Will he state - 

 (i) whether payment of money to maintain 

these machines has been stopped from the 
beginning of year 2014; 

 (ii) if so, the paragraph of the maintenance 

agreement which is the basis for stopping 

payment;  and 

 (iii) whether consent of the bus owners was 

given to stop the service charge? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether GPS machines which were 
installed were functioning; 

 (ii) whether all GPS machines have not been 

functioning since the latter part of 2014; 

 (iii) whether bus owners were unable to track 
their buses using GPS machines as a result 

of this situation; and 

 (iv) whether objectives mentioned in a(i) above 

have been fulfilled? 

(d) If not, why? 

 
ගු අමෝක් අමේසිගශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිේ ගුලන් 
මවේලළ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு அசசரக் அசதசறங்க - சதரக்குத்து ற்யம் 

சறறல் றரணச் சசலகள் தறற அலச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ප්රහවන වහ සි භවි්  ගුන් 

ශේහ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය රඵහ 
ශදනහ. 

(අ) (i) ශඳොදු ප්රහවන ක්ශේත්රශ  ගුටහත්භක ඵ 
ර්ධනඹ කිරීභ උශදහ ආයක්ක ත වහ කහර්ඹක්භ 
ප්රහවන ශේහක් ළඳය භ ශභභ යහඳ තිශ  
ප්රධහන අයමුට ශ . ඒ වහ ඵළඳුණු ශසු අයමුණු 
ඳවත ඳරිරි ශ . 

 අදහශ ඵස යථ ඳතින නිළයරි සථහනඹ 
අක්හංල වහ ශද්ලහංලරප අනුකර 
නිරීක්ටඹ කශ වළකිවීභ භඟින්  

 නිඹමිත ශනොන ඵස නළතුම්ඳරර 
නතය කයන්ශන්ද  නිඹමිත ඵස 
නළතුම්ඳරර නතය කයන්ශන්ද  ඵස 
නළතුම්ර ශඵොශවෝ ශ රහක් රැඳී 
සි භටින්ශන්ද ඹන්න නිරීක්ටඹ කශ 
වළකිවීභ  ව එශර සි භදුන 
අසථහරදී අහද කිරීභ ශභන්භ 
අලය පිඹය ගළනීභ. 

 අනුභත භහර්ගශ  ධහනඹ 
කයන්ශන්දළයි විභර්ලනඹ කිරීභ. 
(Monitoring Route Violation) 

 අනහයක්ක ත ධහනඹ න ඵස යථ 
නිරීක්ටඹ කිරීභ වහ අදහශ ඉරිරි පිඹය 
ගළනීභ. 
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· ශභභඟින් අශේක්හ කයන්ශන් 
ගභනහන්තඹ ශතක් භගී ජනතහප 
ආයක්හ ළරසීභයි. 

 භවජන ඳළමිණිලි ඒකකඹප රළශඵන 
ඳළමිණිලි විභර්ලනඹ කිරීභ වහ ක්ණික 
විඳීභ. 

· ජී.පී.එස. උඳකයටඹ භෙ වි කය ඇති 

ද්විත් න්නිශ දන ඳද්ධතිඹ (Dual 

Communication System) භඟින් 
අදහශ ඵස යථඹප ක්ණික කථහ ශකොප 
අදහශ යශද් සබහඹ අනු යද 
නිළරැරි කය ගළනීභත්  භගීන්ප ක්ණික 
විඳුම් රඵහ දීභත් සි භදු කයනු රළශබ්. 

 ධහන හර්තහ නිරීක්ටඹ කිරීභ භඟින් එක් 
එක් භහර්ග අනුකර ඵස යථ ධහනඹ 
විභර්ලනඹ කශ වළකි ඵළවින් ධහන භහර්ග 
කශභනහකයටඹ කිරීභප වළකි වීභ (එභඟින් 
නිළරැරි කහර පවන් ක්රභඹක් කහර්ඹක්භ  
පරදහයි ශර කස කිරීභප පිටිවරක් ශ .) 

 භගීන්ප ශතොයතුරු ළඳය භප අදහශ දහඹක 

වීභ (Passenger information desk)  

· දළනප තභහප අලය ඵස යථඹ පිබඳඵ 
ශතොයතුරු 1955 අභතහ රඵහ ගත                  
වළකි අතය  ඉරිරිශ දී ශකටි ඳණිවුඩා, 

ශේහ (SMS) භඟින් ව සභහර්ට් 
ජංගභ දුයකථනඹකින් ඇන්ශරොයිඩක 

භ දුකහංගඹක් (Android App) වයවහ 
අලය ශතොයතුරු ක්ණික භඟීන් ශත 
රඵහ දීභප කපයුතු සි භදු කයමින් ඳතී.  

 ඵස යථ ම්ඵන්ධ ධහන ගළපලු 
නියහකයටඹ වහ අතීත දත්ත ඇතුශත් 

හර්තහ (past reports) උඳශඹෝගී කය ගළනීභ. 

 භහජ අලයතහන් භත ඳදනම් ව "සි භසු 
ළරිඹ" ඳහ්  ඵස ශේහ ව "ගළමි ළරිඹ" 
ග්රහමීඹ ඵස ශේහ නිසි භ ඳරිරි ක්රිඹහත්භක 
න්ශන්ද ඹන්න නිරීක්ටඹ කිරීභ ව ඊප 
අනුකර මරයහධහය ශගවීම් සි භදු කිරීභ.  

 (ii) ශභභ යහඳ තිඹ භගින් භගී ජනතහප ව ඵස 
හිමිකරුන්ප රඵහ ගත වළකි ප්රතිරහබ ඳවත ඳරිරි 
ළශකවින් දළක්විඹ වළකිඹ.  

 භගී ජනතහ ශත  

 භගීන්ප තභන්ප ඹෆභප අලය ඵස යථඹ 
කුභන ඵස නළතුශම් තිශඵන්ශන්ද  
ශකොඳභට ශ රහකින් තභහ සි භටින 
සථහනඹප ශෙහ න්ශන් ද ඹන්න ජහතික 
ගභනහගභන ශකොමින් බහශ  ඳහරන 
භළරිරිශ  සථහපිත 1955 ක්ණික දුයකථන 
භහර්ගඹ ඔසශේ අභතහ දළන ගළනීශම් 
ඳවසුකම් ඳතින අතය   

 ඉරිරිශ දී භගී ජනතහප ශකටි ඳණිවිඩා, 

ශේහ (SMS) භගින් ව ඇන්ශරොයිඩක ඇේ 
(Android App) ඳවසුකම් භඟින් තභහප 
අලය ඵස යථඹ පිබඳඵ විසතය ක්ණික 
රඵහ ගත වළකි නු ඇත. එභඟින්    

 භඟීන්ප තභහශේ කහරඹ 
කශභනහකයටඹ කයගත වළකි වීභ. 

 භඟීන්ශේ ආයක්හ තවවුරු වීභ 
(ගභනහන්තඹ ශතක් සුයක්ක ත ඵ)  

 භඟීන්ප ඉතහ ශවො කහර්ඹක්භ පරදහය  
ශේහක් රළබීභ ව ශේහ පිබඳඵ 
විලසනීඹත්ඹක් ශගොඩා, නළඟීභ. 

 ඵස හිමිකරු ශත 

· ඵස යථඹ තිශඵන සථහනඹ  ගභන් කයන 
භහර්ගඹ  ගභන් කයන ශ ගඹ  රිලහ ආරි 
ශතොයතුරු රඵහ ගත වළකි වීභ. 
(අන්තර්ජහර ඳවසුකම් හිත 
ඳරිගටකඹක් භහර්ගශඹන් ශවෝ සභහර්ට් 
ජංගභ දුයකථනඹක් භහර්ගශඹන් ශභභ 
ශතොයතුරු රඵහ ගත වළකිඹ.) එභඟින්  
ඵස හිමිකරු ශත තභ ඵස යථඹ නිසි භ 
ඳරිරි අධීක්ටඹ කිරීභ ඳවසු න අතය  
තභ ශේක කණ්ඩා,හඹම් භනහ ශර 
කශභනහකයටඹ කිරීභප පිටිවරක් ශ . 

· භඟීන් ව ඵස යථ ධහකඹන් ඵස යථඹප 
විරුද්ධ අතය ඳළමිණිලි සි භදු කය 
ඇශතොත් ඒහ නියහකයටඹ කයගත වළකි 
වීභ (අතීත ධහන හර්තහ උඳශඹෝගී කය 
ශගන) 

· අනතුරු ඳහරනඹ කයගළනීශභන් ඵස 
යථඹ ආයක්හ කයගත වළකි වීභ. 

· ඵස යථඹ අකරක ශ ගශඹන් ධහනඹ 
කයන විප නහද න අනතුරු වළෙවීශම් 
ංඥ සහ භඟින් ඵස යථඹ ශ ගඹ 
ඳහරනඹකප හුරු න අතය එභඟින් 
අනතුරු අභ කය ගත වළකිඹ. එඵළවින් 
යක්ට ආඹතන භඟින් අභතය හසි භ 
රඵහගත වළකි වීභ.  

· භගී ප්රහදඹප රක් වීභ. 

 (iii) අන්තර් ඳශහත් පුද්ගලික ඵස යථ 2 085ක 
ප්රභහටඹක.   

 (iv) ජහතික ගභනහගභන ශකොමින් බහ යහඳ තිඹ 
ශනුශන් දයන රද පිරිළඹ මිලිඹන 61කි. 

 (v) ඔ   ඵස හිමිඹන්ශගන් එභ උඳකයට වි කිරීභප 
අදහශ අඹ කයගත් මුදර මිලිඹන 23කි.  

  හර්ක ක උඳකයටශ  ඇති සි භම්ඳත් නඩා,ත්තු 
වහ අඹ කයගත් මුදර මිලිඹන 3කි. 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) නිඹභහකහය නඩා,ත්තු ව ශේහ කපයුතු සි භදු කිරීභ 
භග වළරීභ අදහශ ගිවිසුශම් 12.1.1 ඹන ගන්තිඹ 
ප්රකහය. 

 (iii) නළත. 

  අදහශ ශේහ ගිවිසුභ ජහතික ගභනහගභන 
ශකොමින් බහ වහ අදහශ ආඹතනඹ අතය 
ඳළතුණු ගිවිසුභක් ශවයින් ඵස හිමිකරුන්ශේ 
භළරිවත්වීභක් ඒ වහ ඵරශනොඳහයි. 

(ඇ) (i) ඔ . 

 (ii) නළත. 

  2014 ර්ශ  මු්  බහගශ දී 600ක ඳභට 
ප්රභහටඹක් අක්රිඹ ඳළතුණු අතය  ශම් න විප 
ක්රිඹහත්භක තත්ත්ශ  ඳතින්ශන් 800ක් ඳභට 

537 538 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ප්රභහටඹකි. ශසු ඵස යථ විවිධ ශවේතන් භත 
උඳකයටඹ අක්රිඹ කයශගන ඳතී.  එභ අක්රිඹ ව 
ඵස යථ නළත ඹථහ තත්ත්ඹප ගළනීභ වහ සුදුසු 
ශේහ ඳඹන ආඹතනඹක්  ශතෝයහ ගළනීභප පිඹය 
ශගන ඇත. 

 (iii) ශභභඟින් රඵහගත වළකි ශේහ පිබඳඵ සි භඹලුභ 
ඵස හිමිඹන් කිහිඳ විපක් දළනුත් කශ ද ඉන් ඒ 
වහ ශඹොමු වී දළනප ශේහ ඳවසුකම් රඵහ ශගන 
ඇත්ශත් සීමිත පිරිකි.  එභ පිරි අතරින් තභහශේ 
ඵස යථශ  විකය ඇති ජී.පී.එස උඳකයටඹ අක්රිඹ 
තත්ත්ශ  ඳතී නම් ඊප අදහශ ශතොයතුරු ඔහුප 
රඵහ ගත ශනොවළකි ඹ. 

 (iv) තයභක් දුයප අශේක්ක ත ප්රතිපර රඵහ ශගන ඇත. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි   දළන් එතුභහභ වන් කයපු 

ආකහයඹප රුපිඹ්  මිලිඹන 61ක් විඹදම් කයරහ  ඵස 
හිමිඹන්ශගනුත් රුපිඹ්  මිලිඹන 23ක් එකතු කයශගන  රුපිඹ්  
මිලිඹන 84ක් ශඹොදහ ශම් යහඳ තිඹ ආයම්බ කය තිශඵනහ. ඒ 
අනු ඵස 2 085ක ඳහවිච්චිඹ වහ ශම් උඳකයට ශඹොදහ 

තිශඵනහ. නමුත් එතුභහ කිඹන විකරඹප එයින් දළනප ඳහවිච්චි 
ශකශයන්ශන් 800ක් ඳභට ප්රභහටඹක්. ඒ හශේභ එතුභහ 
කිඹනහ  භවය ඵස යථර ශභභ උඳකයටඹ ඵස හිමිඹන් 

විසි භන්භ අක්රිඹ කයශගන තිශඵන ඵ. ශම් උඳකයටඹ ශඹොදහ 
තිශඵන්ශන් ඵස යථඹ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද කිඹරහ ශොඹහ 
ගන්නයි. එතශකොප ශභභ උඳකයටඹ අක්රිඹ කයපු ඵස යථ හිමිඹන් 

ම්ඵන්ධශඹන් ගත් ක්රිඹහ භහර්ගඹ ශභොකක්ද? ශම් GPS 

උඳකයටඹ ශඹදුශ  ඵස යථඹ තිශඵන තළන ශොඹහගන්න  නම්   
එඹ අක්රිඹ කය තිශඵන ඵස යථ තිශඵනහ නම් ඒහත්  වඳුනහගන්න 

පුළුන් ශන්ද? 
 

ගු අමෝක් අමේසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

2011 ර්ශ  තභයි ශම් යහඳ තිඹ ආයම්බ කයරහ 
තිශඵන්ශන්.  එඹ ආයම්බ කයද්දීභ එහි ඹම් ඹම් ශදෝ තිශඵන ඵ 

ශොඹහ ශගන තිශඵනහ. එභ ශදෝ නිළරැරි  කිරීභ වහ  අපි 
විශලේ ළඩා, පිබඳශශක් කස කයරහ තිශඵනහ. ඒ වහ විශලේ 
ඳහරන භළරිරිඹකුත් දළන් කස කයරහ තිශඵනහ. ශභොකද   ඒ 

ශරහශ  ශම් උඳකයටඹ වඳුන්හ දුන්නහප  එඹ නළත 
අලුත්ළ ඡඹහ කිරීභක් ගළන ගිවිසුශම් අන්තර්ගත ශරහ නළවළ. ඒ 
නිහ ශභඹ විලහර ප්රලසනඹක් ඵප ඳත්ශරහ තිශඵනහ.   අපි දළන් 
ඒ පිබඳඵ අලුශතන්භ ළඩා, පිබඳශශක් කස කයශගන ඹනහ. 

දළනප ඵස යථ 3 222ක් තිශඵනහ. ඒ වහ නළත ශපන්ඩා,ර්  
කළහ ප්රම්ඳහදන කමිටුප ඉරිරිඳත් කයරහ   එභ ළඩා, පවන 
නළත ආයම්බ කිරීභප ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

 

ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ 
ශභඹයි. ශම් වහ යජඹ විසි භන් දයන රද රුපිඹ්  මිලිඹන 61ප 
අභතය ඵස යථ හිමිඹන්ශගන් අඹ කය ගත් රුපිඹ්  මිලිඹන 23ක 

මුදරක් තිශඵනහ. නමුත් ඒහයින් ඵස හිමිඹන්ප ප්රතිරහබඹක් 
රළබිරහත් නළවළ. ඔඵතුභහ මුලින් දීර්ඝ ශර ඳළවළරිලි කයන රද ඵස 

භඟීන්ප රළබිඹ යුතු ප්රතිරහබ රළබිරහත් නළවළ. අඩු තයශම් ඵස 

හිමිඹන්ශගන් අඹකය ගත් මුද්  නළත එභ ඵස හිමිඹන්ප 
ශගනහද? 

 
ගු අමෝක් අමේසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ යහඳ තිශ  ඹම් කිසි භ 
අඩු ඳහඩු තිශඵන ඵ භහ මීප ශඳය වන් කශහ.  යජඹ ශම් වහ 

රුපිඹ්  මිලිඹන 61ක් විඹදම් කය තිබුටහ. හභහනයශඹන් එක  
GPS  උඳකයටඹකප රුපිඹ්  35 000ක් ඳභට මුදරක් ළඹ 

ශනහ. නමුත් ඵස හිමිඹන්ශගන් අඹ කයරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹ්  

10 000ක හශේ මුදරක්. ඒක ඔවුන්ශගන් ඳඹහශගන තිශඵනහ. 

ඵස හිමිඹන්ශගන් ඳඹහගත් මුද්  ශනභ තිශඵනහ.  ඒ  
මුදර තභයි රුපිඹ්  මිලිඹන 23ක් රළබිරහ තිශඵන්ශන්. ශකශේ 

ශතත් භභ මුලින් කි හ හශේ ශම්ශක් අඩු ඳහඩු තිශඵනහ. ඒ  
අඩු ඳහඩු නළත කස කයන්නප ෑනෆ.  භවය ගිවිසුම් 
ම්පර්ටශඹන්භ ළයරියි. ශභොකද   අලය විකරඹප ඒහ ගිවිසුම්ගත 

ශරහ නළවළ.  එභ නිහ අපි නළත අලුශතන්භ ක්රභශ දඹක් 
වදරහ   ඒක ක්රිඹහත්භක කයන්නප ඳහරක භළරිරිඹකුත් කස 
කයශගන ඹනහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහශේ තුන්ශනි අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  ශම් යහඳ තිඹ නළත අලුශතන් ආයම්බ 
කයන්නප ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ කිඹන අදව තභයි 
ඔඵතුභහශේ උත්තයශ  තිශඵන්ශන්. ඒක කයන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් කදහද   ඒ වහ තිශඵන ළරළසභ 
ශභොකක්ද? අඩු තයමින් ශම් ක්රිඹහලිඹ නළත ආයම්බ කයනහ 
නම් ඒ ආයම්බ කිරීභප තිශඵන ළඩා, පිබඳශශ ශභොකක්ද?  

 
ගු අමෝක් අමේසිගශ මශතළ  
(ரண்நெறகு அசசரக் அசதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ මුලින්භ කි හ හශේ 

දළනපභත් අපි අලුශතන් ඳහරක භළරිරිඹ වදරහ තිශඵනහ. ඒ 
හශේභ දළනප ඵස යථ 3 222ක් තිශඵනහ. නමුත් දළනප ධහනඹ 
ශන්ශන් 800ක් ඳභටයි. එභ නිහ නිඹභ විකරඹප ශපන්ඩා,ර් 

ඳටිඳහටිඹක් කළවීභප ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. මුලින්භ නිඹමු 
යහඳ තිඹක් විකරඹප ශම්කප ආඹතන වතක් ආහ. ඒ ආඹතන 
වශතන් ආඹතන තුනකින් තභයි අයශගන තිශඵන්ශන්. ඉන් ඳසු 

ශම්හ අලුත් ළ ඡඹහ කයන්නප කථහ කශහභ ඒ අඹ රුපිඹ්  
මිලිඹන 8ක් ඉ් ලුහ. අපි ඒකප කළභති වුශණ් නළවළ. එභ නිහ 
විලහර ළඩා, ශකොපක් කයන්නප තිශඵනහ. ශම් ය තුශ නළත 

ඒ සි භඹලුභ ඵස යථර අලයතහ පුයන්නප අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 11-608/'16 - (1)   ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය 
භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
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ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය රඵහදීභ වහ ති ශදකක 
කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
පෆරණි මද්ශීය  වී ලගළල: විවහතර  

உள்ரட்டுப் தண்லட தல்லிணச் தசய்லக : றதம்  

INDIGENOUS VARIETIES OF PADDY CULTIVATION: DETAILS 

128/’15 

12.ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ක ක කර්භ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 
(අ) (i) අතීතශ  සි භප ඳළත එන ශද්යඹ වී ර්ග ගහ කිරීභ 

වහ ක ක  යහඹන ද්රය අලය ශනොන ඵත්;  

 (ii) ශද්යඹ ඳළයණි වී ප්රශදද ගහ කිරීශම්දී අභ ජර 
ප්රභහටඹක් අලය න අතය ඳහයම්ඳරික ක්රභ 
බහවිතශඹන් ඳරියඹප වහ මිනිහප සි භදුන වහනිඹ 
අභ ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i)  ශම් නවිප වඳුනහශගන ඇති  ශ්රී රංකහශ  බහවිතහ 
කශ ඳළයණි වී ර්ග ං යහ ශකොඳභටද; 

 (ii) එභ වී ර්ගඹන්ශේ නම් කශර්ද; 

 (iii) දළනප ගහ කයන ඳළයණි වී ර්ග කශර්ද;  

 (iv) අශනකුත් ඳළයණි වී ර්ග ගහ ශනොකිරීභප ශවේතු 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) ර් 2014 නවිප ශද්යඹ ඳළයණි වී ර්ග  බීජ වී 
ශර ශඹොදහ ශගන  ගහ කයනු රඵන කුඹුරු 
අක්කය ප්රභහටඹ ශකොඳභටද; 

 (ii) ශ්රී රංකහ පුයහ එභ බීජ  වී යහේත කිරීභප පිඹය 
ශගන තිශබ්ද;  

 (iii) එශේ නම්  එභ පිඹය කශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 
 

கத்தரறல் அலச்சலக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரன்யதரட்டு இயந்துயகறன்ந உள்ரட்டு 

தல்லிணங்கலபப் தறரறடுற்கரக றசர 

இசரணப் ததரயட்கள் அசறரகரது 

ன்தலயும்; 

 (ii) உள்ரட்டுப் தண்லட தல்லிணங்கலபப் 

தறரறடுலகறல் ஆகக்குலநந்பவு லர் 

அசறரசரடு தரம்தரற றநைலநகலபக் 

லகரள்ரல் சுற்நரடலுக்கும் ணறநக்கும் 

ற்தடுகறன்ந சசம் குலநரணதன்தலயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இன்நபறல் இணங்கரப்தட்டுள்ப இனங்லக 

றல் தன்தடுத்ப்தட்ட தண்லட தல்லி 

ணங்கபறன் ண்றக்லக ரது; 

 (ii) சற்தடி தல்லிணங்கபறன் ததர்கள் ரல; 

 (iii) ற்சதரது தறரறடப்தடுகறன்ந தண்லட தல்லி 

ணங்கள் ரல; 

 (iv) லண தண்லட தல்லிணங்கள் தறரறடப் 

தடரலக்கரண கரங்கள் ரல; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) 2014ஆம் ஆண்டபறல் உள்ரட்டுப் தண்லட 

தல்லிணங்கலப றல தல்னரகப் தன் 

தடுத்றப் தறரறடப்தடுகறன்ந ல்கபறன் 

க்கபவு ரது; 

 (ii) இனங்லக நேரவும் அத்லக றலதல்லனப் 

தச் தசய்ற்கு டடிக்லக சற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பர; 

 (iii) ஆதணறல் அந்டடிக்லககள் ரல; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that-  

 (i) agro-chemicals are not needed for 

cultivating indigenous varieties of paddy 
that have been in existence since ancient 

times; and  

 (ii) cultivating such old indigenous varieties of 

paddy needs a minimal amount of water 

and the use of conventional methods cause 

minimum damage to man and nature?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of old varieties of paddy 

identified to have been used in Sri Lanka by 

now; 

 (ii) the names of such varieties of paddy; 

 (iii) the names of old varieties of paddy 

cultivated at present; and 

 (iv) the reasons for not cultivating the other old 

varieties of paddy? 

(c) Will he also inform this House-  

 (i) the acres of paddy lands that are cultivated 

with old indigenous varieties of paddy as 

seed paddy by 2014; 

 (ii) whether steps have been taken to promote 
these varieties as seed paddy throughout Sri 

Lanka; and  

 (iii) if so, what those steps are? 

(d) If not why? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කිෂිකර්ම රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு சந் அலுறயரச - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அலச்சர்) 

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

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ක ක කර්භ අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුරු රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i) ව (ii) ඔ . 

(ආ) (i) 603 ඳභට. 

 (ii) ඇමුණු ශභහි වන් ඇත. ඇමුණුභ වභළගත* 
කයමි. 

 (iii)  දළනප ගහ කයන ඳළයණි වී ර්ග 27කි. (හභහනය 
අසළන්න අක්කය බු්  50-60කි.) ඒහ නම්  

  කළු හීනටි  සුදු හීනටි  භඩා,තහලු  ඳච්චශඳරුභහ්   
සුළ්   ශඳොක්කහලි  කුරුලුතුඩා,  සදුරු ම්ඵහ  
සු ම්ඵහ  යත් සුදළ්   ඵපශඳොර ඇ්   යතු 
හීනටි  ශගොඩා, හීනටි  ශඵශවත් හීනටි  දවනර  
ශද්ළද්රිරි  රික්වී  ශගෝනඵරු  ශවේයත් ඵණ්ඩා,හ  
ශවොඩා,යහර  කවපවී  කලු ඵහර වී  
කට්පකුභන්ජ්    භසුයන්  යත්තළ්   සුරහයි  න්නි 
දවනර. 

 (iv) ඔ .  

  *  අසළන්න අඩුඵ (අක්කය බු්  30-40 ක්     
ඳභට) 

  *  ලහකඹ ඇද ළටීභප ඳහත්රවීභ 

  *  අසනු රළබීභප ළ ඡ කහරඹක් ගතවීභ (භහ 5   

   1/2 ඳභට) 

  *  ඳහරිශබෝගික රුචිඹ අඩුවීභ (ඇශරන සුළුබහඹ  

   වහ නිවුඩු හිත වීභ) 

  *  ශයෝග වහ ඳබඳශඵෝධරප ඳහත්රවීභ. 

(ඇ) (i) ශවක්ශපඹහර් 6862ක් ඳභට ගහ කය ඇත. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ක ක කර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ඵතරශගොඩා, වී 
ඳර්ශ ට වහ ංර්ධන ආඹතනශඹන් 
තත්ත්ශඹන් උස බීජ නිසඳහදනඹ කයන අතය 
බීජ වහ ශයෝඳට ද්රය භධයසථහනශඹන් එභ බීජ 
ගුටනඹ කය ශගොවීන්ප රඵහ දීභ. 

  දළනප කස කයමින් ඹන ජහතික ක ක කර්භ 
ප්රතිඳත්තිශ  ඳහ බීජ නිසඳහදනඹ වහ ළ ඡ 
අධහනඹක් ශඹොමු කය තිබීභ. 

(ඈ)  අදහශ ශනොශ . 
 

ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ. ගරු යහජය ඇභතිතුභනි  

ඔඵතුභහ වන් කශහ  දළනප රංකහශ  ඳළයණි වී ර්ග 27ක් 
ශවක්ශපඹහර් වඹදවකප ළ ඡ ප්රශද්ලඹක ගහ කයනහයි කිඹරහ.  
ඇතළම් ඳළයණි ම්ප්රදහයික වී ර්ග ගහ ශනොකිරීභප ශවේතු 

ලශඹන් ක මීන් ප්රලසනඹ ව ගස ඇද ළටීභ ඇතුළු  ශවේතු 

ගටනහක් වන් කශහ. එතශකොප ඳළයණි ම් ප්රදහයික වී 
ර්ගලින් එක ශකොපක් ගහ ශනොකයන්ශන් ඒ ගළපලු නියි. 
අශනක් ශකොප ගහ කයන්ශන් ඒ ගළපලු නළති නියි. එතශකොප 
ඒ ගළපලු නළති වී ර්ගර ඒ ජහනභඹ උස බහඹ අශනකුත් වී 

ර්ගරප මුහුන් කය එහි ටිනහකභ  හසි භඹ ශ්රී රංකහශ  
ශගොවීන්ප රඵහ ශදන්න අභහතයහංලඹප රිගුකහලීන දළක්භක් ව 
ළඩා, පිබඳශශක් තිශඵනහ ද? 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்நெறகு சந் அலுறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  දළනප අපි ඒ ම්ඵන්ධ 
ශ් කම්තුභහ භෙත් හකච්්හ කය තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

සි භඹලුභ ශගොවිජන ශේහ භධයසථහන නිරධහරින් දළනුත් කිරීශම් 
ළඩා, පවනක් ඉරිරි කහරඹ තුශදී ක්රිඹහත්භක කයනහ. 

 
ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු යහජය ඇභතිතුභහ 

වන් කයපු වී ප්රශදද අතය කිඹළවුශණ් නළවළ  ක ත යුගශ  
ශරො තිබී ඉන් ඳසශේ නළති ශරහ ගිහි් රහ  ර්තභහනඹ න විප 
නළත තහක් කථහ ඵවප රක් ශරහ තිශඵන සඹංජහත ඇ්  

කිඹන ව්  ර්ගඹ පිබඳඵ.  

"සඹංජහත ඇ් " පිබඳඵ ර්තභහනශ  විලහර කිකකහක් 
ඇති ශරහ තිශඵනහ. සඹංජහත ඇ්  ශගොඩා, වී ර්ගඹක් ශර 

ගහ කයන්න පුළුන් ප්රටතහක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  ශභභ 
සඹංජහත ඇ්  වී ර්ගඹ  වී ඳඳුරු කඳන්න කඳන්න එභ වී 
ඳඳුශයන් ආඳහු ළයඹක් ඳඳුරු දහරහ ළශනහ. ක මි වහනි අඩුයි. 
රංකහශ  ෑනෆභ ශද්ලගුණික තත්ත්ඹකප ඔශයොත්තු ශදනහ. 

සඹංජහත ඇ්  වී ර්ගඹ පිබඳඵ අභහතයහංලඹ අධහනඹ ශඹොමු 
කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? වයක අබඹයතනහරංකහය 
සහමින්වන්ශේ ඳහ "ශවශ ශඵොදු පියුභ" ෙයහ වයවහත් ශම් 

පිබඳඵ විලහර ලශඹන් කරුණු ඉරිරිඳත් කයරහ තිශඵනහ. ශභභ 
වී ර්ගඹ ප්රචලිත කයන්න අභහතයහංලඹ අධහනඹ ශඹොමු 
කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? 

 

 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்நெறகு சந் அலுறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භප රළබී තිශඵන පිබඳතුය 
අනු එභ වී ර්ගඹ පිබඳඵ විසතයහත්භක පිබඳතුයක් භප ශම් 
අසථහශ  රඵහ ශදන්න ඵළවළ. නමුත්  ඳසු ඒ පිබඳඵ ගරු 

භන්ත්රීතුභහ දළනුත් කයන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 
 

ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශේ තුන්ළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ භභ අවනහ. ක ක කර්භ අභහතයහංලඹ ඹපශත් න වී 

ප්රශදද වඳුන්හ දීශම්දී ශඵොශවෝ විප එක් වී ප්රශදදඹක්  නළත්නම් 
ප්රශදද ශදකක් තභයි ශඵොශවෝ කහරඹකප ඳසු එන්ශන්. අපි 
දන්නහ  වම්ඵන්ශතොප වී ඳර්ශ ටහඹතනඹක් තිශඵනහ  

ඵතරශගොඩා, වී ඳර්ශ ටහඹතනඹක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ 
භවඉලුක්ඳ් රභ වී ඳර්ශ ටහඹතනඹක් තිශඵනහ. 
ඵතරශගොඩා,ත්  භවඉලුක්ඳ් රභත්  වම්ඵන්ශතොපත් වළරුණු 

ශකොප වී ම්ඵන්ධශඹන් ඳර්ශ ට කයන තත් ආඹතන 
ගටනහක් තිශඵනහ. වළඵළයි  ඳර්ශ ට ක්ශේත්රඹප භන්දගහමී 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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සබහඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ඳර්ශ ට ක්ශේත්රඹප 

ළ ඡ ඵයක් තළබිඹ යුතු අසථහක  න ශොඹහගළනීම් ව 
ඳර්ශ ට ශනුශන් ළ ඡ අධහනඹක් ශඹොමු කශ යුතු 
අසථහක එඹ කුණු මු් ශ්  තිඹරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? 

 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்நெறகு சந் அலுறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභතුභහ කිඹන විකරඹප 

එළනි ගළපලු අභහතයහංලඹ තුශ ඳළතුටහ. නමුත් අපි දළන් ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් ළඩා,පවනක් ක්රිඹහත්භක කය තිශඵනහ. 
විශලේශඹන් ඵතරශගොඩා, වී ඳර්ශ ට භධයසථහනඹ තුශ අලුත් වී 

ප්රශදද ම්ඵන්ධ  ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශදී ක්රිඹහත්භක කශ 
ළඩා,පවන් ම්ඵන්ධ ම්පර්ට හර්තහක් අපි ඉ් රහ තිශඵනහ. 
ඊප ඳසශේ තභයි ඔඵතුභහශේ ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කයන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 13 -465/'16- ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර භවතහ. 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
ரண்நெறகு றசரன் ததசர  

The Hon. Niroshan Perera  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික 
ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක කපයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹප පිබඳතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 14 -491/'16- (1)  ගරු කනක ශවේයත් භවතහ. 

 
ගු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்நெறகு கணக சயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

 
ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  විදුලි ංශද්ල වහ  ඡිනප්  ඹටිතර 

ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය දීභ 
වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

අුණ මද්ප්රිය මශගමමේ මශතළ   මපොලීසිය  කෂ 
පෆමිණිේ : විභළගය  

றய. அய சசப்தறரற யகசக ததரலிவல் 

தசய் நைலநப்தரடு : றசரல  
COMPLAINT LODGED BY MR. ARUNA DESHAPRIYA 

MAHAGAMAGE: INVESTIGATION  
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15.ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ක ට ංර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2015.03.03 රින ළලිගභ  උඩුපිර ඳරිංචි අරුට 
ශද්ලප්රිඹ භවගභශේ භවතහ විසි භන් අංක CIB/2-
138/37 ඹපශත් ළලිගභ ශඳොලීසි භශ  ඳළමිණි් රක් 
කය තිශබ්ද;   

 (ii) එභ ඳළමිණි් ර විබහග කය තිශබ්ද; 

 (iii) ශනොඑශේ නම්  ඒ භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2016.01.29 රින උක්ත ඳළමිණි් රප අදහශ  එම්. 
ඒ. ශද්ලප්රිඹ භවතහ විසි භන් අංක IGP/PAC/O/53/16 
ඹපශත් ශඳොලිස මරසථහනශ  ඳළමිණි් රක්  කය 
තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්  ශඳොලිස මරසථහනඹ විසි භන් එභ 
ඳළමිණි් රප අදහශ ඳරීක්ටඹක් සි භදු කය තිශබ්ද; 

 (iii) එශේ නම්  එඹ විහ ඇති ආකහයඹ කශර්ද; 

 (iv) ශනොඑශේ නම්  ඒ භන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

சட்டநைம் எலங்கும் ற்யம் தற்கு அதறறயத்ற 

அலச்சலக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015.03.03ஆம் றகறன்ய  தலிக, உடுதறன 

றல் சறக்கும் றய. அய சசப்தறரற 

யகசக CIB/2-138/37ஆம் இனக்கத்றன் கலழ் 

தலிக ததரலிஸ் றலனத்றல் நைலநப்தரடு 

தசய்துள்பரர ன்தலயும்; 

 (ii )  சற்தடி நைலநப்தரடு  றசரல தசய்ப் 

தட்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (iii) இன்சநல், தணன்தலயும்; அர் இச்சலதக்கு 

அநறறப்தரர? 

( ஆ) (i )  2016.01.29ஆம் றகறன்ய சற்தடி நைலநப் 

தரடு தரடர்தரக, றய. ம்.. சசப்தறரற இன. 

IGP/PAC/O/53/16 இன் கலழ் ததரலிஸ் லனல 

கத்றல் நைலநப்தரடு தசய்துள்பரர ன்த 

லயும்; 

 (ii) ஆதணறல், ததரலிஸ் லனலகம் சற்தடி 

நைலநப்தரடு தரடர்தரக றசரல சற் 

தகரண்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (iii )  ஆதணறல், அது வ்ரய லர்த்து லக்கப் 

தட்டது ன்தலயும்; 

 (iv )  இன்சநல், தணன்தலயும்; அர் இச்சலதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்?  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether a complaint has been lodged with 
Weligama Police under CIB/2 - 138/37 by 

Mr. Aruna Deshapriya Mahagamage 

residing at Udupila, Weligama on 

03.03.2015; 

 (ii) whether this complaint has been 

investigated into; and 

 (iii)   if it has not been, the reason?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Mr. M. A. Deshapriya has lodged a 

complaint with the Police Headquarters 
under IGP/PAC/O/53/16 on 29.01.2016 in 

respect of the above complaint; 

 (ii) if so, whether the Police Headquarters has 

conducted an investigation regarding that 

complaint;  

 (iii) if so, as to how it was resolved; and 

 (iv) If not , why? 

(c) If not, why?   
 

 

ගු වළග රත්නළයක මශතළ (නීිලය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 
වගලර්ධාන අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு சரகன த்ரக்க - சட்டநைம் எலங்கும் ற்யம் 

தற்கு அதறறயத்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය 

ශදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඳළන ශනොනඟී. 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ශදඳහර්ලසඹ භථ භණ්ඩා,රශ දී ද භථ ශනොවීභ 
ශවේතු ශකොපශගන 2016.04.29 රින භහතය 
භශවසත්රහත් උහවි නඩු අංක 52357/16 ඹපශත් 
නඩු ඳයහ ඇත. 

 (iv) ඳළන ශනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  අතුරු ප්රලසන අවනහද? 

ගු සුනිේ ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  දළනප අතුරු ප්රලසන නළවළ. 

ශභහි ගළපලු ඵරරහ ගරු ඇභතිතුභහත් භෙ හකච්්හ කයන්නම්.  
 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 2-464/'16-(1)  ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 

භවතහ 
 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

 

ගු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்நெறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතික 

ප්රතිඳත්තිත වහ ආර්ිකක කපයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ 

ප්රලසනඹප පිබඳතුරු දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ.  

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 
 

ඒ.එච්.එේ. ශනීසළ මශතළ  වශ යූ.එේ.ඒ.එේ. 
වළහුදීන් මශතළ  අයත් ඉඩේ : ලන්දි 

றய. .ச்.ம். யணறதர ற்யம் றய. யூ.ம்..ல். 

சனரயளலணறன் கரற :இப்நடு  
LANDS BELONGING TO MR. A.H.M. HANEEFA AND                        

MR. U.M.A.L. SALAHUDEEN: COMPENSATION  

 555/’16 
 

6. ගු බුද්ධික පිලරණ මශතළ (ගු මවේයිඩ් අලී වළහීර් 

මවුළනළ මශතළ මලනුල ) 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற - ரண்நெறகு தசறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ 
- (1): 

(අ) (i) කුරුටෆගර  භව වීරිඹ පුළු්  කිරීශම් යහඳ තිඹ 
ක්රිඹහත්භක කිරීශම්දී ග් හින්න  නුය ඳහය  අංක 
262/2 දයන සථහනශ  ඳරිංචි ඒ. එච්. එම්. වනීෂහ 
ව යූ. එම්. ඒ. එ් . රහහුදීන් ඹන භවත්රුන්ප 

අඹත්  මු.පි.ක. 2285 හි කළඵලි අංක 101 දයන 
ශඳෞද්ගලික ඉඩා,භ  අංක 1306/37 වහ 2003.09.19 
රිනළති යජශ  ගළට් නිශ දනඹ භඟින් අත්ඳත් 
කය ගන්නහ රද ඵත්; 

 (ii) ය 10කප ශඳය ඳයහගනු රළබ එභ ඉඩා,භ ව 
කඩා,හ ඉත්කයන රද යහඳහරික ශගොඩා,නළගි් ර 
ශනුශන් න්රි මුද්  ශම් දක්හ ප්රදහනඹ කය 
ශනොභළති ඵත්;  එතුභහ දන්ශනහිද? 
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[ගරු සුනි්  වඳුන්ශනත්ති භවතහ] 
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(ආ) එභ ඉඩා,භ ව කඩා,හ ඉත් කයන රද යහඳහරික 
ශගොඩා,නළඟි් ර ශනුශන් අදහශ න්රි මුදර ශනොඳභහ 
රඵහ දීභප එතුභහ පිඹය ගන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

உர்கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனகள் அலச்சலக் சகட்ட 

றணர: 

( அ) (i )  குயரகல் தறரண வீறல றஸ்ரறக்கும் 

கயத்றட்டம் லடநைலநப்தடுத்ப்தட்டசதரது 

கல்யறன்ண, கண்டி வீற இன.262/2இல் சறக்கும் 

.ச்.ம். யணறதர ற்யம் யூ.ம்..ல். 

சனரயளலன் ஆகறசரயக்குச் தசரந்ரண 

நை.ந.க. 2285 இல் 101ஆம் இனக்கத் துண்டுத் 

ணறரர்க் கரற 1306/37ஆம் இனக்க 

2003.09.19ஆம் றகற அசரங்க ர்த்ரணப் 

தத்றரறலக அநறறத்லின்நனம் சுவீகரறக்கப் 

தட்டுள்பது ன்தலயும்; 

 ( i i )  10 யடங்கலக்கு நைன்ணர் சுவீகரறக்கப்தட்ட 

சற்தடி கரறக்கும் உலடத்து அகற்நப்தட்ட 

றரதரக் கட்டிடத்றற்குரண இப்நட்டுத் 

தரலக இதுல தசலுத்ப்தடறல்லன 

ன்தலயும்; 

 அர் அநறரர? 

( ஆ) சற்தடி கரற ற்யம் உலடத்து அகற்நப்தட்ட 

கட்டிடத்றற்குரற இப்நட்டுத் தரலகல 

உடணடிரக ங்க டடிக்லக டுப்தரர?  

( இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the private land bearing plot No. 101 of 

ම.පි.ක. 2285 belonging to Mr. 
A.H.M.Haneefa and Mr. U.M.A.L. 

Salahudeen residing at No. 262/2, Kandy 

Road, Galhinna was acquired through the 

Gazette Notification No. 1306/37 dated 
19.09.2003 with the implementation of the 

project to expand the main street of 

Kurunegala; and 

 (ii) compensation has not hitherto been paid on 

behalf of the aforesaid land transferred 10 

years ago and the aforesaid business 
building which was demolished and 

removed? 

(b) Will action be taken to provide compensation 

without any delay for the aforesaid land and the 

building which was demolished and removed? 

(c) If not, why? 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன  

The Hon. Lakshman Kiriella  

Sir, I table* the Answer to that Question.  

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரநடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(a)     (i)   This land has been acquired. 

         (ii) Even though the notice under Section 38(A) had been 

issued to acquire the land in year 2003 and year 2009, 

payment of compensation has been delayed due to 

various reasons. 

  However, the owner of the land was informed on 

01.06.2016 that the estimated value entitled to him (Rs. 

3,580,500.00) and the owner of the land has appended 

to the Compensation Review Board saying   that 

amount is not sufficient. 

(b) The RDA will take further actions to pay the relevant 

compensation when the decision of the Compensation Review 

Board is received. 

(c)    Not relevant. 

 
අනුරළධාපුර මශ නගර වභළමේ විලමපොෂ භ මිය : 

නවීකරණ ලයළපිිලය  

அநுரநெம் ரக சலதறன் ரரந் சந்லப் 

தறசசம் :வீணப்தடுத்தும் கயத்றட்டம்  
WEEKLY FAIR PREMISES OF ANURADHAPURA MUNICIPAL 

COUNCIL: MODERNIZATION PROJECT  
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10.ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගු මශළන් මවේමසිගශ 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்நெறகு ஸ்.சல. நைத்துகுர - ரண்நெறகு தசயரன் 

சசசறங்க சரர்தரக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Shehan Semasinghe) 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(1): 

(අ) ඳශමු අරිඹය වහ රුපිඹ්  මිලිඹන 15ක් අනුභත වී ඇති 
අනුයහධපුය භව නගය බහශ   භහළු ශශළශ ශඳශද 
ඇතුළු තිශඳොශ ූම මිඹ න ඉරිකිරීම් හිත නවීකයටඹ 
කිරීශම් වහ අපිරිසි භදු ජරඹ ඉත් කිරීශම් යහඳ තිශඹහි; 

 (i) ඳශමු අරිඹය අන් කය  ළරසුම් කශ ඳරිරි 
ශදළම්ඵර් 31ප ශඳය ජනතහ අයිතිඹප ඳත් 
කයන්ශන්ද; 

 (ii)  එශේ නම්  එභ රිනඹ කශර්ද; 

 (iii) ශදන අරිඹය වහ මුද්  ශන්කය තිශබ්ද; 

 (iv) එශේ නම්  එභ අරිඹය ආයම්බ කයන රිනඹ 
කශර්ද; 

 (v) ශදන අරිඹය අන්කය ජනතහ අයිතිඹප 
ඳත්කිරීභප ළරසුම් කය ඇති රිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහප දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

ரகர சலதகள் ற்யம் உள்லரட்சற அலச்சலக் 

சகட்ட றணர: 

( அ) நைற் கட்டத்துக்கரக யதர 15 றல்லின் அங்கலகரறக் 

கப்தட்டுள்ப அநுரநெம் ரக சலதறன், லன் 

சந்லப் தறசசம் உள்பறட்ட ரரந் சந்லப் 

தறசசத்லப் நெற கட்டுரணங்கலடன் கூடிரக 

வீணப்தடுத்தும் ற்யம் கறவு லல  அகற்யம் 

கயத்றட்டத்றன், 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (i) நைற் கட்டத்ல நேர்த்ற தசய்து, றட்டறடப் 

தட்டுள்பன்  தறகரம் டிசம்தர் 31ஆந் றகறக்கு 

நைன்ணர் க்கலக்குக் லகபறப்தரர; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரது; 

 (iii) இண்டரது கட்டத்துக்கரக றற 

எதுக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், குநறத் கட்டம் ஆம்தறக்கப்தடும் 

றகற ரது; 

 (v) இண்டரது கட்டத்லப் நேர்த்ற தசய்து, 

க்கலக்குக் லகபறப்தற்குத் றட்டறடப் 

தட்டுள்ப றகற ரது; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House in relation to the project 

that has been proposed for modernizing 

Anurdhapura weekly fair including the fish market 
area of the Anuradhapura Municipal Council and 

for removing the contaminated water in those 

areas for which a provision of Rs.15 million has 

been approved for implementing Phase I - 

 (i) whether Phase I will be completed and be 

commissioned before 31st December as 
planned; 

 (ii) if so, the date on which it will be 

commissioned; 

 (iii) whether funds have been allocated for 
Phase II of this project; 

 (iv) if so, of the date on which activities of 

Phase II will be commenced; and 

 (v) the date on which Phase II has been planned 
to be commissioned after completion of that 

phase? 

(b)  If not, why? 

 

ගු ිළයගකර ජයරත්න මශතළ (පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් 
පළන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு  தறங்க ஜத்ண - ரகர சலதகள் ற்யம் 

உள்லரட்சற இரஜரங்க அலச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් 

ඳහරන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹප පිබඳතුය වභළගත* 
කයනහ. 

 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரநடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ඳශමු අරිඹයප අදහශ කඩා, කහභය 16ක් ඇසතශම්න්තු ගත 
කය ඇත. එයින් කඩා, කහභය 08ක ළඩා, ශකොපස අනුයහධපුය 
රිසත්රික් ශ් කම් කහර්ඹහරඹ භඟින් අන් කය අනුයහධපුය 
භව නගය බහ ශත 2015.12.31 රින බහය දී ඇති අතය  
එභ කඩා, කහභය භහළු ශශශ ළ්  ශර කස කය 

ශනොභළති නිහත් 32ශනක් ව ශශශ ළ්  හිමිඹන් අතය 
කඩා, කහභය 8 ශඵදහ දීශම්දී ඇති න ගළපලු ශවේතුශනුත් 
දළනප කිසි භශකුප ඒහ ශඵදහ ශනොදී හ දභහ ඇත. 

 (ii)   කි ශනොවළක. 

 (iii)  ii අරිඹය වහ මුද්  ශන් කය ශනොභළත. 

 (iv)  අදහශ ශනොශ . 

 (v)  අදහශ ශනොශ . 

(ආ) අදහශ ශනොශ . 
 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹපශත් ගරු ඩා,ේරස ශද්හනන්ද 

භළතිතුභහ. 
 
 

මපෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் நன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

පුනරින් ජනතළලමේ පළනීය ජ ප්රහනය 

நேகரற க்கபறன் குடிலர்ப் தறச்சறலண 
DRINKING WATER PROBLEM OF POONERYN RESIDENTS    

 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, கத் றட்டறடல் 

ற்யம் லர்ங்கல் அலச்சர் தகப நவுப் யக்கலம் 

அர்கபறடம் இந் றணரலக் சகட்க அநறத்ற்கு ன்நற!  

கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் நேகரறப் தறசசரணது 448.75 

சதுக் கறசனரலற்நர் தப்தபலக் தகரண்டரகும். இங்குள்ப 

19 கறர சசலரபர் தறரறவுகபறல் தரத்ம் 7,310 குடும்தங் 

கலபச் சசர்ந் 25,742 சதர் ரழ்ந்து யகறன்நணர். 

இர்கபறன் தறரண தரறல்கபரக கடற்தநரறலும் றசர 

நைம் கரல்லட பர்ப்நெம் கரப்தடுகறன்நண. கடந் 

கரனங்கபறல் ற்தட்ட அசரர சூழ்றலன கரரக 

இடம்ததர்ந்து றர்க்கறரகற இம்க்கள் ரயம் 

லள்குடிர்ந்துள்பசதரறலும் தன அத்றரசறத் சலகள் 

சதரறபவு நேர்த்ற தசய்ப்தடர றலனறல் சறத்து 

யகறன்நரர்கள். இம்க்கபறன் அத்றரசறத் சலகபறல் 

என்ய குடிலர்ப் தறச்சறலணரகும். இப்தறசசத்துக்குள் 

நைற்யநைலதுரக லர்றறசரகம் தசய்க்கூடி லர்றலனகள் 

கரப்தடரல, ற்சதரறயக்கும் கறயகபறலும் குபங் 

கபறலும் சகரலட கரனங்கபறல் லர் டுக்க நைடிர றலனல, 

தரடர்ந்தும் லர் டுப்தரல் லரறன் ன்ல ரயதடல் 

சதரன்ந கரங்கபரல் இக்குடிலர்ப் தறச்சறலணலப் 

சதரறபவு லர்க்க நைடிரதுள்பது.  

இங்குள்ப 19 கறர சசலரபர் தறரறவுகபறல் 9 கறர 

சசலரபர் தறரறவுகலக்கு ரத்றச நேரறப் தறசச 

சலதறணரல் லர் றறசரகம் லடததற்ய யரகத் தரற 

யகறன்நது. இந் லர் றறசரகரணது நேகரறப் தறசச 

சலதக்குரற 4 'டிரக்டர் தவுசர்'கலடன் குலநந்பவு ஆபற 

லக் தகரண்சட சற்தகரள்பப்தட்டு யரகவும் அணரல் 

அங்கு சறக்கும் க்கபறன் குடிலர்த் சலலப் சதரறபவு 

நேர்த்ற தசய் நைடிரலியப்தரகவும் கூநப்தடுகறநது. 

அசசலப, லண 10 கறர சசலரபர் தறரறவுகபறல் 

சறக்கும் க்கலக்குத் சலப்தடும் குடிலர் அங்கு 
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சதரறபவு இல்லன ணவும் அநற யகறன்நது. லர் ங்கல் 

ற்யம் டிகரனலப்நெச் சலதறணரல் இப்தறசச சலதக்குத் 

ற்கரலிகரக ங்கப்தட்டியந் 6,000 லீற்நர் தகரள்பபவு 

லட 'தவுசர்' ற்சதரது தலலடந் றலனறல் கரப்தடு 

ரகக் கூநப்தடுகறன்நது. சற்தடி 9 கறர சசலரபர் 

தறரறவுகலக்குத் ற்சதரது ங்கப்தட்டு யம் லர் தரடர்தரண 

றதப் தட்டில் ன்ணறடம் உள்பது.  

ற்சதரது லர் ங்கப்தடும் 09 கறர சசலரபர்                   

தறரறவுகள் றதம்  

இந்றலனறல் நேகரறப் தகுறக்கு றந்ரக லர் ங்கக் 

கூடிரண இய றட்டங்கள் இணங்கரப்தட்டுள்பண. 

நைனரது, நேகரறக்குப அதறறயத்றத் றட்டத்றன் நனரக 

லலப் ததற்யக்தகரள்து. இநடரக றனத்டி லல 

ன்ணலரக ரற்யன் நனம் குடிலலயும் கரல்லட 

அதறறயத்ற ற்யம் றசரம் தசய்ற்கரண லலயும் 

ங்கக்கூடிரக இயக்கும். இது லண்ட கரனத்றட்டரகும். 

இண்டரது, இலடு - ரழ்ப்தர குடிலர் ற்யம் 

சுகரரத் றட்டத்றன் அடிப்தலடறல் குரய்லர் நனம் 

இப்தகுற க்கபறன் குடிலர்ப் தறச்சறலணக்கு ஏபவு லர்வு கர 

நைடியும். இது இலடக்கரனத் றட்டரகும். ணச, இப்தகுற 

க்கபறன் சகரரறக்லககலக்கு அலரக ரன் இவ்றய 

றட்டங்கலபயும் லியுயத்ற யகறன்சநன். இத்றட்டங்கள் 

தசற்தடுத்ப்தடும்ல இப்தகுற க்கபறன் குடிலர்த் 

சலல நைன்ணறயத்றத் ற்கரலிக, உடணடி ற்தரடுகள் 

அசறரகறன்நண.  

சற்தடி கறரங்கலக்குப் சதரறபவு குடிலல ங்க 

12,500 லீற்நர் தகரள்பபவுலட 'தனரநற தவுசர்'கள் 

இண்லடயும் 3,500 லீற்நர் தகரள்பபவு தகரண்ட 'டிரக்டர் 

தவுசர்'கள் இண்லடயும் நேகரறப் தறசச சலதக்கு ங்க 

டடிக்லக டுக்க நைடியுர? சலும் 1,000 லீற்நர் 

தகரள்பபவு தகரண்ட 10 ண்லர் ரங்கறகள் ங்குற்கு 

டடிக்லக டுக்க நைடியுர?  

கடந் 6 ரங்கபறல் லர் றறசரகத்துக்கரண ரறததரயள் 

தசனறணரக ரத்றம் நக்குலந 4 இனட்சம் யதரய் 

நேகரறப் தறசச சலதரல் தசனவு தசய்ப்தட்டுள்பரகத் 

தரற யகறன்நது. இப்தகுறரணது லண்ட கரன யுத்ம் 

கரரகப் தரறக்கப்தட்டு க்கள் இடம்ததர்ந்து 

நைற்யநைலரக லள்குடிசற்நம் தசய்ப்தட்ட தகுற ன்தரல் 

சற்தடி தறசச சலதக்கரண யரணங்கள் சதரறபறல் 

இல்னர றலனல கரப்தடுகறன்நது.  

நேகரறப் தறசச சலதறணரல் தசனறடப்தட்டுள்ப 

சற்தடி ரறததரயள் தசனவுகலபப் தறசச சலதக்கு 

லள்தசலுத் துற்கரண சரத்றங்கள் தும் உள்பணர? 

றர்யம்  கரனங்கபறல் ற்கரலிக ற்தரடரகத் தரடர்ந்தும் 

லடறன்நற இற்கு தும் றறயுறகள் சற்தகரள்ப 

டடிக்லககள் டுக்க நைடியுர?  

அத்துடன் நைங்கரறல், ரச்சறக்குடர, கரறரலன, 

ரகதடுரன் ஆகற கறர க்கலக்குக் குடிலர் ங்கும் 

சரக்கத்றல் நைங்கரறல் றனத்டி லர்த் றட்டநைம் தஜநெம் 

ற்யம் லனப்தரடு ஆகற கறர க்கலக்கு குடிலர் ங்கும் 

சரக்கறல் கறரற லர் ங்கல் ற்யம் சுகரரத் றட்டநைம் 

கடந் கரனத்றல் றட்டறடப்தட்டு நைன்தணடுக்கப்தட்டியந்ண 

ன்தலத் ரங்கள் அநறவீர்கள். 

நைங்கரறல் றனத்டிலர்த் றட்டம் ப்சதரது றலந 

லடயும் ன்தலக் கூநநைடியுர? 

தஜநெம், லனப்தரடு கறரற லர்ங்கல் ற்யம் 

சுகரரத் றட்டம் ப்சதரது ஆம்தறக்கப்தடும் ன்தது 

தற்நறயும் கூநநைடியுர?  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, சம்தந்ப்தட்ட 

அலச்சர் அர்கள் சநைகபறத்றயப்தரகத்  தரறறல்லன.  

ணச, இந்க் சகள்றகலக்குப் தறனபறப்தது ரர் ? 

 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභහ. ගරු භන්ත්රීතුභහශේ ප්රලසනඹප පිබඳතුය. 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Are you going to reply to this now?  
 

ගු (වලදය) සුදර්ශිනී ප්රනළන්දුපුේමේ මශත්මිය (නගර 

වෆසුේ ශළ ජ වේපළදන රළජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற)(றயற) சுர்றணற தர்ணரந்து 

நெள்சப - கத் றட்டறடல் ற்யம் லர்ங்கல் இரஜரங்க  

அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  පිබඳතුය රඵහ දීභ වහ 
ශනත් රිනඹක් රඵහ ශදන  ශර ගරු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

ඉතහභ ශගෞයශඹන් ඉ් රහ සි භටිනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

On behalf of the Minister, the Hon. State Minister is 

asking for another date to reply.  
 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay. Thank you.  
 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අභහතයහංල නිශ දන. ගරු යංිනත් සි භඹමරහපිටිඹ අභහතයතුභහ. 

553 554 

கற.சச.தறரறவு இடம் 1000 L தகரள்பபவு 

KN/61 தகரல்னன்குநறச்சற 02 ரங்கறகள் 

KN/62 தசட்டிரகுநறச்சற 

கயக்கரய்த்லவு 

04 ரங்கறகள் 

07 ரங்கறகள் 

KN/63 ஞரணறடம் 05 ரங்கறகள் 

KN/65 தள்பறக்குடர 01 ரங்கற 

KN/66 ட்டுறல்ரடு சடு 03 ரங்கறகள் 

KN/67 தன்கறரய் 02 ரங்கறகள் 

KN/74 ரச்சறக்குடர 

தஜநெம் 

தஜநெம் சந்ல 

19 ஆம் கட்லட 

03 ரங்கறகள் 

03 ரங்கறகள் 

03 ரங்கறகள் 

02 ரங்கறகள் 

KN/76 ததரன்ணரதபற 

தரனரற 

18 ரங்கறகள் 

01 ரங்கற 

KN/72 தல்னரஜன்கட்டு 

தஜநெம் கறக்கு 

01 ரங்கற 

02 ரங்கறகள் 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

මනොමරොච්ම ෝමේ බළගළරය වඳශළ ගේ අඟුු  
මිදී ගෆනීම : විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය බක්ිල 

අමළතයතුමළමේ ප්රකළය  
நுலச்சசரலன அணல் றன் றலனத்துக்கரண 

றனக்கரற தகரள்ணவு:  

றன்லு ற்யம் நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற 

அலச்சரறணது கூற்ய  

PURCHASE OF COAL FOR NORACHCHOLAI 

POWER PLANT: STATEMENT BY MINISTER OF 
POWER AND RENEWABLE ENERGY 

 

ගු රගජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ිල අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்யம் 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශනොශයොච්ශචෝශ්                          

-ක්විජය- ගල් අඟුරු බාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු මි දී ගැනීම 
පිබඳඵ ශම් රිනර භහධය භඟින් විවිධ අදවස ඳශ න ඵළවින්   
ගරු බහ දළනුත් කිරීභ ළදගත් ඹළයි භභ සි භතුශමි. 

ශභභ ඵරහගහයශ  ශභගහශොට් 900ක ධහරිතහ මුළුභනින්භ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභප යකප ග්  අඟුරු ශභරික් ශපොන් රක් 22ක් 
ඳභට අලය ශ . ශභභ ශතොගඹ ප්රහවනඹ කශ වළක්ශක් මුහුද යළු 
ශනොන ශර් ළේතළම්ඵර් භ සි භප අශප්රේ්  දක්හ භහ වඹ  
වතක කහර සීභහක් තුශ ඳභණි. ශභභ විලහර අ යශඹෝගඹ ජඹගත 
යුතු ඇත. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ග්  අඟුරු ආනඹනඹ 
ආයම්බ ව 2009 සි භප 2015 දක්හ කහරඹ ව 2015 සි භප අද දක්හ 
කහරඹ ඹන කහර තුශදී ග්  අඟුරු මිරදී ගළනීම් පිබඳඵ ශන් 
ශන් ලශඹන් කරුණු ඳළවළරිලි කිරීභ ඳවසු ඹළයි භභ සි භතමි. 2009 
ප්රථභ ශපන්ඩා,යඹ වහ එක් ශපන්ඩා,ර් කරුශකු ඳභටක් රංසු 
ඉරිරිඳත් කිරීභ ව ඉතහ ඉවශ මිරක් ඉරිරිඳත් කය තිබ නිහ 
ශපන්ඩා,යඹ අරංගු කිරීභප සි භදු විඹ. 

ඉන් ඳසු 2015 දක්හ ශපන්ඩා,ර් 5ක් ක්රිඹහත්භක ව අතය  ඒ ෆභ 
තහකභ අන් ලශඹන් ග්  අඟුරු ළඳයුභ හිමි වශ  
ශනොශඵ්  රිශෝස නම් භහගභපයි. එභ භහගභ කිසි භභ 
ශපන්ඩා,යඹකදී ශපන්ඩා,ර් භණ්ඩා,රශ  තීයටඹක් අනු ඍජු 
ශනොශත්රුටත් අ යඹහචනහ භණ්ඩා,රශ  තීයට භත ශවෝ අභහතය 
භණ්ඩා,රශ  තීයට භත ශවෝ අහනශ  රිගින් රිගපභ ඵරහගහයඹප 
ග්  අඟුරු ඳඹන එකභ ග්  අඟුරු ළඳයුම්කරු ඵප ඳත්වීභ 
විශලේත්ඹකි. ශම් ෆභ අසථහකදීභ ශපන්ඩා,යඹ අරංගු ශකොප 
නළත ශපන්ඩා,ර් කළවීභප තීයටඹ වී ඇත. ශම් කහරශ දී ඊශෙ 
ශපන්ඩා,යඹ පිරිනළමීභප ආන්න න විප ළඳයුම්කරු එකෙ ව 
ළඳයුම් ප්රභහටඹ රඵහ ශනොදීභ භඟින් ග්  අඟුරු හිෙඹක් ඇති 
කිරීභ හභහනය කරුටක් වී ඇත. ශභභ තත්ත්ඹ රංකහ විදුලිඵර 
භණ්ඩා,රඹ  අභහතයහංලඹ වහ අභහතය භණ්ඩා,රඹප ග්  අඟුරු 
හිෙඹක් ඇති වීභ ශක්හ ගළනීභ වහ ශනොශඵ්  භහගභප 
නළත ශපන්ඩා,යඹ රඵහ දීභප ශඳරම ව ප්රධහන හධකඹක් ඵප 
ඳත් වී තිබ ඵ ශඳනී ඹයි. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ කහර සීභහ තුශ ග්  
අඟුරු ළඳයුශම් තිබ ප්රලසනගත තත්ත්ඹක් නිහ රංකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩා,රඹප භවහ ඳරිභහට අරහබඹක් විඳීභප සි භදු විඹ. 

01.  ශනොශඵ්  භහගභ 2011දී ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 68.50/ 
73.40 මිර දර්ලකඹ භත ඳදනම් ව මිරකප ග්  අඟුරු 
ළඳය භප එකෙ ගිවිසුම් ගත තිබිඹදී එක්යභ 
ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 74.42 සථහය මිරකප ග්  අඟුරු 
ශභරික් ශපොන් ශදරක් විසි භ ශදදහවස වත්සි භඹ තිස නඹක් 
ළඳය භප අසථහ රඵහශගන ඇත. 

02. 2011දී මුහුද යළු අසථහක ශගන ආ ග්  අඟුරු නළ  2ක් 
ශගොඩා, ඵෆභප ශනොවළකි වීභ නිහ ශනොශඵ්   රිශෝස 
භහගශභන් ආඳසු එභ නළ  2 ශගන ඹහභප කශ ඉ් ලීභ 
ප්රතික්ශේඳ වීශභන් ශපෝරිඹන් අඹන් ව සටී්  භහගභප 
ශභභ ග්  අඟුරු ශතොගඹ ඳසු ගළනීශම් ඳදනභ ඹපශත් 
රඵහ දීශභන් අදපත් විහගත ශනොවළකි තිශඵන අර්බුදඹ 
නිහ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩා,රඹප සි භදු ඇති ඳහඩු රුපිඹ්  
මිලිඹන 400කප ආන්නඹ. 

03.  නිඹමිත ඳරිරි ශනොශඵ්  භහගශභන් ග්  අඟුරු ළඳයුභ 
ශනොකිරීශභන් 2011 ළේතළම්ඵර් 28 සි භප ඔක්ශතෝඵර් 23 
දක්හ ඵරහගහයඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභප ශනොවළකි වී ඇති 
අතය  එභ නිහ රංවිභප සි භදු ව ඳහඩු ව දශ ලශඹන් රුපිඹ්  
මිලිඹන 3 500ක් ඵ කිඹශ . 

04.  2014/2015 ගිවිසුභ අනු ළඳය භප එකෙ ව ග්  අඟුරු 
ප්රභහටශඹන් ශභරික්ශපොන් රක්  3ක ප්රභහටඹක් රඵහ 
ශනොදීභ නිහ සි භදුව ඳහඩු රුපිඹ්  මිලිඹන 12 500ක් ඵ 
ඳළශේ. 

05.  ගිවිසුම්ගත ඳරිරි ශනොශඵ්  භහගශභන් ග්  අඟුරු ශතොග 
ශනොරළබීභ නිහ 2011දී ශභරික් ශපොන් 81 688ක් ද  2012දී 
ශභරික් ශපොන් 59 358ක් ද  2013දී රින්ය ශභරික් 
ශපොන් 55 984ක් ද  නළත ශභරික්ශපොන් 32 828ක් ද  
නළත ශභරික් ශපොන් 55 111ක් ද නිසි භ ශපන්ඩා,ර් 
ඳටිඳහටිඹකින් ශවෝ අභහතය භණ්ඩා,ර අනුභළතිඹකින් 
ශතොය වරිසි භ අලයතහ භත ශතෝරිඹම් භහගශභන් ඉවශ 
මිර ගටන්රප මිරදී ගළනීභප සි භදුවී ඇත. 

2015 ලවමර් වෆපයුම වඳශළ ව ම න්ඩරය: 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශම් වහ 2014 
ශනොළම්ඵර් භ ශපන්ඩා,ර් කළව අතය  භහගම් 8ක් විසි භන් 
ශපන්ඩා,ර් ඉරිරිඳත්ශකොප ඇත. එඹප ඳළයණි ළඳයුම්කරු ව 
ශනොශඵ්  භහගභ ශභන්භ ර්තභහන රිගු කහලීන ළඳයුම්කරු 
න සවිස සි භංගේපර් භහගභ ද ඇතුශත් විඹ. ශභහිදී ශනොශඵ්  
භහගශම් රංසු 1987 ශඳොදු ශකොන්ත්රහත් ඳනත ඹපශත් ලිඹහ 
ඳරිංචි වී ශනොතිබ නිහ ප්රතික්ශේඳ වී ඇති අතය  තයගඹ ළ ඡ කය 
ගළනීශම් අයමුට ඇති නීතිඳති උඳශදස රඵහ ගළනීශභන් ඳසු 
ශනොශඵ්  භහගභද තයගඹ වහ ඇතුශත් කය ගළනීභප ශපන්ඩා,ර් 
භණ්ඩා,රඹ තීයටඹ කය ඇත.  

ඊප අභතය ඳශමු රංසු ඇගළය ම් පශ දී හණිජ ශවේතන් භත 
තත් භහගම් වතයක් ප්රතික්ශේඳ වී ඇත. ශභඹ ජහතික 
ටිනහකභකින් යුත් ශපන්ඩා,යඹක් ඵළවින් ශපන්ඩා,ර් ප්රදහනශ දී 
ජහතික ඹවඳත හක්හත් කය ගළනීභ උශදහ ව අංක 
අභඳ/08/0072/301/004 ව 2008.02.07 රිනළති අභහතය භණ්ඩා,ර 
තීයටඹ අනු ඹමින් අභහතය භණ්ඩා,රශ  අනුභළතිඹද රඵහ ශගන 
තයගකහරිත්ඹ ළ ඡ කිරීභ වහ එභ භහගම් 4ද නළත ශපන්ඩා,ර් 
ඇගළය භප ඇතුශත් කය ගළනීභප ශපන්ඩා,ර් භණ්ඩා,රඹ කපයුතු කය 
ඇත.  ඔඵතුභහශේ අයඹ ඳරිරි එභ අභහතය භණ්ඩා,ර තීයටශ  
පිපඳත වභළගත* කයමි. (ඇමුණුභ 01) 

ශභභ තයගශ දී අඩුභ මිර හර්තහ වී ඇත්ශත් සවිස සි භංගේපර් 
භහගශම් ග්  අඟුරු ශභරික් ශපොන් 1කප ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 
82.47ක් වහ ඊ ශෙප ශනොශඵ්  භහගභ ඉරිරිඳත් කශ ඇශභරිකහනු 

ශඩා,ොරර් 83.09 ශරඹ. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එශවත් ගුටහත්භකබහඹ 
පිබඳඵ ප්රමිතීන් 5ක් ඇතුශත් කශ විප ශභභ මිර ගටන් සවිස 
සි භංගේපර් භහගභ ශඩා,ොරර් 101.71 වහ ශනොශඵ්  භහගභ 89.96 

ක් ශර විඹ. එහිදී එභ මිර ශනසවීභප ප්රධහනභ ඵරඳහ තිබුශණ් 
ග්  අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ - size -   ම්ඵන්ධ ව ඳයහමිතිඹයි. 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ශපන්ඩා,ර් ශ්  නර අනිකුත් සි භඹලුභ නිර්ටහඹක භනින ව 
හර්තහ කයන ක්රභශ දඹ ශනොශවොත් "ASTM" ප්රමිතිඹ වන් කය 
ඇති නමුත් ග්  අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ භනින ක්රභශ දඹ වන් 
ශකොප නළත. ශපන්ඩා,ර් ශ්  නශ  වන් ශකොප ඇත්ශත් ග්  
අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ භනින ක්රභශ දඹ ඳසු දළනුම් ශදනු රඵන 
ඵයි. "To be notified" ඹනුශන් එහි වන් කය ඇත. ශපන්ඩා,ර් 
ශ්  නඹප අදහශ පිටු ඇමුණුභ 02 ලශඹන් වභළගත* කයමි.  

ශම් නිහ කළපර ප්රභහටඹ  ඹන නිර්ටහඹකඹ ශපන්ඩා,ර් 
ශ්  නඹ අනු රංසු ඇගය භ වහ ශඹොදහ ගළනීභප ශනොවළකි 
ඵප ශපන්ඩා,ර් භණ්ඩා,රශ  අදව වී ඇත.  

ප්රභහටඹ පිබඳඵ ඇති ජහතයන්තය ප්රමිතීන් පිබඳඵ ශොඹහ 
ඵළලීශම්දී ශපන්ඩා,ර් භණ්ඩා,රඹප නිරීක්ටඹ වී ඇත්ශත් විවිධ 
යපර ග්  අඟුරු ළඳය ශම් ගිවිසුම් 42කින් කිසි භභ යපක කළපර 
ප්රභහටඹ අනු ග්  අඟුරුර මිර අඩු ළ ඡ ශනොකයන ඵයි. 

එශභන්භ  ශපන්ඩා,ර් ශ්  නර ග්  අඟුරුර ප්රභහටඹ ඹන 
නිර්ටහඹකඹප අදහශ මීකයටඹද ළයරි ශර හර්තහ කය ඇත. 
මීකයටශ  ග්  අඟුරුර ඵය -weight of coal- ඹන චනඹ 
ශනුප වන් ශකොප ඇත්ශත් ග්  අඟුරුර නිඹභ ප්රභහටඹ -
actual size of coal- ඹනුශනි. ශපන්ඩා,ර් ශ්  නඹප අදහශ පිටු 
ඇමුණුභ 03 ලශඹන් වභළගත* කයමි.  

නමුත්  ශපන්ඩා,ර් ඇගය භප රක් කයන අසථහශ  ශභභ යද 
නිළයරි කශ ශනොවළක. කිසි භදු රංසුකරු කු ග්  අඟුරු කළපර 
ප්රභහටඹ  ළ ඡ න ප්රතිලතඹ හර්තහ කය ශනොතිබ අතය  හර්තහ 
කය තිබුශණ් ඒ ඒ ප්රභහටශ   ග්  අඟුරුර ඵය ප්රභහටඹයි.  

එශභන්භ ඳසු ගිඹ ය ඳව තුශ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩා,රඹ 
මිරදී ශගන තිබුණු ග්  අඟුරු නළ  ශතොග 78න් නළ  ශතොග 
ශදකක ඳභටක් ග්  අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ අනු මිර ශනස 
කය ඇත. ශභයින්ද ශඳනී ඹන්ශන් කළපර ප්රභහටඹ මිර ශකශයහි 
ඵර ශනොඳහන ඵයි. 

එශභන්භ ශ්රී රංකහප ග්  අඟුරු ශගොඩා,ඵහන අසථහශ දී ඳසු 
ගිඹ ග්  අඟුරු නළ   ශතොග 78න් එකදු නළ  ශතොගඹකත් ග්  
අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ ශ්රී රංකහශ දී භළන ඵරහ ග්  අඟුරු 
ඳපන යහශ දී රඵහ දුන් හර්තහ ශගොඩා,ඵහන අසථහශ දී 
තවවුරු කය ශගන ශනොභළත. අදපත් ග්  අඟුරු ශගොඩා,ඵහන 

අසථහශ දී කළපර ප්රභහටඹ ඹන නිර්ටහඹකඹ භළන ඵළලීභප           
ශ්රී රංකහශ  අලය ඳවසුකම් නළති ඵද ශපන්ඩා,ර් භණ්ඩා,රඹ 
නිරීක්ටඹ ශකොප ඇත.  

එශභන්භ තහක්ණික ඇගය ම් කමිටු රංසුකරුන්ශේ ටඹ 
ශඳොලිඹ ගටන් ඵළලීශම්දී භහ තුනක ශඳොලිඹ ශනුප භහ 
ශදොශවක ශඳොලිඹ ගටන් ඵරහ තිබුණි. ශභඹද නිළයරි කය ග්  
අඟුරු කළපර ප්රභහටඹ ඹන නිර්ටහඹකඹප අදහශ නිළයරි කිරීම් ද 
සි භදු කිරීශභන් ඳසු අන් තහක්ණික ඇගය ම් හර්තහ ඉරිරිඳත් 
කය ඇත. එභ හර්තහප අනු සවිස සි භංගේපර් ආඹතනඹ 
ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 82.87ක අභ ඇගය භ කශ රංසු ඉරිරිඳත් 
කශ ආඹතනඹ ව අතය  ශනොශඵ්  භහගභ ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 
83.25ක ශදළනි අභ ඇගය භ කශ රංසු ඉරිරිඳත් කය තිබුණි. 
ශම් අනු ප්රම්ඳහදන භණ්ඩා,රඹ සවිස සි භංගේපර් ආඹතනඹප 
ශපන්ඩා,යඹ රඵහ දීභප නිර්ශද්ල කය ඇත. 

ප්රම්ඳහදන භහර්ග උඳශද්ල ගන්ති 2.5 අනු ප්රම්ඳහදන 
භණ්ඩා,රඹප තහක්ට ඇගය ම් කමිටු හර්තහ පිබඳඵ නි ර්ශද්ල 
කිරීභප  ප්රතික්ශේඳ කිරීභප  ංශලෝධන ඉරිරිඳත් කිරීභප ශවෝ භෙ 
ශඳන්වීභප ඵරඹ ඇත. අදහශ ගන්ති ඇතුශත් ඇමුණුභ 04 
වළන්හඩක හර්තහප ඇතුශත් කිරීභ වහ වභළගත* කයමි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඉන්ඳසු අභහතය භණ්ඩා,රඹ 
ශභභ තත්ත්ඹ පිබඳඵ දීර්ඝ ලශඹන් හකච්්හ ශකොප ඇත. ග්  
අඟුරුර අලයතහ රකහ ඵරහ ය 03කප ග්  අඟුරු ශභරික් 
ශපොන් රක් 65ක් මිරදී ගළනීභප කළහ තිබ ශපන්ඩා,යඹ අනු 
හර්ක ක අලයතහ න රක් 22ක ප්රභහටඹ ය 2ක් තුශ ශඵදී 
ඹන ආකහයඹප රඵහ දීභපත්  ශභභ ය ශදශකහි ඉතිරි සි භඹඹප 50 
අලයතහ ක්ණික මිරදී ගළනීම් භත රඵහ දීභපත් තීයටඹ 
කශශේඹ. එහි අදව වශ  ග්  අඟුරු ළඳය ශම් ඒකහකරකහයඹ බි 
දළමීභපත්  ඒ න විප ශරෝකශ  ග්  අඟුරු ශශශ ශඳොශශේ මිර 
අඩුවීශම් හසි භඹ රකහ ළඳයුම් පිබඳඵ අදහනභකින් ශතොය ග්  
අඟුරු මිරදී ගළනීභපත්ඹ. එතළනින් ශනොනළතී අතිගරු 
ජනහකරඳතිතුභහශේ නිඹභශඹන් අභහතය භණ්ඩා,රඹ විසි භන් ග්  
අඟුරු මිරදී ගළනීශම් ඉතිවහඹ ව එහි ර්තභහන තත්ත්ඹ 
පිබඳඵ ශොඹහ ඵරහ අලය නිර්ශද්ල රඵහ දීභප ඳවත වන් 
ත්රිපුද්ගර කමිටුද ඳත් කයනු රළබීඹ. 

රලිත් ආර්. ද සි භ් හ භවතහ - බහඳති 
(හිපපු අභහතයහංල ශ් කම් වහ හිපපු නිශඹෝජය බහණ්ඩා,හගහය 

ශ් කම්) 

ඒ.එම්.ඩී. නඹනකහන්ත භවතහ - හභහිනක 
(අතිශර්ක විගටකහකරඳති) 

පී.බී.එස.සී. ශනෝනිස භවතහ - හභහිනක 
(අධයක් - යහජය මරය ශදඳහර්තශම්න්තු) 

එභ කමිටු විසි භන් 2015 ශදළම්ඵර් 21 දහතමින් ඉරිරිඳත් කයන 
රද හර්තහශ  පිපඳතක් න ඇමුණුභ 05 වළන්හඩක හර්තහප 

ඇතුශත් කිරීභ වහ භභ වභළගත* කයමි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  තද භහ විසි භන් වන් කශ 
යුතු එක් කහයටඹක් න්ශන්  ප්රලසනගත ග්  අඟුරු ශපන්ඩා,යඹ 
ආයම්බ කයන රද්ශද් 2014 ර්ශ  අග බහගශ දී ඵයි. 

තහක්ණික ඇගය ම් කමිටු වහ සථහය අභහතය භණ්ඩා,ර 
ප්රම්ඳහදන කමිටු ඳත් කයනු රළබුශ   එභ කහනු තුශදීඹ. 
ග්  අඟුරු ශභරික් ශපොන් රක් 22න් සි භඹඹප 50ක් රිගු කහලීන 

සථහය ළඳයුම්කරුශගන් ව සි භඹඹප 50ක් ක්ණික මිරදී 
ගළනීම්ලින් ඳඹහ ගළනීභප ළඹ ව මුදර ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 
මිලිඹන 114ක් ඳභට ශ . ශභභ ප්රභහටඹ ඳළයණි ක්රභඹප 

ශනොශඵ්   රිශෝස භහගශභන් මිරදී ගත්ශත් නම් ඇශභරිකහනු 
ශඩා,ොරර් මිලිඹන 121.5ක් ශගවීභප සි භදු ශ . ඒ අනු ඇශභරිකහනු 
ශඩා,ොරර් මිලිඹන 7.5ක නළත්නම් රුපිඹ්  මිලිඹන 1 100කප 

ආන්න මුදරක් ඉතිරි කය ගළනීභප වළකි වී ඇත.  

ඵරහගහයඹ ඳපන් ගත්තහයින් ඳසු ප්රථභ තහප මුළු 
ධහරිතහභ ක්රිඹහත්භක කිරීභප අලය න ග්  අඟුරු ශභරික් 
ශපොන් රක් 22භ භහ වතක් තුශ ම්පර්ටශඹන් ඳඹහ 
ගළනීභපද ශම් භඟින් අසථහ ළරසුණි. ශභභ ඵරහගහයශ  ඹන්ත්ර 
තුනභ එක් රිනකදී නතය කිරීභප සි භදු වුශවොත්  රංකහ විදුලිඵර 
භණ්ඩා,රඹප සි භදු න අරහබඹ රුපිඹ්  දරක් තුන්සි භඹඹක් ඳභට 
න ඵ ශභහිදී ක් ඳනහ කිරීභ ළදගත්ඹ. ඒ  එක් රිනක 
ප්රභහටඹයි. තද  එක් අශඹකුප සීභහ වී තිබුණු ග්  අඟුරු 
ළඳයුශම් ඒකහකරකහයඹ තයගකරුන් දවඹකප ළ ඡ පිරික් තයග 
රින විනිවිදබහශඹන් යුත් යර මිරදී ගළනීශම් ක්රභඹක් ඵප ඳත් 
කය ගළනීභප අඳප වළකි විඹ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහධය හර්තහ කය තිබුශණ් 
ප්රලසනගත රිගු කහලීන ශපන්ඩා,යඹ ශපොන් එකක් වහ ඇශභරිකහනු 
ශඩා,ොරර් 58ක් රඵහ දී ඇති අතය  ක්ණික ශපන්ඩා,යඹ  ශපොන් 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

එකක් වහ ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 51.25කප රඵහ දී ඇති ඵයි. 
ශම් අනු ඔවුන් වන් කයන්ශන් ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 58න් 
ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 51.25ක් අඩු කිරීශභන් ශපොන් එකක් වහ 

රළශඵන ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 6.75ක මිර ශන නිහ යජඹප 
ආන්න ලශඹන් රුපිඹ්  මිලිඹන 1 803ක අරහබඹක් සි භදුවී ඇති 
ඵයි.  

ශපන්ඩා,ර් ශදකක් වහ අසථහ ශදකකදී කළන විප මිර 
ගටන් ශදකක් ඉරිරිඳත් වීභ පුදුභ විඹ යුතු කරුටක් ශනොශ . එභ 
නිහ ශදතහකදී කළන රද ශපන්ඩා,ර් ශදකකප රළබුණු මිර 

ගටන්ර ශන ඳහදක කය ගනිමින් එඹ යජඹප සි භදු ව අරහබඹක් 
ශවෝ අරහබඹක් ශර ගටනඹ කය හර්තහ කිරීභ නිළයරි 
ශනොශයි.  

රිගු කහලීන ශපන්ඩා,යඹප රඵහ දී ඇති ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 58ද 
නිඹභ මිරක් ශනොන අතය  නිඹභ මිර ගටනඹ න්ශන් ඳවත 
වන් ආකහයඹප සත්රඹකප ආශද්ල කිරීශභනි. 

ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 58 (ඳදනම් මිර) X මිරදී ගන්නහ භහශ  දර්ලක මිර 
ශපන්ඩා,යඹ පිරිනළම භහශ  ග්   
       අඟුරු මිර දර්ලක මිර 

ඒ අනු මිර අඩු ව අසථහරදී අනිහර්ඹශඹන් ශගවීභප සි භදු 

න්ශන් ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 58 ශවෝ ඊප අඩු මුදරකි.  

ක්ණික මිර තීයටඹ න්ශන් ඒ ඒ භහශ  ග්  අඟුරුර 

ඳතින මිර අනුයි. භවරු අරහබඹක් ශර වන් කය 
ඇත්ශත්  ක්ණික එක් ශපන්ඩා,යඹකප රළබුණු මිරක් අවඹු ශර 
ශගන එභ මිර රිගු කහලීන ළඳයුම්කරුශේ ඳදනම් මිර න 

ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 58න් අඩු කය එභ ශන ශභභ 
ශපන්ඩා,යශ දී මිරප ගත් ග්  අඟුරු  ශතොගශඹන් ළ ඡ කිරීශභනි. 

එඹ ශකතයම් ශනොභෙ ඹනසුලු ශඳන්වීභක් දළයි ඳළවළරිලි කය 

ගළනීභ අඳවසු නළත. ඹම් ශවඹකින් ශරො ග්  අඟුරු මිර ළ ඡ වී 

එක් භක ක්ණික මිර දී ගළනීභක් ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 70ක් 

වශ  නම්  සථහය රිගුකහලීන මිර වහ එහි ශන ඳභටක් ශගන 

සථහය මිරදී ගළනීභ නිහ ශභතයම් රහබඹක් රළබුටහ ඹළයි කීභපද 

ශකශනකුප පුළුන. අද ජහතයන්තය ග්  අඟුරු මිර පුශයෝකථන 

අනු ඉරිරි අශගෝසතු  ළේතළම්ඵර් භහර AP14 දර්ලක මිර 

ඇශභරිකහනු ශඩා,ොරර් 64ක්  65ක් දක්හ ළ ඡ විඹ වළක. එවිප ශභභ 

ගටන් ඵළලීම් මුළුභනින්භ ශනස විඹ වළක.  

විගණන විමසුේ වඳශළ ිළිතතුු යෆවීම : 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විගටන විභසුශම් කරුණු 

ශගන එඹ විභසුභක් ශනො විගටන හර්තහක් ශේ රකහ විලහර 
භතඹක් ශගොඩා, නෙහ ඇති ඵ ශඳශන්. විගටන විභසුභක 
ශතොයතුරු භත අදහශ අඹශගන් විභසීභ අහන තීයටඹ ශනොන 

ඵ අඳ ශවොඳින් ක් ඳනහ කශ යුතුඹ. 2016.01.19 න රින 
විගටන විභසුභ ඹහ ඇත්ශත් රංවිභ බහඳතියඹහ ශත න 
අතය  එශවත් එඹ අදහශ න්ශන් රංකහ ග්  අඟුරු භහගශම් 
බහඳතියඹහපයි. රංවිභ බහඳතියඹහ ඒ ඵප පවනක්ද හිත 

ආඳසු විගටන අකරකහරියඹහ ශත ඹහ ඇත. ඊප අභතය 
විගටන අකරකහරිශේ POE/C/CEB/COAL-SPOT/2016/2  ව 
2016.03.02 රිනළති විගටන විභසුභපද රංකහ ග්  අඟුරු භහගශම් 

බහඳති විසි භන් 2016.04.01 දහතමින් පිබඳතුරු ඹහ ඇති ඵ වන් 
කශ යුතුඹ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ පිබඳතුශයහි 

පිපඳතක් ඇමුණුම් අංක 06 ශර භභ වභළගත* කයමි. 

තද  2016.04.08 න රින අභහතයහංල ශ් කම්ශේ 
ප්රධහනත්ශඹන් ඳළති විගටන කශභනහකයට කමිටුශ දී ද 
විගටන විභසුම්රප ශනොඳභහ පිබඳතුරු ඹන ශර ග්  අඟුරු 
භහගශම් නිරධහරින්ප උඳශදස රඵහ දී ඇත. ශකශේ වුද  
2016.01.19 රිනළති ලිපිඹප පිබඳතුරු ග්  අඟුරු භහගභ විසි භන් ඹහ 
ශනොභළති ඵ දළන ගළනීශභන් ඳසු අභහතයහංලඹ ශත ඇති 
ශතොයතුරු අනු කස කයන රද පිබඳතුරු 02ක් අභහතයහංල 
ශ් කම් විසි භන් විගටකහකරඳති ශත ශඹොමු කය ඇත. ගරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ පිබඳතුරු ශදශකහි පිපඳත් ශදකක් 
ඇමුණුම් අංක 07 ව 08 ලශඹන් භභ වභළගත* කයමි. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  මුලින් වන් කශ 
ශනොශඵ්  රිශෝස භහගභ තභන්ප අහධහයටඹක් ව ඵප 
ශරේසධහකරකයටඹප ඉරිරිඳත් කශ ශඳත්භ ශරේසධහකරකයටඹ 
නිසප්රබ කයන රද ඵ කවුරුත් දන්නහ කහයටඹකි. එශවත් ගරු 
අකරකයටඹ ශපන්ඩා,ර් ඳටිඳහටිඹ ක්රිඹහත්භක ව ආකහයඹ ගළන දළ ඡ 
අධහනඹ ශඹොමු ශකොප ළදගත් නිර්ශද්ල කිහිඳඹක් රඵහ දී ඇත. 
එභ නිර්ශද්ල ක්රිඹහත්භක කශ යුතු ආකහයඹ පිබඳඵ අභහතයහංලඹ 
විසි භන් නීතිඳතියඹහශේ උඳශදස ඉ් රහ සි භටි අතය  ඊප පිබඳතුරු 
ලශඹන් ඔහුශේ උඳශද වශ   

සවිස සි භංගේපර් භහගභ භෙ හකච්්හ ශකොප ඔවුන්ශේ 
එකෙත්ඹ භත මරය ඵළඳීම් ශවෝ රංවිභප ඳහඩුක් සි භදු ශනොන 
ආකහයඹප ගිවිසුභ අරංගු කිරීභ ශවෝ; 

එළනි එකෙතහකප ඒභප ශනොවළකි නම්  2017.04.30 න 
රින එශම ඇති ගිවිසුශම් කහරඹ අන් ව ඳසු ගිවිසුභ අන් 
කිරීභ ව;  ශම් පිබඳඵ සුදුසු ඳරිරි අභහතය භණ්ඩා,රඹ දළනුත් 
ශකොප අලය ඉරිරි පිඹය ගළනීභ.  

ඉවත වන් ඳරිරි ක්රිඹහ කයමින් යපප ඩා,හත් හසි භදහඹක 
තීයටඹ ශනොබිඹ ගළනීභප අඳ ක්රිඹහ කයන ඵද දන්හ සි භටීභප 
කළභළතියි. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු අකරකයටඹ ශභභ 
ශපන්ඩා,ර් ඳරිඳහටිඹ ගළන ශඳන්හ දී ඇති කරුට රලිත් ආර්. ද 
සි භ් හ කමිටුශ ද විශලේ අධහනඹප ශඹොමු වී ඇති අතය  ශභභ 
ශපන්ඩා,යඹ ගළන ඳභටක් ශනො  භසත ශපන්ඩා,ර් ඳරිඳහටිඹ 
වහ ද විහිදී ගිඹ හුදු කරුණු ශර වන් කය ඇත. ශභභ 
කහයටඹ පිබඳඵ අතිගරු ජනහකරඳතිතුභහ විසි භන් ඳත් කයන රද 
රලිත් ආර්. ද සි භ් හ කමිටු භඟින් ඉරිරිඳත් කයන රද 2015.12. 
21 රිනළති හර්තහශ  15න පිටුශ  ඳශමු ශේදශ  වන් 
නිර්ශද්ලඹක්ද භභ ශම් අසථහශ දී උපුපහ දක්මි. එහි ශභශේ 
වන් ශනහ: 

"යජශ  ප්රම්ඳහදන භහර්ශගෝඳශද්ල ංග්රවශ  ව ප්රම්ඳහදන 
අත්ශඳොශතහි දළක්ශන කරුණුර අවිනිලසචිතතහඹන් තිබීභද  
ප්රම්ඳහදන භහර්ශගෝඳශද්ල ංග්රවශ  රළයිසතුගත කය ඇති ප්රධහන 
ශනසකම් (Major Deviations) ශභභ ශපන්ඩා,ර් ශ්  නර ඳළවළරිලි 
වන් කය ශනොතිබීභද  එශේභ අතීත ඳශපුරුද්ද  ද්රයර ත්කම් 
ඳඹහශගන තිබීභ ළනි ඇතළම් ශපන්ඩා,ර් ශකොන්ශද්සි භ ම්ඵන්ධ 
නිර්ටහඹකඹන් ශපන්ඩා,ර් ලිඹකිඹවිලිර ඇතුශත් කය ශනොතිබීභද ශභභ 
ශපන්ඩා,යඹ ආශ්රිත ඇති වී ඇති අර්බුදඹප ශවේතු වී ඇති ඵ ශභභ කමිටුශ  
අධහනඹප ශඹොමු විඹ. 

එඵළවින් ශභභ කමිටු  ප්රම්ඳහදන අ යඹහචනහ කමිටු හර්තහශ  ශවෝ 
ශනත් හර්තහර නම් වන් නිරධහරින්ප එශයහි ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ 
නිර්ශද්ල ශනොකයයි." 

ඉරිරිශ දී ශභභ අභහතයහංලශ  ශපන්ඩා,ර් කළවීම් ක්රිඹහලිශ දී 
ඉවත හර්තහර වන් අඩු ඳහඩු ම්පර්ට කය නිළරැරි 
ක්රභශ දඹන් අනුගභනඹ කිරීභප අඳ අභහතයහංලඹ කපයුතු කයන 
ඵ වන් කයමි. 

559 560 

[ගරු යංිනත් සි භඹමරහපිටිඹ  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අහන ලශඹන් ගළඹුරින් 

ශොඹහ ඵළලීභප කමිටුක් ඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹනුත් භහ කිඹන්න 
කළභතියි. ශභභ ශපන්ඩා,ර් ක්රිඹහලිඹ තුබඳන් තදුයපත් යපප 
අරහබඹක් සි භදු වී ඇත්දළයි ශොඹහ ඵළලීභප භවිසි භන් ඳවත වන් 
ත්රිපුද්ගර කමිටු ඳත් කිරීභප ශඹදුණි : 

භවහචහර්ඹ ශක්.ශක්.යි.ඩා,බ්ලි . ශඳශර්යහ භවතහ  -  බහඳති 

භවහචහර්ඹ රක්සභන් ආර්. පර භවතහ     - හභහිනක 

භවහචහර්ඹ ජනක බී. ඒකනහඹක භවතහ       - හභහිනක 

එභ කමිටු විසි භන් ශභභ කහයටඹප අදහශ සි භඹලුභ ශතොයතුරු 
රකහ ඵරනු ඇත. කමිටුශ  හර්තහ ශභභ ජුලි භ 29න රිනප 

ශඳය භහ ශත රඵහ ගළනීභප අශේක්හ කයමි. එභ කමිටුශ  
හර්තහ රද ඳසු අලය තීන්දු තීයට ගළනීභප ඵරහශඳොශයොත්තු 
න අතය  අන් තීයට ගළනීභ වහ ශකටි හධහයට කහරඹක් 

අලය න්ශන් විශලේශඹන්භ ශභභ ශපන්ඩා,ර් ක්රිඹහලිඹ තුශ 
කිසි භකු යදක් කය ඇත්නම් ඊප නිසි භ පිඹය ගළනීභ ශභන්භ ඹම් 
කිසි භකු හධහයට අයමුණු ශඳයදළරි ද්බහශඹන් ක්රිඹහ කය 

ඇත්නම් ඒ පිබඳඵ ගළඹුරින් ශොඹහ ඵරහ  කපයුතු කිරීභ එක ශේ 
ළදගත් න නිහඹ. එළනි ප්රශ ලඹක් ශද්ලඳහරනඥ සයින්ප  යහජය 
නිරධහරින්ප ශභන්භ භසත ප්රජහපභ හිමි විඹ යුතු ශඳොදු 

අයිතිහසි භකභක් ශර භභ රකන්ශනමි. එශේ නළතශවොත් අ ඳ 
ළනි යපක ජහතිශ  ඉරිරි ගභනප අලය න තීන්දු තීයට ගන්නහ 
මිනිසුන් ශොඹහ ගළනීභ දුසකය නු ඇත.  

ශභභ ප්රකහලඹ කස කිරීශම්දී අභහතයහංලශ  අනිකුත් 
කපයුතුරදී ශභන්භ භභත්  භහශේ අභහතයහංලශ  නිශඹෝජය 
අභහතය නීතිඥ ස අිනත් පී. ශඳශර්යහ භළතිතුභහත් දීර්ඝ ලශඹන් 
හකච්්හ ශකොප අලය කරුණු ශොඹහ ඵළල ඵද වන් කිරීභ 

ළදගත් ඹළයි භභ සි භතමි. සතුතියි. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුය රිහනහඹක භළතිතුභහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ කහයටඹ ළදගත් නිහ 
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් දීර්ඝ පිබඳතුයක් රඵහ දීභ පිබඳඵ ගරු 
ඇභතිතුභහප සතුතින්ත ශනහ. ගරු ඇභතිතුභහ කි  ඳරිරිභ 
2015ප ශඳය අවුරුදු ඳවක් එක රිගපභ ශනොශඵ්  භහගභප ශභභ 
ශපන්ඩා,යඹ රඵහ දීභත්  ඒ භහගශම් අයිතිකරුන් කවුද කිඹන 
එකත් යවක් ශනොශයි. ඒ ඒ ක්රිඹහලීන් සි භද්ධ වුශණ් ශකොශවොභද 
කිඹහ හිපපු ඇභතිතුභහත් දන්නහ. ශභොකද  ඒ භහගභ කහශේද  ඒ 
භහගශම් අයිතිකරුන් කවුද  ඒක ශභශවඹවශ  කවුද  ඒ 
භහගශම් ශභශවේ නිශඹෝිනතඹහ කවුද  ඒ නිශඹෝිනතඹහශේ ඵකම් 
ශභොනහද කිඹන එක පිබඳඵ එතුභහපත් අශඵෝධඹක් තිශඵනහ. 
ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ ශපන්ඩා,ර් ඳටිඳහටිඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 
දයපු උත්හවශ  ළරැද්දක් නළවළ. ඒක ශවොයි. වළඵළයි  සි භදු වී 
තිශඵන ශද් ශම්කයි. ශනදහ එක රිගපභ ශතෝයහ ගන්නහ රද 
භහගභ ශනුප ශපන්ඩා,ර් ඳටිඳහටිඹක් වයවහ ශභභ Swiss 
Singapore Overseas Enterprises (Pvt.)  Limited එක ශතෝයහ 
ඳත් කය ගළනීශම්දීත් අය ගනු ශදනුභ සි භදු වී තිශඵනහ  ගරු 
ඇභතිතුභනි.  

විශලේශඹන්භ ගරු ජනහකරඳතිතුභහශේ නිශඹෝගඹක් ප්රකහය 
ප්රම්ඳහදන අ යඹහචනහ භණ්ඩා,රශ  තීන්දු රඵහ දී ඇති අතය  එහි 
ඳළවළරිලි දක්හ ඇත්ශත් Swiss Singapore Overseas 

Enterprises (Pvt.)  Limited  ශත  ශපන්ඩා,යඹ ප්රදහනඹ කශ 

ආකහයඹ ළයරි වගත ඵයි. ඒක ළයරියි කිඹරහ ජනහකරඳතිතුභහ 
විසි භන් ඳත් කයන රද අ යඹහචනහ භණ්ඩා,රඹ ප්රකහල කශහ. එශේ ඒ 
ප්රකහලඹ කය තිබිඹදී තභයි අය නිශඹෝගඹ ශනොරකහ වළය 
ශ් කම්තුභහ විසි භන් කළබිනට් භණ්ඩා,රඹප කළබිනට් ඳත්රිකහ 

ඹන්ශන්. ප්රම්ඳහදන භණ්ඩා,රඹ විසි භන් රඵහ ශදන රද තීයටඹ 
අනු තභයි -[ඵහධහ කිරීභක්]  

භභ අන් කයන්නම්  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. 
ප්රම්ඳහදන භණ්ඩා,රඹ විසි භන් ශතෝයහ ගන්නහ රද ශපන්ඩා,ර් 
ඳටිඳහටිඹප අනු තභයි කළබිනට් භණ්ඩා,රඹප කළබිනට් ඳත්රිකහ 

ඹන්ශන්. වළඵළයි  අ යඹහචනහ භණ්ඩා,රඹ විසි භන් රඵහ ශදන රද 
තීයටඹ පිබඳඵ කිසි භදු ළරකි් රකප රක් කය නළවළ. ගරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඒ නිහ තභයි ශරේසධහකරකයටඹප 

ඹන්න සි භද්ධ න්ශන්. තහක්ණික ශවේතු භත ශරේසධහකරකයටඹ 
නඩු ඳළත්තකින් තිඹනහ. වළඵළයි  ඒ නඩු ඳළත්තක තඵහ තිබිඹදී 
වුත් ශභභ ශපන්ඩා,යඹ පිබඳඵ ඒ විනිසුරුන් විසි භන් දක්හ 

තිශඵන අධහනඹ  ඒ විනිසුරුන්ශේ ප්රකහලනලින් ඳහ ඔඵතුභහ 
දකින්න ඇති. "ශභළනි  ශද් සි භදු ශනොවිඹ යුතුයි" ඹන ආකහයශ  
ප්රකහලඹන් ඳහ සි භදු ශකොප තිශඵනහ. "ව දඹ හක්ක ඹ කම්ඳනඹප 

ඳත් ශනහ" කිඹහ තභයි ඒ විනිසුරුන් ප්රකහල කය තිශඵන්ශන්.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඒ නිහ ශම් පිබඳඵ 
ප්රකහලඹකින් ඔබ්ඵප ඹන ඹම් විහදඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ 
ඳළළත්විඹ යුතු තිශඵනහ. ශභොකද  විශලේශඹන්භ ඳළළති 
ආණ්ඩු බි ළට්ටීශම්දී ංචහ  දට ප්රධහන හධකඹක් ඵප ඳත් 

වුටහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩුශනුත් විශලේශඹන්භ 
ග්  අඟුරු ගනු ශදනු පිබඳඵ භතු වී තිශඵන ශම්  
ආන්ශදෝරනහත්භක තත්ත්ඹ පිබඳඵ මීපත් ඩා,හ ළ ඡ 

විසතයහත්භක හකච්්හක්  ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ සි භදු විඹ යුතුඹ 
කිඹන එක තභයි අශේ ශඹෝජනහ  ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහශේ ප්රකහලශඹන් ඳසු ඒ පිබඳඵ විහදඹකප 
ඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහශේ ඉ් ලීභ ඳළවළරිලියි.  ගරු ඇභතිතුභනි  
ශම් පිබඳඵ අදවක් ඉරිරිඳත් කයන්න අලයද?  

 

ගු රගජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்நெறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

ඔ   ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ශකටිශඹන් 
ඉරිරිඳත් කයන්නම්. විශලේශඹන්භ අතිගරු ජනහකරඳතිතුභහ ශොඹහ 
ඵළලීශම් කමිටු ඳත් කශශේ ශපන්ඩා,යඹ අනුභත කශ කළබිනට් 
රැසවීශම්දීයි. ඊප ඳසු තභයි ඔවුන්ශේ හර්තහ ආශ . ඒක එක 

කහයටහක්.  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. ඔවුන්ශේ හර්තහ 
දුන්ශන් ඊප භහ කිහිඳඹකප ඳසශේයි. ඒකයි ප්රධහන කහයටහ.  

ශදනු   දළනප අශේ තත් කමිටුක් ක්රිඹහත්භක ශනහ. 
ශම් භහශ  29ළනි දහ එහි හර්තහ රළශඵනහ. ඒ හශේභ 
ඔඵතුභහ කි  ඳරිරි ශම් පිබඳඵ ඹම් කිසි භ විහදඹක් අලය නම් 

ළ ඡදුයපත් ශම් ගරු බහශ  හකච්්හ කයන්න අපි ඉතහභ 
කළභළත්ශතන්  සදහනමින් ඉන්නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඹෝජනහ පිබඳඵ දළනුම් දීභ ව රිනප නිඹමිත කපයුතු. අද රින 

නයහඹ ඳත්රශ  විඹ අංක 1- ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ. 
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[අ.බහ. 2.20] 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக - றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉරිරිඳත් කයනහ: 
 
" ජහතික යහජය බහශ  1973 අංක 25 දයන ්රීඩා,හ ඳනශත් 31 ළනි 

ගන්තිඹ භෙ කිඹවිඹ යුතු එකී ඳනශත් 41 ළනි ගන්තිඹ ඹපශත් ්රීඩා,හ 

අභහතයයඹහ විසි භන් හදන  රදු  2013 ජනහරි 15 රිනළති අංක 1793/3 

දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශ  ඳශ කයන රද  2013 අංක 01 දයන ජහතික 

්රීඩා,හ ංගම් නිශඹෝගර ඇතුශත් 13 ව 17 ළනි ගන්ති ංශලෝධනඹ 

කයමින් 2015  ශනොළම්ඵර් 9 රිනළති අංක 1940/7 දයන අති විශලේ ගළට් 
ඳත්රශ  ඳශ කයනු රළඵ  2016.01.26 රින ඉරිරිඳත් කයන රද නිශඹෝග 

අනුභත කශ යුතු ඹ.  

(අභහතය භණ්ඩා,රශ  අනුභළතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඹෝජනහ අංක 1 ඹපශත් විහදඹ ආයම්බ කයන්න. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 විහදඹ අහනශ  භභ උත්තය ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ. 
  

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අිනත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ.  
 
 

[අ.බහ. 2.21] 

 
ගු අජිත් මළන්නප්මපුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ජහතික යහජය බහශ  1973 
අංක 25 දයන ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත්  ජහතික ්රීඩා,හ ංගම්ර ශවෝ 
ම්ශම්රනඹන්හි බහඳති  ශ් කම්  බහණ්ඩා,හගහරික  උඳ බහඳති  

වකහය ශ් කම්  වකහය බහණ්ඩා,හගහරික ඹන නිර තරරප 
ඳත්වීම් පිබඳඵ නීති ංශලෝධනඹ කයන විහදඹප එක් වීභප 
අසථහ රඵහ දීභ ගළන විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහප සතුතින්ත 

ශනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශම් යශට් ශ තනඹක් -

ඳ ඡඹක්- රඵන්ශන් නළති සශ ච්්හශන් කපයුතු කශ යුතු නිර 

තර රඵහ ගළනීභ වහ ශඵො ශවෝ අඹ රුපිඹ්  ශකෝටි ගටන් විඹදම් 

කයමින්  මිනී භයහ ගනිමින් කපයුතු කයන ආකහයඹ අඳ දකිනහ.  

නමුත් ශම් අසථහශ දී ්රීඩා,හ රියුණු කයන්නපඹ කිඹහ ්රීඩා,හ 

ංගම්ර නිර තර ගන්නප ඹන අසථහ විතයක් ශනොශයි  ගශම් 
තිශඵන මුඳකහයශ ත් නිර තර ගන්න ගිඹහභ ශම් හශේ ප්රලසන 
ඇති න ඵ අපි දකිනහ. ශභළනි අසථහ රිවහ ඵළලුහභ ශම් 
යශට් මිනිසුන් ශම් තයම් සශ ච්්හශන් අන් අඹ ශනුශන් උදවු 

කයන්න  අන් අඹ ශනුශන් කළඳ ශන්න ශකොඳභට දෙරනහද 
කිඹහ අඳප හිතහගන්න පුළුන්. එශවභ ප්රලසන ඇති කයශගන  
රුපිඹ්  ශකෝටි ගටන් විඹදම් කයශගන  ශම් නිර තර අයශගන 

කයන්න ඹන්ශන්  ඒ ංගභශ  ශවෝ  ඒ ංවිධහනශ  ශවෝ මු ය 
ඳයභහර්ථඹ ඉසප කයන්න ශනොශයි. තභන්ශේ සු  විවයටඹප 
ඹන අසථහ තභයි අපි දකින්ශන්.  

භහ හිතන වළටිඹප ඒ නිහ තභයි ශම් ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ තුබඳන් 
්රීඩා,හ පිබඳඵ නීති - රීති කස කයනහප ඩා,හ ශම් ංගභඹප 

ඳත්න නිරධහරින් ශනුශන් කිහිඳ විපක්භ නීති - රීති කස 
කයන්න සි භද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ගශම් මුඳකහයශ  ්න්දඹ 
ඵළලුත්  නි්   ශකොශ  යතු ශද්ලඳහරන ඳක් අතය තිශඵන 

ශදදඹක් වළටිඹප තභයි අන්තිභප ඒක අන් න්ශන්. 
මුඳකහයශ  නිර තර ගන්න දෙරන අඹ මුඳකහයශ  රියුණුප 
ළඩා, කයනහද? අන්තිභප එඹ ශද්ලඳහරන ජඹග්රවටඹක් මික් 

මුඳකහරිකඹන්ශේ ජඹග්රවටඹක් ඵප ඳත්න්ශන් නළවළ.  

්රීඩා,හ ම්ශම්රනඹ රිවහ ඵළලුත්  ්රීඩා,හ ංගම්රප නිරධහරින් 
ඳත් කිරීභ රිවහ ඵළලුත් ඒකත් නි්   යතු  ශකොශ ශද්ලඳහරන 
පනක් විතයක් ශනොශයි  එකභ ශද්ලඳහරන ඳක්ශ  ඵර 
අයගරඹක් විකරඹප තභයි ශඵොශවෝ විප දකින්න රළශඵන්ශන්. ඳසු 

ගිඹ කහරශ  එළනි අසථහ තභයි අපි දළක්ශක්. ශභළනි 
දළෙලි් රක් තුශ  ශභළනි මුද්  විඹදම් කිරීභක් තුශ  ශභළනි 
ප්රලසන ඇති කයශගන ඳත්න නිරධහරින් කීශඹන් කීශදනහද දක් 

්රීඩා,කඹන්ප නිසි භ තළන රඵහ දීභ උශදහ ඒ ලක්තිඹ ශඹොමු 
කයන්ශන්; ්රීඩා,හ නංහලීශම් කපයුතු වහ ඒ ලක්තිඹ ශඹොමු 
කයන්ශන්; දක් ්රීඩා,කඹහ නංහලීභප අලය ඳවසුකම් රඵහදීභ 

වහ ඒ ලක්තිඹ ශඹොමු කයන්ශන්  ගරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි?  එභ නිහභ තභයි අතිගරු ජනහකරඳතිතුභහ  ඒ 
හශේභ ගරු අග්රහභහතයතුභහ ර් ඳහක්ක ක කළබිනට් භණ්ඩා,රඹක් 
වදරහ  ශම් සි භඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ ළඩා, කයන භහජඹක් 

නිර්භහටඹ කයන්න උත්හව කශශේ; ඒ හශේභ මුළු 
ඳහර්ලිශම්න්තුභ එකභ යජඹක් ඵප ඳත් කයරහ  ශදද  යන්න 
න්ශන් නළතු  ශඵරිරහ ශන් න්ශන් නළතු සි භඹලු ශදනහභ 

එකතු ශරහ සි භඹලු ක්ශේත්රඹන් රියුණු කයන්න අලය ංක් ඳ 
ඉරිරිඳත් කයරහ  සි භඹලු ශද්ලඳහරන ඳක් එකතු කයශගන 
ඉතිවහශ  ඳශමුන තහප ශම් යශට් ඹව ඳහරනඹ ක්රිඹහත්භක 

කයන්නප කපයුතු කශශේ. ශකොශවොභ වුටත් ශභශතක් ක්  ශම් 
යශට් තිබුණු අඳුරු ඉතිවහඹ නිභහ කයන්න තභයි එශේ ශශව 
වුශණ්. 

ශභළනි ඵර අයගශ නිහ විනහල  ශන්ශන් අශේ යශට්  
ජහතික ධනඹ. විනහල ශන්ශන් ජනතහශේ ් ලි. ඒ විතයක් 

ශනොශයි  ඒ අදහශ තනතුරුලින් අලය  කහර්ඹක්භතහ ඉසප 
ශනහද? ශම් අඹ ශම් තනතුරු රඵහ ගන්න ඹන්ශන් ්රීඩා,හ රියුණු 
කිරීභපද? එශවභ නළත්නම්  තභන්ශේ ඵරඹ ශවෝ ඳටු ශද්ලඳහරන 

අයමුටක් වහද කිඹන එක අපි ශොඹහ ඵළලිඹ යුතු ශනහ. 
එළනි අයමුණුරප තිත තිඹන්න ෑනෆ කහරඹ අද එශළම  
තිශඵනහ.  

ශම්  ප්රලසන ඳහරනඹ කයන්න ෑනෆ නිහ තභයි ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ 
ඉතහභ ඹවඳත් සි භතකින් ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ශම් නිශඹෝග 

ශගනළ් රහ  ශම් නිරධහරින් ඳත් කිරීශම්දී ඹම් භට්පභක ශවෝ  
ඳහරනඹක්  කය ගළනීභප අලය කපයුතු සි භද්ධ කයන්ශන්. ශම්  
යශට් ර්තභහන ජනහකරඳතියඹහ ඳත් ශනශකොප ඒ පිබඳඵද 
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භහන හිමිකම් ප්රලසන ඇති වුශණ් නළවළ. ඒ වහ නඩු නළවළ. ඒ 

හශේභ  ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලි ශම්න්තුප භවජන භන්ත්රීරු  
225ශදශනක්  ඳත්ශනශකොප  භහන හිමිකම් පිබඳඵ නඩු ශගොඩා, 
ගළසී තිබුශණ් නළති තයම්. එශේ  තිබුටහ නම් ඒ ශඵොශවොභ 
අ් ඳඹක්. නමුත් ්රීඩා,හ ංගම්ර සශ ච්්හ ශේඹප නිරධහරින් 

ඳත්ශනශකොප භහන හිමිකම් පිබඳඵද නඩු ශගොඩා, ගළහිරහ  
තිශඵනහ. ඒ ඳත්වීම් ළයරියි. ඒ ඳත්වීම් ඳනත අනු ශනොශයි  
සි භද්ධ   වුශණ් කිඹන ප්රලසන-   

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

කරුටහකය ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ නභ  

මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කයන්න.  
 

ගු අජිත් පී. මපමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ිල නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததசர - மின்வலு மற்றும் 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அலச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශම් අසථහශ  ගරු රකී  
ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ගතයුතු ඹළයි  භහ ශඹෝජනහ 
කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  
 
අනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු කී ජයලර්ධාන මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண  அர்கள் 

லனல கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  

THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 
ගු අජිත් මළන්නප්මපුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හශ  උන්නතිඹ 

ශනුශන් දෙරනහප ඩා,හ  ්රීඩා,හශ  උන්නතිඹ ශනුශන් 
කපයුතු කයනහප ඩා,හ   ්රීඩා,හ ංගම්රප නිරධහරින් ඳත් කිරීශම් 
කපයුතු ඳහරනඹ කිරීභ වහ   ඒහ  ක්රභත් කිරීභ වහ  ඒහ  

හධහයට කිරීභ  වහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප විවිධ අටඳනත් 
ශගන  එන්න  අද  සි භද්ධ ශරහ තිශඵනහ.  

 එදහ ගරු භහින්දහනන්ද  අලුත්ගභශේ  ඇභතිතුභහත් ්රීඩා,හ 

ංගම්රප නිරධහරින් ඳත් කිරීභ  පිබඳඵ වහ  ඳහරනඹ කිරීභ 
වහ ශම් හශේ අටඳනත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප ශගනහහ. ඊප 
ඳසශේ අශේ ගරු නවින් රිහනහඹක ඇභතිතුභහ ඒ කපයුතු 

ක්රිඹහත්භක කයන්න ගිහින්  විවිධ ප්රලසනරප මුහුට දුන්නහ. 
එතුභහප විවිධ අ යශඹෝගරප මුහුට ශදන්න සි භද්ධ  වුටහ.  ඒ 
හශේභ  ර්තභහන ්රීඩා,හ අභහතය  ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය 
භළතිතුභහත් ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ශම් නිශඹෝග ශගනළවිත් ශම් 

නිරධහරින් ඳත් කිරීභ ඹම්  ප්රතිඳත්තිඹකප අනු  ඹම් නීති 
භහරහකප අනු කපයුතු කයන්න උත්හව කයනහ.   

මුරහනහරඪ ගරු  භන්ත්රීතුභනි   ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  ගකීභ 

ශභොකක්ද? ගශම් ශ්  ඉඳනළ් ශරන්  බිහින ්රීඩා,කඹහ  ඔහුශේ 

ශදභ පිඹන්ශේ ආර්ිකක ලක්තිඹප ඵහධහක් ශනොවී ඔලිම්පික් 

තයගහලිඹ දක්හ ශගන ඹෆශම්  ක්රභශ දඹක්  ෆරිඹ යුතු ශනහ. 
අපි  ඒ වහ වහඹ රිඹයුතු ශනහ.  ඒ විතයක් ශනොශයි.  ්රීඩා,හ 
තුබඳන් නීශයෝගිභත් ජහතිඹක් බිහි කිරීභ වහ  අලය කපයුතු  කශ 
යුතු ශනහ.  ජහතයන්තය ්රීඩා,හ තයගරදී අශේ යපප  ජඹග්රවට  

අත්ඳත් කය දීශභන් ශරො තුශ අ යභහනත් ශ්රී රහංකික ජහතිඹක් 
ශගොඩා, නළංවීශම්  අලයතහ වහ කපයුතු කශ යුතු ශනහ. 

ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහ දක් ්රීඩා,කශඹක්. ඒ 

හශේභ   දක් නීතිඥ සශඹක්. ඒ නිහ දළන්ත් ශම් අ යශඹෝග ජඹ 
ගන්න පුළුන්නු ඇතළයි  භහ  විශලේශඹන් විලසහ කයනහ.   

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් යශට් ශවො අධයහඳනඹක් 

තිශඵනහ. ශම් යශට් ශවො උගතුන් ඉන්නහ. අධයහඳනඹ රඵහ රිඹ 
වළකි ගුරුරු ඉන්නහ. ඒ හශේභ ශවො විලසවිදයහර ති ශඵනහ.  
නමුත් ශම් යශට් පුහුණු රඵහ රිඹ වළකි තිබිඹදී    ශතොග  පිටින් 

කණ්ඩා,හඹම් පුහුණු වහ නසීරන්තඹ ළනි යපරප  ඹන්න  
කපයුතු  කශ වළටි  අපි ඳසු ගිඹ කහ රශ   දළක්කහ. ඒක ශම් යශට්  
රඵහ ශදන්න පුළුන් පුහුණුක්. ශම් යශට් රඵහ ශදන්න ඵළරි 
පුහුණුක් ශනොශයි. ඒ හශේභ ්රීඩා,හ තයගරප විශද්ලගත 

ශනශකොප ඒ ්රීඩා,කඹන්ප ඩා,හ  නිරධහරින් පිරික්  ඹන වළටි අපි 
දළක තිශඵනහ.  ඒ විකරඹප මුද්  අබහවිතඹ සි භද්ධ වුටත්  ගශම් 
ඳහ ලින් විශද්ල තයගඹකප ඉරිරිඳත් න ්රීඩා,කඹහප ් ලි 

ශදන්න  අලය ඳවසුකම් ශදන්න අසථහ ළරසී තිබුශණ් නළවළ. 
භවය ශරහප ශදභ පිශඹෝ ඒ වහ අඳ ශෙප ඳහ එනහ.  ඒ 
හශේභ ශභතළන සි භටින  සි භඹලුභ භන්ත්රීරුන් ශෙපත්  එනහ.  

ඇවිරින් කිඹනහ  "භශේ දරුහ අව්  ්රීඩා,හ වහ විශද්ල යපක  
තයගඹකප ඹන්න ශත්රිරහ තිශඵනහ. ඒ වහ අලය ආධහය රඵහ 
ශදන්න" කිඹරහ. අපි ශම් ඉ් ලීම් ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප ශඹොමු 

කශහභ  ඒ ශගෝ ශරෝ ශදන උත්තයඹ තභයි  "ශම්ක ඳහර වයවහ 
ඹන එකක් ශනොශයි. ශම්ක පිබඳගත් එකක් ශනොශයි. ඒ නිහ ශම් 
දරුහප පිප යපකප ඹන්න උදවු කයන්න ඵළවළ" කිඹන එක. ඒ 

හශේ  තවංචි දභන එක  තභයි  අඳප හුෙක් ශරහප දකින්න 
රළශඵන්ශන්.  

අපි දන්නහ  ශදභ පිඹන් සි භඹලු ශද් කයන්ශන් තභ දරුන් 
ශනුශන් ඵ. ශම් දරුන්ශේ අලයතහ ඉසප කිරීභ වහ 

ශදභ පිඹන් එක එක යහඳහරිකඹන් ශෙප ගිහින් හිෙහ කන 
අසථහ අපි දළක තිශඵනහ. ඔවුන් ටඹ ශරහ ශවෝ ශගදය තිශඵන 
ඵඩු මුට්ටු ටික උගස තිඹරහ ශවෝ තභන්ශේ දරුහ විශද්ල යපක 

ඳළළත්ශන ඒ තයගහලිඹප වබහගි කයන්න ඹනහ.  ගරු 
දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභනි  භභ විශලේශඹන්භ ශභතළනදී 
අධහයටඹ කයනහ අපි ශම් අඳුරු ඉතිවහඹ ශනස කයන්න 

ෑනෆ කිඹරහ. ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප රළශඵන යජශ  ් ලි  
නළත්නම් විශද්ල යපකින්  රළශඵන ් ලි ශභශතක් ක්  ශඵොශවෝ 
විප නිරධහරින් වහ  නළත්නම් ්රීඩා,හංගට ඉරි කිරීශම්දී අකපයුතු 

ශද්් රප ළඹ වුටහ. ඒ මුද්  අබහවිත වුටහ; ංචහ  දට 
සි භද්ධ වුටහ. ශදභ පිඹන් ශඵොශවොභ අභහරුශන් ඳහරප ඇතුළු 
කයන දරුහ ඳහර තුශදී ඹම් ්රීඩා,හ දක්තහක් ශඳන්නුම් කයනහ 
නම්  කුභන ක්රභඹකින් ශවෝ ශ හ ඔහුප විශද්ල යපකප ගිහින් ඒ 

්රීඩා,හ තයගරප වබහගි වීශම් අසථහ රනහ නම් එඹ  ඉතහ 
ටිනහ. ඒ ශදභ පිඹන් අයට ශන්න ශනොදී අපි ඒ වහ 
අලය මරයහධහය ළඳයිඹ යුතු ශනහ. ඒ ගළන අශේ අධහනඹ 

ශඹොමු කයන්න ශනහ  ගරු ඇභතිතුභනි. භභ එශවභ කිඹන්ශන්  
ශඵොශවෝ දට  ංචහ ශම් ්රීඩා,හ තුශ සි භදු ශන නිහයි. ශම් දට  
ංචහ නත්රහ  ශභළනි ශවො ශද්් රප  ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  

මුද්  විඹදම් කිරීභප වළකිඹහ  ලක්තිඹ ශදන්න ගරු දඹහසි භරි 
ජඹශේකය ඇභතිතුභහප පුළුන් ශයි කිඹහ අපි විලසහ කයනහ. 
වළකිඹහ  දක්තහ තිශඵන ඇභතියශඹකු ලශඹන් ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ විශලේශඹන්භ ශම් ශකශයහි ශඹොමු කශශොත්  අඳප ශම් 
අඳුරු ඉතිවහඹ ශනස කයන්න පුළුන් ශයි කිඹහ භහ හිතනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද ජහතික ්රීඩා,හ ංගම්ර මු්  
පුටු වහ කුශ්  කහ ගන්නහ අසථහ අපි භහ ධය වයවහ අනන්ත 
අප්රභහට දළක තිශඵනහ. අද  ්රීඩා,හප ඩා,හ තයගඹක් තිශඵනහ 

්රීඩා,හ ංගම්ර නිරතර ගන්න. ්රීඩා,හරප ඩා,හ ශම් ්රීඩා,හ 
ංගම්ර නිරතර  ගළනීභ වහ  ශඳෞද්ගලික ් ලි විඹදම් කයන 
වළටි අපි දකිනහ.  

ඹපත් විිනත භශ ත් ශම් ්රීඩා,හ ංගම් තිබුටහ; ්රීඩා,හ 
ම්ශම්රන ක්රිඹහත්භක වුටහ. නමුත්  ඒ කහරශ  ශභශවභ ප්රලසන 
තිබුශණ් නළවළ. ්රීඩා,හප ආදයඹ කශ ප්රූමරු ඵර තණ්වහකින් 
ශතොය තභ ධනඹ විඹදම් කයමින්  ශම් යශට් ්රීඩා,හ ංගම් 

ශභශවඹපු යුගඹක් තිබුටහ. ඒ අඹශේ ඹටි අයමුණු තිබුශණ් 
නළවළ. ඒ අඹප ශද්ලඳහරන අයමුණු තිබුශණ් නළවළ. ්රීඩා,හ 
නංහලීභ වහ ව කළභළත්ත තුශ ඉශගන තභයි ඔවුන් ඒ කපයුතු 

කශශේ. එදහ යජශ  ම්ඵන්ධඹක් නළති  ශම් ්රීඩා,හ ංගම් වයවහ 
ඔලිම්පික් තයගරප ඳහ අශේ ්රීඩා,කශඹෝ ශඹොමු වුණු වළටි අපි 
දළක්කහ; ඒ ගළන අපි අවරහ තිශඵනහ. 1937 න විප ශම් යශට් 

ජහතික ඔලිම්පික් කමිටු යජශ  අනුග්රවඹ ඇති ංවිධහනඹක් 
ශර ඉරිරිඹප ආහ. ඒ හශේභ එඹ ඳරිහය කය ගත් ්රීඩා,හ ංගම් 
බිහි ශරහ තිබුටහ.  

විශලේශඹන්භ එදහ සුදු අකරයහජයහරින්ශේ කහරශ   යහජය 

ශේහ ්රීඩා,හ භහජ ශර රියිශන් වළභ රිහඳතියශඹක් වයවහභ 
්රීඩා,හ ංගම් ක්රිඹහත්භක වුටහ. අද වුටත් ශකොශම නගයඹ රිවහ 
ඵළලුශොත්  නුයඑබඳඹ නගයඹ රිවහ ඵළලුශොත් එභ  යහජය ශේහ 
්රීඩා,හ භහජ එශවභ නළත්නම් Government Service Sports Clubs 

කිඹන ඒහ තිශඵනහ.  අදත් ඒහ භවය නගයර නසපහශලේ 
ලශඹන් තිශඵනහ. භවය රිසත්රික්කර ශම්හ ඉතිරි ශරහ 
තිශඵනහ.  

ඩා,න්කන් යිට් හශේ සුපිරි ගටශ  අශේ යපප අ යභහනඹක් 
ශගන එන්නප පුළුන් ්රීඩා,කඹන් බිහි වුශණ් ශභළනි ්රීඩා,හ ංගම් 
වයවහ මික් අද හශේ ශම් ඵලු ශඳොයලින් ඳත් ශන නිරධහරින් 
සි භටින ්රීඩා,හ ංගම් වයවහ ශනොශයි. විශලේශඹන්භ අපි අධහනඹ 
ශඹොමු කශ යුතු කහයටඹක් තිශඵනහ. විවිධ ්රීඩා,හ භහජ වයවහ 
ඔලිම්පික් තයගහලිඹප සහධීන ්රීඩා,කඹන් ඉරිරිඳත් වුටත්   ඳසු 
කහරඹක ජහතයන්තය ඔලිම්පික් තයගහලිඹප ්රීඩා,කඹන් ඹළවීභ 
ජහතික ඔලිම්පික් කමිටු වයවහ සි භදු වුටහ. ජහතයන්තය ඔලිම්පික් 
්රීඩා,හ තයගරප ්රීඩා,කඹන් ඹළ ශ   ජහතික ඔලිම්පික් කමිටු 
වයවහයි.  

1966 කහරශ  ඔලිම්පික් කමිටුශ  හභහිනකඹකු ව  හිපපු 

සුගතදහ ඇභතිතුභහ ජනතු ශේහ අභහතයයඹහ ලශඹන් 
කපයුතු කයද්දී එතුභහ තුශ ්රීඩා,හප තිශඵන ශඳෞද්ගලික උනන්දු 
නිහ ජනතු ශේහ අභහතයහංලඹ ඹපශත් ඳහ් ර සි භටින ලහරීරික 
අබයහ ගුරුරු -PT ගුරුරු- අයශගන ශනභ අංලඹක් 

පිහිටුහශගන යහජය අනුග්රවඹ ්රීඩා,හප රඵහ දීභ ප්රථභයප 
ඇරැඹුහ. ඊප ඳසු ආචහර්ඹ එච්.ආර්.එස. ගුටර්ධන භළතිතුභහ 
ප්රථභ ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ ලශඹන් - ්රීඩා,හ ව ඳහර්ලිශම්න්තු 

කපයුතු අභහතයයඹහ ලශඹන් - 1970දී ඳහර්ලිශම්න්තුශ  කපයුතු 
කශහ.  

්රීඩා,හ ඇභතියඹහ ලශඹන් ඳත් වුණු ආචහර්ඹ එච්.ආර්.එස. 
ගුටර්ධන අභහතයයඹහප නිර ලශඹන් ශම් ්රීඩා,හශ  තිශඵන 

දට  ංචහ පිබඳඵ කරුණු ඉරිරිඳත් ශන්න ඳපන් ගත්තහ. ඊප 
ඳසු එතුභහ  ශම්හ ගළන ශොඹහ ඵළලීභක් කශහභ දළන ගන්නප  
රළබුටහ  යප තුශ තිශඵන ඵහු ජහතික යහඳහය ්රීඩා,හ වහ මුද්  

ශඹොමු කයන ආකහයඹ. ඒ හශේභ ජහතයන්තය යහඳහයලින් එක් 
එක් ්රීඩා,හ ංගම් වහ මුද්  රඵහ දීභ   ජහතයන්තය ංගම්ලින් 
්රීඩා,හ වහ මුද්  රඵහ දීභ   ජහතයන්තය ලශඹන් විවිධ 

ආඹතනලින් ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප නළත්නම් ්රීඩා,හ ංවිධහන ශත 

මුද්  රඵහ දීභ සි භදු වුටහ. ශම්හ නිඹහභනඹ කිරීභ අලය න ඵ 
එතුභහප ළපහුටහ. ඒ හශේභ ශම් ආධහය ළ ඡශඹන් රඵහ ගළනීභප 
අලය කපයුතු කිරීභ වහ යජශ  භළරිවත් වීභ අලයයි  කිඹන 
එක එතුභහප ළපහුටහ.  

එක පුද්ගරඹකු අවුරුදු ගටනහක් ඒ ්රීඩා,හ ංගම්ර අයක් 
ශගන  එහි නිර තරර ශඹශදමින් ්රීඩා,හ ඒකහකරඳති සරඳඹප 
ඳත් කයශගන තභන්ප වුභනහ විකරඹප ්රීඩා,හ වසුරුන්න ඳපන් 

ශගන තිබුටහ. ශම් තුශ භහෆිඹහක් ශගොඩා,නළඟුටහ. එභ ඉවත 
වන් කහයටහ ශවේතු ශකොප ශගන තභයි 1973 අංක 25 දයන 
්රීඩා,හ ඳනත ශම් යපප බිහි වුශණ්. අද රින ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය 

ඇභතිතුභහ ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග ඉරිරිඳත් කයමින්  
විශලේශඹන්භ ශම් ඳනතප තත් ංශලෝධන ශගන ඒභ  තභයි  
ශම් කය තිශඵන්ශන්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  - 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ කහරඹ අහනයි. 

 
ගු අජිත් මළන්නප්මපුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භප ත විනහ ඡඹක් ශදන්න. 

ජහතික ඔලිම්පික් කමිටු  ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ  ශ්රී රංකහ 
ඳහඳන්දු ම්ශම්රනඹ   දටශඹන් නම් දයපු ආඹතන විකරඹප 

තභයි අපි භහධය ඔසශේ අවරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ 
යජඹ කහරශ  ශඳොදු යහජය භණ්ඩා,රය ඹ ්රීඩා,හ උශශර ශ්රී රංකහප 
ශගන ඒභප යහජය මුද්  රුපිඹ්  ශකෝටි 50කප ළ ඡඹ ළඹ කශහ. 
ඒ මුද්  විඹදම් කයරහ රඵහ ගත්තු ශදඹක් නළවළ.  එඹ අඳප ඹන්න 

ඵළරි ඉරක්කඹක්. යශට් ශභච්චය ළඩා, කයන්න තිශඵද්දී  යශට් 
ශභච්චය ප්රලසන තිශඵද්දී වම්ඵන්ශතොපප ශඳොදු යහජය භණ්ඩා,රය ඹ 
්රීඩා,හ උශශර අයශගන ඹන්න ගිහි් රහ අශේ යශට් මුද්  ශකෝටි 

ගටන් විඹදම් කයපු යුගඹ අපි දළක්කහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ශකෝටි ගටන් මුද්  විඹදම් කයරහ 
සරිඹළ ්රීඩා,හංගටඹ වළදුහ. ්රීඩා,හ අංලඹ වයවහ ශම් යශට් භවජන 

මුද්  නහසති කශහ. දඹු් ර ්රීඩා,හංගටඹ වදන්න ගිහි් රහ අශේ 
් ලි නහසති කශහ. ඳ් ශ් කළශ්  ්රීඩා,හංගටඹ වදන්න ගිහි් රහ 
ජනතහ මුද්  අයුතු ශර ඳරිවයටඹ කශහ. ඒ විතයක් ශනොශයි  

ශකොශම සුගතදහ ්රීඩා,හංගටශ  නවීකයට කපයුතු ශපන්ඩා,ර් 
කළවීම්ලින් ශතොය කයන්න ගිහි් රහ ශම් යශට් අහිංක දුේඳත් 
ජනතහශේ ් ලි ්රීඩා,හ මුහශන් නහසති කයපු ආකහයඹ අපි 
දළක්කහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ අහන ලශඹන්  ශම් 
කහයටඹ ශකශයහි ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහශේ 
අධහනඹ ශඹොමු කය නහ. ශම් ්රීඩා,හ ක්ශේත්රඹ තුබඳන් ්රීඩා,හප 

ශනොගිඹ අශේ අහිංක මිනිසසුන්ශේ ඳහ මුද්  නහසති කයරහ ඒ 
අඹ ශරෝකඹප ටඹකහයඹන් කයපු යුගඹක් තිබුටහ. එභ යුගඹ 
අන් කයන්නප අපි ශඳයමුට ගත යුතුයි  කිඹමින් භහ නිවඬ 

ශනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. 

The next speaker is, the Hon. Charles Nirmalanathan.  
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ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් හකච්්හප අදහශ 

ශනොශයි  ඳසු ගිඹ අශප්රේ්  භ 06 ළනිදහ බහ ක්  තළබීශම් 
විහදඹ අසථහශ දී -  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග 
ම්ඵන්ධශඹනුයි ශම් අසථහශ  විහද කයන්ශන්. 

 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  වළන්හඩක හර්තහශ  නිළයරි 

කිරීභක් සි භදු කිරීභ ම්ඵන්ධශඹනුයි අය ඉ් රහ සි භටින්ශන්. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් ඒ වහ ශරහ ශනොශයි.   

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்நெறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
සථහය නිශඹෝග ඹපශත් එතුභහප ඒ වහ අයිතිඹ තිශඵනහ.  

 

ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් භප නිඹමිත ශ රහ.   

භශේ ශරහ ගත ශනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.  

 
ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භශේ time එක. 

 
ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   අ් රස ශවෝ දට ශචෝදනහ 

විභර්ලන ශකොමින් බහශ  ක්රිඹහපිබඳශත  ම්ඵන්ධශඹන්  2016 

අශප්රේ්  06ළනිදහ ඳහර්ලිශම්න්තුප ඉරිරිඳත් කයන රද බහ ක්  

තළබීශම් අසථහශ  ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් විහදඹප භහ 

වබහගී  වුටහ. එරින භශේ කථහශ දී  අ් රස ශවෝ දට ශචෝදනහ 

විභර්ලන ශකොමින් බහශ  අධයක් ජනයහ් තුමිඹ නික් රඵහ 

ගළනීභ වහ ඉරිරිඳත් කයන රද රිවුරුම් ප්රකහලඹ වළන්හඩක 

හර්තහප ඉරිරිඳත් කිරීභ වහ භහ විසි භන්  බහගත කයනු රළබුහ. 

නමුත්  කුභක් ශවෝ ශවේතුකින් එඹ වළන්හඩක හර්තහප ඇතුශත් 

ශරහ නළවළ.  එරින භහ විසි භන් බහගත කයන රද අ් රස ශවෝ 

දට ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් බහශ  අධයක් ජනයහ්  

 ඡ් රුක්ක  ඩා,ඹස වික්රභසි භංව භළතිනිඹ ඉරිරිඳත් කය තිශඵන රිවුරුම් 

ප්රකහලඹ වළන්හඩක* ගත කයන ශර ඉ් රහ සි භටිමින් භහ නළත 

තහක් එඹ ඳහර්ලිශම්න්තුප ඉරිරිඳත් කයනහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් පිබඳඵ ගරු කථහනහඹකතුභහශේ 

අධහනඹප ශඹොමු කයන්නම්.  

Hon. Charles Nirmalanathan, please.    

 
[தற.த. 2.39] 
 

ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, ன்நற. 

භප විනහ ඡ දවඹක් රඵහ දී තිබුටත්  ශ රහ අඩු කය තිශඵනහ. 
இன்ய றலபரட்டுச் சட்டத்றன் கலரண எலங்குறறகள் 

தற்நற றரத்றல் ன்லணப் சதச அநறத்லக்கு உங்க 

லக்கு ன்நறலத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.  ங்கலலட 

தறசசங்கபறல் கடந் 30 யடங்கலக்கு சனரக யுத்ம் 

லடததற்நன் கரரக றலபரட்டுத்துலநறல் 

ங்கலலட இலபஞர் யுறகள் ற்யம் ரர்கலக்கு 

ஆர்ம் இயந்ரலும் அர்கலக்குத் சலரண றலப 

ரட்டு உதகங்கள், றலபரட்டு லரணம் சதரன்ந 

ற்நறல் குலநதரடுகள் தரடர்ந்ண்ச இயந்ண.  அந் 

றலனறல் யுத்ம் நைடிலடந்ன் தறன்ணர் ங்கலலட 

தறசசங்கபறல் றலபரட்டு லரணம் அலப்தது தற்நறப் 

தன டலகள் ரக்குயறகள் ங்கப்தட்டும் அற்கரண 

நைற்சறகள் இன்ணநைம் சற்தகரள்பப்தடறல்லன ன்தல 

ரன் இந் சத்றல் றலபரட்டுத்துலந அலச்சர் 

அர்கபறடம்  தரறறக்க றயம்நெகறன்சநன்.  உரரக 

2011ஆம் ஆண்டு ன்ணரர் ரட்டத்றற்குரற றலபரட்டு 

லரணத்ல ன்ணரர் கப்தகுறறலுள்ப றல்கர் ன்ந 

கறரத்றல் அலப்தரக அப்சதரல அசரங்க அறதர் 

சரகம் அர்கள் றட்டறட்டியந்ரர்.  அற்குரற 

ஆங்கலம் இயந்ண.  அன் தறன்நெ ற்சதரது ந்து 

ஆண்டுகள் கடந் றலனறல் அந் இடம் றலபரட்டு 

லரணம் அலப்தற்கு ற்நல்ன ன்ய கூநற, ற்சதரது 

ரணரட்டரன் தறசச தசனகப்தறரறறலுள்ப யறலிக்குபம் 

ன்ந இடத்றல் அலண அலக்க இயப்தரக ரங்கள் 

அநறந்சரம். ஆணரல், 2011ஆம் ஆண்டு றட்டறடப்தட்டதடி 

அந் றலபரட்டு லரணத்ல அலப்தற்கரண கட்டிட 

சலனகசபர அல்னது அற்குரற ஆத் சலனகசபர 

இன்யல டுக்கப்தடறல்லன ன்தலயும் ரன் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன். 

ன்ணறத் சர்ல் ரட்டங்கபரண ன்ணரரறல் ட்டுல்ன, 

நைல்லனத்லறலும்   ரட்ட றலபரட்டு லரணத்றற்குரற 

சலனகள் இன்யல ஆம்தறக்கப்தடறல்லன. ஆணரல், 

வுணறரறல் ஆம்தறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. ணச, அற் 

குரற சலனகலபத் துரற கறறல் ஆம்தறக்க சண்டு 

தன்ய சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  அது ப்ததரலது ஆம்தறக் 

கப்தடும் ன்ந உத்ரத்ல, தகப அலச்சர் அர்கள் 

இன்ய தறனபறக்கும்சதரது குநறப்தறட சண்டுதன்யம் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

569 570 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

2011ஆம் ஆண்டு ன்ணரர் றல்கர் தறசசத்றல் 

அலப்தற்குத் றட்டறட்டியந் றலபரட்டு லரணத் 

றற்கு  59 றல்லின் யதரய்  ங்குரகக் தகப 

அலச்சர் அர்கள்  குநறப்தறட்டியந்ரர். அதுதரடர்தரக 

கறட்டத்ட்ட ரன்கு ரங்கலக்கு நைன்நெ றலபரட்டு 

அலச்சறலியந்து   ன்ணரர் அச அறதயக்குக் கடிதரன்ய 

ந்து. அக்கடித்றல் ற்தகணச லர்ரணறக்கப்தட்ட 

இடத்றல்  றலபரட்டு லரணம் அலப்தற்குரற   

சலனகலபத் றட்டறடும்தடியும் அற்கு 59  றல்லின் 

யதரய் ங்கு ரகவும் குநறப்தறடப்தட்டியந்து.   இன்ய 

ரன் தரலனசதசற நனம் அசரங்க அறதயடன் 

தரடர்நெதகரண்டு,  "அந் 59 றல்லின் யதரய்க்கரண 

சலனத்றட்டத்ல  ஆம்தறப்தற்கு ரது நைற்சறகள் 

டுக்கப்தட்டர?" ன்ய சகட்டசதரது,  "அந்க் கடிம் 

ட்டும்ரன் ந்து; அன்தறன்நெ அந் டடிக்லககள் 

சம்தந்ரக ந்ற அநறறத்லுறல்லன" ன்ய அர் 

தசரன்ணரர். அது லடததயது சரத்றப்தடுர ன்ந 

சந்சகத்றல்ரன் அர் தறனபறத்ரர். அந் லரணத்ல 

றகறலறல் உலதந்ரட்ட லரணரக  ஆக்குற்கு 

அந் 59 றல்லின் யதரல  ங்குரக தகப 

அலச்சர் அர்கலம்  ன்ணறடம்  ணறப்தட்ட நைலநறல் 

சடிரகத் தரறறத்றயந்ரர். ஆணரல், இன்யல 

அதுதரடர்தரண நைற்சறகள் டுக்கறல்லன.  ணச, அந்ப் 

தத்ல றக றலறல் ங்க சண்டுதன்ய 

இச்சந்ர்ப்தத்றல்  சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். தணன்நரல், 

ன்ணரர் ரட்டம் உலதந்ரட்டத்றல் றகவும் 

சர்ச்சறததற்ந வீர்கலபக் தகரண்டுள்பது.   இனங்லகத் 

சசற அறறல் ன்ணரர் ரட்டத்லச் சசர்ந் இண்டு 

வீர்கள் உள்பணர் ன்தலயும் இந் சத்றல் ரன் 

ததயலயுடன் தசரல்லிக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன்.  

அத்துடன், ங்கலலட தறசசங்கபறல் யுத்ம் லட 

ததற்நன் கரரக இவ்பவு கரனநைம் Cricket Associations  

தறவு தசய்ப்தடறல்லன. யுத்ம் நைடிலடந் தறன்நெம்  

குநறப்தரக ன்ணரர், கறபறதரச்சற, நைல்லனத்லவு ஆகற நன்ய 

ரட்டங்கபறலும் இயக்கறன்ந Cricket Associations ப் தறவு 

தசய்றல் த்ற அலச்சர் அர்கலம் 'கறரறக்தகட்' சலதறன் 

லனர் - தரரலன்நப் தறறச் சதரரகர் அர்கலம் 

அசந்ப்சதரக்லகக்  கரட்டியகறநரர்கள்.  

ன்ணரர், நைல்லனத்லவு, கறபறதரச்சற ஆகற ரட்டங் 

கபறலுள்ப Cricket Associations தரடர்ந்தும் தறப்தடரல் 

இயப்தற்கரண குந் கரங்கலபக் கூந சண்டும். 

அற்லநப் தறற்கு அர்கள் சகட்ட றதங்கள் ற்யம் 

உரற ஆங்கதபல்னரம் கறரறக்தகட் சலதறன் லனரண 

ங்கலலட தறறச் சதரரகர் அர்கபறடம் எப்தலடக் 

கப்தட்டு றட்டண. ன்ணரர் ரட்டத்றற்குரற ஆங் 

கலப ரன் சடிரக அரறடம் எப்தலடத்சன்.  ஆணரல், 

இன்யல அந் Cricket Associations இலணப் 

தறற்குரற நைற்சறகள் டுக்கப்தடறல்லன. இற்குரற 

கரம் ன்ணதன்ய ங்கலக்குத் தரறறல்லன. ங்கல 

லட தகுறறல் இயக்கறன்ந றலபரட்டு வீர்கலக்குத் 

சசற ரலறறல் றலபரடத் குறறயந்தும் ககங்கள் தறவு 

தசய்ப்தடரன் கரரக சடிரக அர்கபரல் சசற 

அறக்குச் தசல்ன நைடிரல் இயக்கறன்நது.  நைக்கறரக 

அந் நன்ய ரட்டங்கபறணதும் Cricket Associations இலண 

லங்கள் ன்ண கரத்றற்கரக இவ்பவு கரனநைம் தறரல் 

ரறத்துக் தகரண்டியக்கறன்நலர்கள்? ன், இந் அசந்ப் 

சதரக்கு? ங்கலலட வீர்கலலட தகரடுப்தணவுகலம் 

தறறன்ல கரரக  கறலடக்கப் ததயறல்லன; இந் 

Cricket Associations தறப்தடரல் இயப்தன் கரரக 

யடரயடம் கறரறக்தகட் சலதரல் எதுக்கப்தடுகறன்ந 

றறசர அல்னது றலபரட்டு உதகங்கசபர அற் 

யக்குக் கறலடப்தறல்லன. ஆகச, இந் நன்ய ரட் 

டங்கலக்கும் உரற Cricket Associations இன் தறவுகலப 

ங்கலலட சனரண கணத்றற்தகரண்டு றக றலறல் 

சற்தகரள்லம்தடி ரழ்லரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

இப்சதரது அலச்சர் அர்கலம் சலதக்குள் யகறன்நரர். 

ல்ன சந்ர்ப்தம்!  

சலும், நைல்லனத்லவு ரட்டத்றன் நைள்பறரய்க்கரல் 

தகுறறல் 15 க்கர் றனம் சர்சச கறரறக்தகட் றலபரட்டு 

லரணம் அலப்தற்தகன்ய எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

அது தற்நறயும் ரன் அலச்சர் அர்கபறன் கணத்றற்குக் 

தகரண்டுயகறன்சநன். இங்கு ரன் குநறப்தறட்ட றடங்கலப 

றக றலறல் றலநசற்நறத் யசரடு, ங்கலலட தகுற 

றலபரட்டு வீர்கலம் சசற அறக்குச் தசன்ய து 

ரட்டங்கபறன் ததயலல றலனரட்டக்கூடி லகறல் 

அந் றலபரட்டு லரணங்கலப அலத்துத் யரயம் 

தகப அலச்சர் அர்கலபத் ரழ்லயுடன் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  

தகப அலச்சர் அர்கள் சலதறல் இயப்தரல், ரன் 

றல்கர் றலபரட்டு லரணம் சம்தந்ரக அரறடம் 

கூநனரதண றலணக்கறன்சநன்  

ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අඳප ශඳොශයොන්දු වුටහ භන්නහයභ 
town එක ශෙ තිශඵන ground  එකප Rs. 59 million ශදනහ 

කිඹරහ. ඒ  ලිපි ඳභටයි ඇවි් රහ තිශඵන්ශන්. අඳප ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් උත්තය රළබිරහ නළවළ. භභ GA ප කථහ කශහ. GA  
භප කි හ  ඒ ගළන එඳභට ඵරඹක් දීරහ නළවළ කිඹරහ. ඒ ගළන 

ඔඵතුභහ පිබඳතුයක් රඵහ දුන්ශනොත් ශවොයි.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහප කිඹන්න කළභළතියි  CECB එශකන් දළන් ඒ 

ඇසතශම්න්තු වදහශගන ඹනහ. ් ලි ඇවි් රහයි තිශඵන්ශන්. 

් ලි තිශඵනහ  ඒ පිබඳඵ ප්රලසනඹක් නළවළ.  CECB එශකන් 
ඇසතශම්න්තු කස කය ශගන ඹනහ. ඇසතශම්න්තු ටික රළබුණු 
ගභන් එඹ වදන්න ඳපන් ගන්නහ. 

 

ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු ඇභතිතුභනි  භභ district complex එක ගළන ශනොශයි 
කිඹන්ශන්.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. නළවළ. භභ දන්නහ. පුයරහ වදන්න තිශඵන එක ශන්. 
 

ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඔ . 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Rs. 59 million  දුන්න එක. ඒක වරි.  දළන් CECB එශකන් 

ඇසතශම්න්තු කස කය ශගන ඹනහ. ඇසතශම්න්තු රළබුණු 

ගභන් ් ලි ශඹොදහ වදන්න පුළුන්. එහි කිසි භ ගළපලුක් නළවළ. 

571 572 

[ගරු ඉ. චහ් ස නිර්භරනහදන්  භවතහ] 
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ගු ඉ.  ළේවහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்நெறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Thank you.   

ගරු ඇභතිතුභනි  අනික් කහයටඹ මුරති   භන්නහයභ වහ 
කිලිශනොච්චි නගය Cricket Association එශක් register කිරීභ 
වහ අඳප ෆශවන කහරඹක් ඹනහ. ඒ රිසත්රික්ක තුනප අදහශ 

documents ඔක්ශකෝභ දීරහ ඉයයි. අශේ Deputy Speaker තභයි  
ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනශ  President. ශභඳභට කහරඹක් 
ගිහි් රහත් register කය නළවළ කිඹරහ අශේ associationsර 

කට්ටිඹප දළන් එඳහ ශරහ තිශඹන්ශන්. ඒ ම්ඵන්ධශඹනුත් 
ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කය නහ. ගරු ඇභතිතුභහ භභ 
කලින් වන් කශ රිසත්රික් තුන ම්ඵන්ධශඹන්  ඒ ලිඹහ ඳරිංචි 

කිරීභ  ඉක්භනින් කයරහ ශදන්න. Thank you. 

 
[தற.த. 2.51] 
 

ගු එේ.එේ.ඒ.එේ. හිවහබුේළ මශතළ (පුනුත්ාළපන ශළ 
නෆලත පදිගික කිීමම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்நெல்னரஹ் - நெணர்ரழ்பறப்நெ 

ற்யம் லள்குடிசற்ந இரஜரங்க  அலச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

றலபரட்டுத்துலந அலச்சு சம்தந்ரண இந் 

றரத்றசன கனந்துதகரள்றல் ரன் றகவும் கறழ்ச்சற 

லடகறன்சநன். றலபரட்டுத் துலநல நைன்சணற்நற அந 

டரக இணங்கலக்கறலடறசன குநறப்தரக இலபஞர்கபறலடச  

நெரறந்துர்ல ற்தடுத்ற எற்யலல பர்த்தடுப்தறசன 

சகு ஜணரறதற லத்றரறதரன சறநறசசண அர்கலலட 

லனலறல் தகப அலச்சர் ரசறநற ஜசசக அர்கள் 

டுத்துயகறன்ந நைற்சறகலப ரன் தரரட்டுகறன்சநன். 

றலபரட்டுத்துலந ன்தது தயசண றலபரட்சடரடு  

ரத்றம் ட்டுப்தடுத்ப்தடறல்லன. அது இலபஞர்கலக்கு  

த்றறசன எற்யலல ற்தடுத்துகறன்ந எய துலநரகும். 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறசன றழ், நைஸ்லிம், 

சறங்கப இலபஞர் - யுறகள் த்றறசன எற்யலல 

ற்தடுத்துறல் நைக்கற அம்சரக இந் றலபரட்டுத்துலந 

றகழ்கறன்நது. அந் லகறல், றலபரட்டுத்துலநல 

நைன்சணற்யறல் தகப அலச்சர் அர்கள் அறக 

அக்கலந தசலுத் சண்டுதன்ய இந்ச் சந்ர்ப்தத்றசன 

ரன் சகட்டுக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன்.  

தல்சயதட்ட றலபரட்டுக் ககங்கலக்கு றலபரட்டு 

உதகங்கள் இல்லன. அணரல் சறநப்தரண நைலநறசன  

றலபரட நைடிரல் அர்கள் இயக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக 

யுத்ம் கரரகப் தரறக்கப்தட்ட இலபஞர்கள் அர்க 

லலட தறசசங்கபறசன றலபரடுற்கு லரணம் 

இல்னரல தரரற தறச்சறலணரக இயக்கறன்நது. டக்கு, 

கறக்கு நைலறலுச றலபரட்டு லரணப் தற்நரக்குலந 

இயந்து யகறன்நது. எவ்தரய தறசச தசனகப் தறரறறலும் 

ஆகக் குலநந்து எய றலபரட்டு லரணத்லரது 

அதறறயத்ற தசய்ற்கு நைற்சறகலப டுத்சதரதும் அது 

லககூடறல்லன.  

ஆகச, தகப அலச்சர் அர்கசப, குநறப்தரக டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறசன எவ்தரய தறசச தசனகப் 

தறரறறலும் ஆகக்குலநந்து எய றலபரட்டு லரணத்ல 

ரது உயரக்கசண்டுதன்ய இந்ச் சந்ர்ப்தத்றசன 

ரன் சகட்டுக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன்.   

அண்லறசன அதறறயத்ற தசய்ப்தட்ட ட்டக்கபப்நெ 

றலபரட்டு லரணத்லக் தகப அலச்சர் அர்கபறன் 

எத்துலப்சதரடு சகு ஜணரறதற அர்கள் றநந்து 

லத்ரர்.  அசசதரன்ய கரத்ரன்குடி யறஸ்நெல்னர றலப 

ரட்டு லரணம் ற்தகணச உங்கலலட அலச்சறணரல் 

அதறறயத்ற தசய்ப்தட்டு இன்ய இலடடுறசன றற்கறன்நது.  

தகப அலச்சர் அர்கலம் தகப தறற அலச்சயம் 

ண்தயரண யரறஸ் அர்கலம் இங்கறயக்கறன்நரர்கள்.  

அறகபரண றற தசனவு தசய்ப்தட்ட றலனறலும் அந் 

லரணத்றன் சலனகள்  நைடிவுநரது இலடடுறசன றயத் 

ப்தட்டியக்கறன்நண.  தகப தறற அலச்சர் அர்கலம் 

கறக்குப் தகுறலச் சசர்ந் எயர் ன்தரல், இந் 

லரணத்ல நைலலரகப் நேப்தடுத்துற்குரற 

டடிக்லககலப டுக்கசண்டுதன்ய இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றசன ரன் சகட்டுக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன்.   

தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

தகப உயப்தறணர் ஸ்ரீசசன் அர்கலம் இங்கறயக்கறன்நரர்; 

வுலவுப் தறசச தசனகத்றல் டத்ற கூட்டதரன்நறல்  

ரங்கள் கனந்துதகரண்டசதரது அந்ப் தறசச தசனகப் 

தறரறறல் லண்டகரனரக எய றலபரட்டு லரணம் 

இல்னர குலநதரடு தரறப்தடுத்ப்தட்டது. அந்ப் தறசசம் 

யுத்த்றணரல் றகவும் சரசரகப் தரறக்கப்தட்டரகும்.  

ஆகச, தகப அலச்சர் அர்கலம் தகப தறற 

அலச்சர் அர்கலம் வுலவுப் தறசச தசனகப் தறரறறல் 

சகன சறகலபயும் தகரண்ட எய றலபரட்டு லரணத்ல 

அலத்துத் சண்டும். அற்குத் சலரண இடத்லப் 

தரரலன்ந உயப்தறணர்கபரகற ரங்கள் ததற்யத்யற்கு 

ஆத்ரக இயக்கறன்சநரம். அற்கரண ற்தரடுகள் அங்கு 

லடததற்யக் தகரண்டியக்கறன்நண.    

ணச, அலண லங்கள் றலநசற்நறத் சண்டு 

தன்ய இச்சந்ர்ப்தத்றசன ரன் சகட்டுக்தகரள்ப 

றயம்நெகறன்சநன்.  

தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

குநறப்தரக றலபரட்டுத்துலந எற்யலல ற்தடுத்துகறன்ந 

ஏர் அம்சரக இன்ய ரநறறயக்கறன்நது.  சறன சநகறசர 

சக்றகள் இணரலறரகவும் ரலறரகவும் நையகல் றலனல 

ற்தடுத்ற, சநகங்கலக்கு த்றறல் தறபவுகலப ற்தடுத்து 

ற்குத்  றட்டறட்டுச் தசற்தடுகறன்நண. அல இணங் 

கலபப் தறரறத்து ங்கள் தசரந் அசறல் இனரதங்கலப 

அலடற்கரக நைலணகறன்ந இந்ச் சூழ்றலனறசன 

குநறப்தரக, இலபஞர்கலக்கு த்றறல் எற்யலலயும்  

நெரறந்துர்லயும் ற்தடுத்துற்கு றகநைக்கறரண எய 

சக்றரக இயப்தது றலபரட்டுத்துலநரகும். இன்நனம் 

அர்கள் எற்யலசரடு என்யதட்டுச் தசற்தடுரர்கள். 

ஆகச, அந் எற்யலலயும் இண ல்லுநலயும் 

பர்ப்தற்கு இந் றலபரட்டுத்துலநல நைன்சணற்ந 

சண்டும். இற்கு றலபரட்டு லரணங்கலப அதறறயத்ற 

தசய்து ரத்றல்ன, றலபரடுற்கரண சூழ்றலன 

கலபயும்  உயரக்க சண்டும். அரது, தறசச ரலறரக, 

ரட்ட ரலறரக சறங்கப, நைஸ்லிம், றழ் இலபஞர்கள் 

என்யசசர்ந்து றலபரடுற்கரண ற்தரடுகலப 

றலபரட்டு அலச்சு தசய் சண்டும். குநறப்தரகச் சறங்கப, 

நைஸ்லிம், றழ் தறசசங்கலபச் சசர்ந் இலபஞர்கலப 

என்யறட்டி 'கறரறக்தகட்', football சதரன்ந றலபரட் 

டுக்கலப றலபரடுகறன்நசதரது அர்கள் த்றறல் 

நெரறந்துர்வு, எற்யல ன்தண ற்தடும். இன்ய து 

ரட்டுக்குத் சலரண நைக்கறரண அம்சம் இந்ப் 

நெரறந்துர்வும் எற்யலயும்ரன். இற்லந ரங்கள் 

பர்க்கரல் இந் ரட்லடக் கட்டிதலப்த நைடிரது.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

இலண இந்ன் கரரகத்ரன் இந் ரடு தல்சய 

தட்ட சசரலணகலபச் சந்றத்து. ஆகச, தகப அலச்சர் 

அர்கள் இலபஞர்கள் த்றறல் நெரறந்துர்லயும் எற்யல 

லயும் ற்தடுத்துற்கு   அறகபரண  நைற்சறகலப டுக்க 

சண்டுதன்ய  இச்சந்ர்ப்தத்றல் சகட்டு, றலடததய 

கறன்சநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 2.58] 

 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග 
ශගන එමින් ංශලෝධන කිහිඳඹක් ඉරිරිඳත් කයන අසථහශ  
ශඳොදුශ  ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹත්  ්රීඩා,හ ම්ශම්රන පිබඳඵත් කරුණු 
කිහිඳඹක් ඉරිරිඳත් කයන්නප භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ 
ඹපශත් භභ මුලින්භ ඔඵතුභහ විසි භන් ඉරිරිඳත් කයන රද භවය 
ංශලෝධනර  -ශභහි තිශඵන මලික කරුණු අනු- ඳදනභ 
ශභොකක්ද කිඹරහ දළන ගන්නප කළභළතියි. ශම් ංශලෝධන අනු 
ඔඵතුභහ  "යවය ්න්දඹ භඟින්" කිඹන එක "අත් එවීම් භඟින්" 
කිඹරහ ශනස කයනහ. යවය ්න්දඹ ව අත් එවීභ කිඹන්ශන් 
විහද කයන්නප තයම් ශදඹක් ශනොශයි. නමුත් ඔඵතුභහ දන්නහ 
ශම් ශදකභ රුපිඹ්  රක් ශකෝටි ගටන්ලින් ගනු-ශදනු ශන 
ළඩා,ක් ඵ. එක්තයහ විකරඹකප ශරෝකශ  ප්රජහතන්ත්රහදීභ ්න්ද 
ක්රභඹ කිඹරහ පිබඳගන්ශන් යවය ්න්දඹයි. ඳසු ගිඹ කහරශ  
ම්ශම්රන  නිරයට  ර සි භදු වුණු භව විලහර මුද්  ගනුශදනු රිවහ 
ඵළලුහභ  යවය ්න්දඹ නළති අත් එවීභ කිඹන තළනප ගිඹහභ 
දළනපත් ආඹතනගත ශරහ තිශඵන ංචනික සබහඹ ළ ඡ 
ශන්නප පුළුන් ශන්ද කිඹන ප්රලසනඹ අඳප ඳළන නඟිනහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එභ ප්රලසනඹ නළඟීභ ම්ඵන්ධ භභ ඔඵතුභහප සතුතින්ත 

ශනහ. විශලේශඹන්භ ශම් ංශලෝධනඹ අදහශ ශන්ශන් ශන 
ශවේතුක් නිහ ශනොශයි. ක්රිකට් ආඹතන නිරයටශ දී අඳප 
විලහර ප්රලසනඹක් ආහ. භභ හිතනහ ඔඵතුභහ ඉතිවහඹ ටිකක් 
දන්නහ ශකශනක් කිඹරහ. හභහනයශඹන් රිසත්රික් ංගම්ර 
කළභළත්ත අයශගන තභයි ජහතික ංගභශ  ්න්දඹ ශදන්න 
එන්ශන්. නමුත් රිසත්රික් ංගභශ දී එකෙ ශරහ ඇවි් රහ යවස 
්න්දඹ ශදන විප මුද්  ගනුශදනු භත ශනත් පුද්ගරයින්ප ්න්දඹ 
රඵහශදන ළඩා, පිබඳශශක් රිගපභ ක්රිඹහත්භක වුටහ. එඹ 
ළශළක්විඹ වළකි න්ශන් ශම් අත් එවීශම් ්න්ද ක්රභඹ භඟිනුයි. 
අපි හිතමු කුරුටෆගර රිසත්රික් ංගභඹ තීයටඹක් ගන්නහ "x" 
කිඹන පුද්ගරඹහප ්න්දඹ ශදන්න. ඒ අනු ජහතික ංගභඹප 
ඇවි් රහත් "x" කිඹන පුද්ගරඹහප අත ඔන්නප පුළුන්. 
ශභොකද  ඔහු රිසත්රික් ංගභශ  mandate එක තභයි ජහතික 
ංගභශ දී ්න්දඹ ශදන්න අයශගන එන්ශන්. නමුත් ඉසය කශශේ 
එශවභ ශනොශයි. රිසත්රික් ංගභශඹන් තීන්දුක් ගන්නහ "x" 
කිඹන ශකනහප ්න්දඹ ශදන්න. නමුත් ඇවි් රහ යවස ්න්දශ දී 
"y"ප ්න්දඹ ශදනහ. නමුත් ඒක රිසත්රික් ංගභශ  නිඹභ 
mandate එක ශනොශයි. එතළනදී තභයි ශම් ශවොයඹ සි භදු වුශණ්. 
නමුත් ශභය ඒ සි භද්කරඹ ම්පුර්ටශඹන්භ නළතුටහ. කහපත් 
් ලි ශදන්න වුභනහ නළවළ. රිසත්රික් ංගභඹප ගිහින් කථහ 
කයන්නප අශේක්කශඹෝ ශදශදනහපභ අයිතිහසි භකභ තිබුටහ. 
කථහ කශහභ ඒ අඹ තීන්දුක් ශගන ජහතික ංගභශ දී ්න්දඹ 
දුන්නහ. අශනක් තහරප ඩා,හ ශනස තත්ත්ඹක් ශභය ඇති 
වුශණ් ඒ කහයටඹ නිහ කිඹරහ තභයි භප කිඹන්නප තිශඵන්ශන්. 
ශම් ක්රභඹ ශඵොශවොභ හධහයටයි කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ.  

ශභොකද  ශඳය තිබුණු ක්රභශ දී ශභන්න ශභශවභ සි භද්කරඹක් 

වුටහ. ඒ ක්රභඹප අපි කිඹන්ශන්  "ශන් න්" කිඹරහ.  එක ්රීඩා,හ 

භහජඹක ශන් න් කිඹන පුද්ගරඹහ ශඵොශවොභ ඳළවළරිලි භභ 

ශඳය වන් කශ ක්රිඹහ කශහ. ්රීඩා,හ ංගභඹප ප්රලසන කයන්නප 

විකරඹක් නළවළ. ශභොකද  එහි නිශඹෝිනතඹහ විකරඹප තභයි ඔහු ගිශ . 

නමුත් ඔහු ්න්දඹ දුන්ශන් ශනත් පුද්ගරඹකුප. අන්න ඒ 

ක්රිඹහදහභඹ තුශයි අත ඹප ගනු-ශදනු සි භද්ධ ශන්ශන්. ඒකයි භභ 

විලසහ කයන්ශන්.  
 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඇත්තපභ ඒශකන් ශන්ශන් ංගභශ  

කළභළත්ත අදහශ ්න්ද විභසීශම්දී ක්රිඹහත්භක ශනොවීභ ඳභටයි. 

නමුත් එහිදී මුද්  කථහ නතය ශන්ශන් නළවළ. එතශකොප 

ළ ඡපුය මුද්  තිශඵන අඹප රිසත්රික් ශවෝ ප්රහශද්යඹ ්රීඩා,හ 

ංගභඹක් ගන්න පුළුන්ශන්. දළන් ශගොඩා,ක් සි භදු ශරහ 

තිශඵන්ශන්ත් ඒක ශන්.  
 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඔඵතුභහප තත් කරුටක් කිඹන්නම්  ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

ශභොකද  භවය රිසත්රික් ංගම්රප ඳසු ගිඹ කහරශ  ්න්ද 

ඵරහශගනභ ් ලි දුන්නහ. ඒ කිඹන්ශන් ්න්දඹප ශඳයහතුත් 

තභන්ප ්න්ද ටික ගන්න පුළුන් ඒහප ් ලි දුන්නහ. ශම් 

ංශලෝධනඹ ආහභ ඒක කයන්නප ඵළවළ. ශභහිදී කලින් ්න්දඹ 

ශදන්න ඵළවළ. නමුත් ජහතික ංගභශ  අශේක්කශඹෝ ගිහි් රහ ඒ 

ශගෝ රන්ශේ Development Plan  එක ශභොකක්ද කිඹරහ රිසත්රික් 

ංගම් භෙ හකච්්හ කයනහ.  

ඒ හකච්්හශ දී ඹම් කිසි භ විකරඹකින්  ඒ ශගෝ රන්ශේ තීන්දු 

තීයට ටිකප එකෙ වුටහ නම් ඒ ක්රිකට් භහජඹප පුළුන් 

තීන්දුක් ගන්න.  ඒ ශගෝ රන්ශේ  Ex-Co එකත්   මුළු 

ංගභඹත් එකතු ශරහ "ශම් පුද්ගරඹහ  අඳප ශම් අසථහශ දී 

උදවු කයනහ කිඹරහ ඇවි් රහ තිශඵනහ." කිඹරහ ්න්දඹක් 

තිඹරහ ඒ ශගෝ රන් ගන්නහ. අය පුද්ගරඹහ එන්ශන් 

අයශගෝ රන්ශේ කළභළත්ත අයශගන ඒ කළභළත්ත ප්රකහල කිරීභ 

වහයි.   වළඵළයි  ඇවි් රහ කයන්ශන් ශනත් ශදඹක් නම් 

එතළනදී ප්රලසනඹක් එනහ. අන්න ඒකයි තිශඵන ප්රලසනඹ න්ශන්.  

   
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ ප්රහශද්යඹ  ංගභශ  කමිටු රැසවීශම්දී 

තීන්දුක් ගන්නහ ශන්. එතශකොප ඒක ලිඛිත ගත්ශතොත් 

ගළපලුක් ඇති නහද? උදහවයටඹක් විකරඹප  කුරුටෆගර 

ංගභඹ කිඹනහ   ඔවුන් කළභළති "x" කිඹන පුද්ගරඹහපයි කිඹරහ. 

ඒක නිලසචිත ආකහයඹප ලිඛිත ගන්න ඵළරිද? 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හභහනයශඹන් Ex-Co එකප එන්ශන් අය නිශඹෝිනතඹන්ශන්.   

 
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

එශවභ ආ යුතුයි. 
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ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උදහවයටඹක් විකරඹප නීතිඥ ස ංගභඹක් කිඹරහ හිතමු ශකෝ. 

කුලිඹහපිටිඹ නීතිඥ ස ංගභශ  බහඳති  ශ් කම්  ශදශදනහ  ජහතික 

නීති ංගභඹප වබහගි නහ. එතශකොප ඔවුන් තීන්දුක් 

ගන්නහ  ඔවුන් වශඹෝගඹ ශදන්ශන් කහපද කිඹරහ. වළඵළයි  

ශම්ශක් තිශඵන ශන තභයි ඒ ඹන අතයතුශර් දළන ගන්න 

පුළුන්  කහපද ඹම් කිසි භ විකරඹකින් ඵහුතය ්න්ද ප්රභහටඹක් 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒකත් එක්තයහ විකරඹකින් හකච්්හ ශරහ 

තීන්දු න කහයටඹක් ඵප ඳත් ශනහ. ඔඵතුභහ කිඹන විකරඹප 

ශම් කපයුත්ත වංගහශගනභ ඉරහ කයන්න ෑනෆ තළනුත් 

තිශඵනහ.  භහ ඒක පිබඳ ගන්නහ. 

    
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි   ක්රිකට් ම්ඵන්ධ අඳප ඹම් ඳළවළරිලි 

අදවක් තිශඵනහ. නමුත්  අශනකුත් ආඹතන තිශඵනහ.  

ඒහශ දී භහ පිබඳ ගන්නහ ප්රහශද්යඹ ංගභඹ ගන්න භතඹ තභයි 

අදහශ පුද්ගරඹහ  නිරයටශ දී ප්රකහල කශ යුත්ශත් කිඹරහ. ඒ 

ගළන කිසි භභ විහදඹක් නළවළ. නමුත්  ශම්ශකන්  සුවිලහර ඵරඳෆභක් 

ඒ ප්රහශද්යඹ ංගම්රප සි භද්ධ නහ.  ශඵොශවෝ ප්රහශද්යඹ ංගම්  

තුශ ඇත්තපභ ප්රහශඹෝගික ක්රිඹහකහරී කණ්ඩා,හඹභක් නළවළ. 

ඉන්ශන් ශදතුන් ශදනහයි. අපි දන්නහ  තයගරප ඉරිරිඳත් න්ශන් 

ළ ඡ ඵරඹක් හිත පුද්ගරයින් ඵ.  භවය ශරහප වමුදහශ  

අඹ ඉරිරිඳත් ශනහ. භවය ශරහප ශඳොලීසි භශ  අඹ ඉරිරිඳත් 

නහ.  භවය ශරහප යහඳහරිකශඹෝ ඉරිරිඳත් නහ. භවය 

ශරහප රඳහහිනී නහබඳකහර අඹ ඉරිරිඳත් නහ. එතශකොප 

ශන්ශන් ශභොකක්ද? ්න්දඹප කලින්  තයගශ  ප්රතිපරඹ 

ඇවි් රහ ඉයයි.  

දළන් ශම්ක ගළට් එකප දභහ තිශඵන නිහ භහ දන්ශන් නළවළ 

ඊශෙප ශභොනහද කයන්න තිශඵන්ශන් කිඹරහ.  ඳළවළරිලිභ 

ශම්ශකන් ශන්න පුළුන් හධහයට  අංක  ්රීඩා,හප ඹම් කිසි භ  

උද ක් කයන්න එන ඳරිඳහරකශඹකුප ඒ අසථහ නළති වීභ. 

ක්රිකට්රප කවුරුත් අංක උදවු කයන්න එන්ශන් නළවළ ශන්. භහ 

විලසහ කයන විකරඹප ඔක්ශකෝභ එන්ශන් ශවොයකම් කයන්න.  

නමුත්  ඔඹ ශඳො ඡ ශඳො ඡ ්රීඩා,හ තිශඵනහශන්.  ඒහප ඹම් කිසි භ 

ශේඹක් කයන්න එන්න ශකශනකුප  ඵළරි ශනහ ශම්ක නිහ. 

ශභොකද  ඔඵතුභහ දන්නහ ශද්හරර ඵසනහඹක නිරශම්රු ඳත් 

කයන තයග ගළන. ඉවශභ යහජය නිරධහරින්ශේ ්න්ද බහවිත කයන 

ඒහශ දී ඳහ අතිවිලහර ශර භහ කලින් කිඹහපු තත්ත්ඹ දකින්න 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ගළන ඔඵතුභහ නළත හිතහ ඵරන්නඹ 

කිඹන ඉ් ලීභ භහ කයනහ. 

"ඹම් ්රීඩා,හක් වහ ශ්රී රංකහ නිශඹෝජනඹ කය ඇති  එභ 

්රීඩා,හ ප්රර්ධනඹ කිරීශභහිරහ කහර්ඹඹක් ඉටු කය ඇති පුද්ගරඹන් 

ඹම් ජහතයන්තය ංගභඹක් වහ ශ්රී රංකහ නිශඹෝජනඹ කිරීභප 

ඳත් කයනු රළබිඹ වළකිඹ" කිඹරහ ශභහි වන් කය තිශඵනහ. 

ඒක වරි ශන්. ඊශෙප කිඹහ තිශඵනහ  "එශවත් ඉවත කී 

නිර්ටහඹක කිසි භක් ශනොභළති වුද  එකී ංගභශ  ඳරිඳහරන 

කපයුතු පිබඳඵ ඳශපුරුද්දක් හිත ඹම් තළනළත්ශතකු ජහතික 

ංගභශ  නිර්ශද්ලඹ හිත ඇභතියඹහ විසි භන් ය ශදකකප 

ළ ඡ කහරඹක් වහ  ඳත් කයනු රළබිඹ වළකිඹ" කිඹරහ.  භහ 

දන්ශන් නළවළ  ඒශක්  ශත්රුභ ශභොකක්ද කිඹරහ. "...ය 

ශදකකප ළ ඡ කහරඹක් වහ ඳත් කශ වළකිඹ." කිඹරහ වන් 

කය තිශඵනහ.   ඒක අඩු කහරඹක්ද  ළ ඡ කහරඹක්ද?  

අනික ගරු ඇභතිතුභනි   ශම්ක ක්රිඹහත්භක කයද්දී  ්රීඩා,හ ඳනත 

අනු ඹම් නිර්ටහඹකඹක් තිශඵනහශන්. "්රීඩා,හ ප්රර්ධනඹ 
කිරීශභහිරහ කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කය ඇති පුද්ගරඹන් ඹම් 
ජහතයන්තය ංගභඹක් වහ ශ්රී රංකහ නිශඹෝජනඹ කිරීභප ඳත් 
කයනු රළබිඹ වළකිඹ." කිඹරහ කිඹන ශකොප රංකහ නිශඹෝජනඹ 

කය තිශඵන්න ෑනෆඹ කිඹන එක ශන් කිඹන්ශන්. එතශකොප 
රංකහ නිශඹෝජනඹ   කයපු ශකශනකු නළති නම් ඳභටක් ශම් 
නිර්ටහඹකඹ දභන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

ඒකප ශවේතුක් තිශඵනහ.  

උදහවයටඹක් විකරඹප අපි හිතමු ශවොකීරප රංකහ 
නිශඹෝජනඹ කයමින් කවුරුත් ඉරිරිඳත් ශරහ නළවළ කිඹරහ. 

එළනි අසථහකදී ඳභටක් ශම් ඵරඹ ජහතික ංගභඹ වයවහ  
ඔඵතුභහප ගන්න කිඹන එකයි කිඹන්ශන්.  ඔඵතුභහ දන්නහ 
ශම්හශ  තිශඵන කළපිලි  ශකටිලි විවිධ ප්රලසන නිහ සුදුසුකම් 

තිශඵන පුද්ගරඹකු සි භටිඹදී ඳහ ශම් නිර්ටහඹකඹ ක්රිඹහත්භක 
ශන්න පුළුන් ඵ. එතශකොප තභයි කළයම්ත් ගවපු නළති 
මිනිසසු ශොලි ශඵෝ්   football clubs රප ඳත් ශන්ශන්. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්තපභ ශම් නිශඹෝග නිකුත් කයරහ 

තිබුශණ් 2015.11.09 රින. ඒ කිඹන්ශන් භහ ළඩා, ඵහය ගන්න 
කලිනුයි. 

ශකශේ ශතත් අශේ භසත නිශඹෝග ප්රභහටඹභ ංශලෝධනඹ 
න ළඩා, පිබඳශශක් ශෙරි කස කයරහ තිශඵනහ. දළන් ඒක 

නීතිඳතියඹහ ශෙ තිශඵන්ශන්. 
   

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අය 56 කිඹන ගන්තිඹද? 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. මුළු භසත ්රීඩා,හ නීතිඹභ - 

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඳනත? 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳනත ශනොශයි.  'නිශඹෝග' ශර ශගනත් ංශලෝධනඹ 

කයන්න අශේ ඵරහශඳොශයොත්තුක් තිශඵනහ. ශභොකද  
විශලේශඹන්භ ශද්ලඳහරන ලශඹන් ඇඟිලි ගළසීම් ව 

ඳරිඳහරනභඹ ලශඹන් ඇඟිලි ගළසීම් කයන්න එඳහඹ කිඹරහ 2009 
ඉරහ අන්තර්ජහතික ඔලිම්පික් කමිටුශන් ශගනහ 
ශඹෝජනහලිඹක් තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ඹම් ඹම් කහයටහරප 

ඹපත් භසත ළඩා, පිබඳශශ අන් කය තිශඵනහ. ඒ 
ංශලෝධන නීතිඳතිතුභහ ශෙ තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ ශභභ 
කහයටහ පිබඳඵ භභ ශනභ හකච්්හක් කයරහ - 

    
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශම්ක ළඩා,ක් නළවළ  ඇභතිතුභහ. අවුරුදු ශදකකප ඩා,හ ළ ඡ 

කහරඹක් වහ ඳත් කයනහ කිඹන එක නම් ශභහි තිශඵන්ශන් 

577 578 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඒක ගළපලුක් ඵප ඳත් ශනහ. භභත් ශම් පිබඳඵ ගළඹුරු 
අධයඹනඹක් කයරහ ශනොශයි කථහ කයන්ශන්. නමුත් භප රළබී 
තිශඵන පවන් ව භභ අධයඹනඹ කයපු ප්රභහටඹ අනුයි භභ 

ශම් කිඹන්ශන්. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගළන අපි එතළනදී හකච්්හ කයමු. 

     

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඊශෙ කහයටඹ තභයි ශද්ලඳහරනඥ සඹන් 
්රීඩා,හ ංගම්ර බහඳති තනතුරුරප  ඳත්ශන එක. ඔඵතුභහශේ 
නිශඹෝගරප ශම් කහයටඹ ඍජු ම්ඵන්ධ නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ 
දළන් "ජහතික ංගභඹප ශවෝ අනුඵද්කරත ්රීඩා,හ භහජඹක රයයඹක් 

දළරීභ වහ ඳවත වන් අඹ නුසුදුසුඹ" කිඹරහ වන් කයරහ 
තිශඵනහ. එහි ඹම් කරුණු ප්රභහටඹක් තිශඵනහ. ළ ඡ ප්රභහටඹක් 
තිශඵන්ශන් ළයරි කයපු අඹ ගළන. නමුත් ඒ අතය ශම් ශේ 

ශද්ලුත් තිශඵනහ. උදහවයටඹක් ලශඹන් කි ශොත්  "ඹම් 
මුද්රිත ශවෝ විදයුත් භහධයඹක ජනභහධයශ රිශඹක් ශවෝ එළනි 
ජහරඹක අයිතිකරුශක්"  ඒ හශේභ  "නිලසචිත ජහතික ංචිතඹක 

ශවෝ ජහතික කණ්ඩා,හඹශම් තයගකරුකුශේ ශදභ පිශඹකු ශවෝ 
ශවෝදය ශවෝදරිඹක්" ඒ ශරහශ  තනතුයක් දයමින් ඉන්නහ 
නම් ශවො නළවළ. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එහි ඔච්චය ප්රභහටඹක් වන් ශරහ නළවළ. ශකොශවන්ද ඔඹ 

ලිඹවි් ර ගත්ශත්? 

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් "නිශඹෝග" පිබඳඵ ශන්. භභ "නිශඹෝග" 

ම්ඵන්ධ ශනශයි ශම් කථහ කයන්ශන්. ශම් කහයටඹ ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහශේ ්රීඩා,හ ඳනතප අනු 
ගත්ශතොත් "ජහතික ංගභඹක ශවෝ අනුඵද්කරත ්රීඩා,හ භහජඹක 
රයයඹක් දළරීභ" ම්ඵන්ධ ශම් ශේ කරුණු ප්රභහටඹක් 

තිශඵනහ. නමුත් ශද්ලඳහරනඥ සඹන් ම්ඵන්ධ ඒ තත්ත්ඹ 
නළවළ. භභ දන්නහ  ඳසු ගිඹ යහජඳක් ඳහරන කහරශ  ශම් 
තත්ත්ඹ ංගතඹක් ලශඹන් තිබුටහ. ඔවුන්ප වළභ 

තනතුයකපභ එන්න ෑනෆකභ තිබුටහ. ශද්හරරප  ්රීඩා,හ 
ංගම්රප  කහන්තහ මිති හශේ වළභ ශද්කපභ. දළන් ඒ ශයෝගඹ 
තිශඵන්ශන් එක්ශකනහපයි  ශදන්නහපයි. ඒ ශයෝගඹ ශනුශන් 

අපි ්රීඩා,හන් බිලි රිඹ යුතු නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

දළන් භහ තු පුත් ඳත් හර්තහ කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ්රීඩා,හ 
ජනභහධයශ රින් කයන ශද්්  පිබඳඵ ළ ඡ ලශඹන් හකච්්හ 

ශනොන නිහ ශවොකී ම්ශම්රනඹ පිබඳඵ එක් පුත් ඳතක 
තිශඵන හර්තහක් උපුපහ දක්න්න භභ හිතුහ. 2016 භහර්තු 

20ළනි රින ඳශ ව පුත් ඳත් හර්තහක් භභ වභළගත* කයනහ. 

ශම් තත්ත්ඹ ඊශ -ශඳශර්දහ ශනස වුටහද කිඹරහ භභ 

දන්ශන් නළවළ. භභ නිලසචිත කිඹනහ  ශවොකී ම්ශම්රනශ  
බහඳතියඹහ ලශඹන් අවුරුදු 10ක්භ කපයුතු කයන්ශන් එකභ 
ශකනහ. ඒ හශේභ අකරකයට නිශඹෝගඹක් තිබිදීත් ඊප අදහශ 
කයන ්න්ද ඳත්න්ශන් නළතු කපයුතු කයනහ කිඹන එක 

තභයි කිඹරහ තිශඵන්ශන්. ගරු ඇභතිතුභනි  2015 දී ඔඵතුභහ ්රීඩා,හ 
ඇභති ලශඹන් ඳත් ශන්න කලින් නිකුත් කශ ගළට් එකක් 
අනු ශන් අපි දළන් කපයුතු කයන්ශන්. ඔඵතුභහප අලුත් ගළට් 

නිශ දනඹක් නිකුත් කයන්න පුළුන්. ඳනත ම්පර්ටශඹන් 
ංශලෝධනඹ කයන්නත් පුළුන්. ජනහකරඳති රයයඹ වහ ඉ් රන 
එක අසථහ ශදකකප සීභහ කය තිශඵනහ නම්  අඩුභ ගටශන් 

්රීඩා,හ ංගම්ර ප්රධහන තනතුරු වහ ඉ් ලුම් කයන එකත් අඳප 
සීභහ කයන්න ඵළරි ඇයි? ශභොකද  අපි ඉතහ ඳළවළරිලි දන්න 
ශදඹක් තභයි  ෑනෆභ ආඹතනඹක එකභ අඹ ළ ඡ කහරඹක් 

තනතුරු දළරුශොත් එභ ආඹතනඹ දටඹ ශනහ කිඹන එක. 
ශවොභ උදහවයටඹ තභයි ශවොකී ම්ශම්රනඹ ම්ඵන්ධශඹන් 
තිශඵන භහ ඉවතින් බහගත කශ පුත් ඳත් හර්තහ. එහි ශභශවභ  
වන් තිශඵනහ: 

 "ශවොකී ම්ශම්රනශ  බහඳතියඹහ සි භටි ර්තභහන නිශඹෝජය 
ශඳොලිසඳති... 

භභ නභ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. 

"... ය 10ක සි භපභ ශවොකී ම්ශම්රනශ  බහඳති ශර කපයුතු කයන 
අතය  ශම් න විප මුළු ඳත් කිරීභ ඳහ අත්හිටුන අකරකයට 

නිශඹෝගඹක්ද තිබිඹදී තභත් බහඳති රයයශ  රැඳී සි භටීභයි." 

භහ තු තිශඵන පුත් ඳත් හර්තහ අනු ්රීඩා,හ ංගම් 13ක 
ඳභට - ඔඵතුභහශේ අශඵෝධඹ අනු ඊපත් ළ ඡද කිඹරහ භභ 
දන්ශන් නළවළ - ශභළනි ගළපලු ඳළන නළෙරහ තිශඵනහ. ශම් 

ශකොප ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධ ශඳොදු ප්රලසනඹක්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ  භප ශඳො ඡ ශරහක් ශදනහද? 

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශවොයි  කිඹන්න. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ විනහ ඡඹක කහරඹක් අයශගන ඳළවළරිලි කයන්නම්. අපි 

අලුතින් ශගනළ් රහ තිශඵන නිශඹෝග තුශත් ශම් ක්රිඹහදහභඹ 

තිශඵනහ. "ශදතහකප ළ ඡඹ“ ඒ කිඹන්ශන් ම්පර්ට ශේහ 
කහරඹ අවුරුදු 4ක් ශනොඉක්භවිඹ යුතුයි. ඒ ප්රතිඳත්තිඹ තභයි අපි 
ශම් නිශඹෝගරප ඇතුශත් කයරහ තිශඵන්ශන්. 
    

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒක තභයි භපත් ඳළවළරිලි නළති කහයටඹ. භභත් ඒක mark 
කයශගන හිටිශ . 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
"Two terms" කිඹන එක. ඒ කිඹන්ශන් ශදතහයි ඉරිරිඳත් 

ශන්න පුළුන්. අපි ශභශවභ හිතමු. ඹම් පුද්ගරඹකු බහඳති 

579 580 

[ගරු බිභ්  යත්නහඹක භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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තනතුශර් සි භටිශඹොත්  ඔහුප ශදඳහයක් ඳභටයි ඒ තනතුයප එන්න 

පුළුන් න්ශන්   "අවුරුදු 4ක් ශනො ඉක්භවිඹ යුතුයි" කිඹන කහර 
සීභහ තුශ. එවිප ඔහුප ආශඹත් ඒ තනතුයප එන්න ඵළවළ. නමුත් 
ඔහුප ආඳසු ඳවශ තනතුයකප ඹන්න පුළුන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි  
ඔඵතුභහ කිඹපු කහයටඹභ තභයි දළන් තිශඵන ප්රලසනඹ. ඒ තනතුයප 

ඳත් ව ශකනහ රිගින් රිගපභ -අවුරුදු ශදක  තුන  වතය  ඳව- 
ඉන්නහ. ඒ නිහ අපි වන් කය තිශඵනහ  බහඳති ශකශනකුප 
ඉන්න පුළුන්  two terms ඳභටයි කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන්  ඳත් න්න 

පුළුන් ශදඳහයක් ඳභටයි කිඹන එකයි. වළඵළයි එශවභ ඳත් ශරහ 
ගිඹ ශකනහප ආඳසු තත් ෆශවන කහරඹක් ඹන ක්  ඒ තනතුයප 
එන්න වම්ඵ න්ශන් නළවළ. අන්න ඒක තභයි දළනප ඇති කය 

තිශඵන තත්ත්ඹ. ෑනෆ නම් ඔහුප ඒ තනතුයප ඳවශ තනතුයකප 
ඉ් රන්න පුළුන්. භවය ශරහප ඔහු ඳවශ තනතුයකප 
ඉ් රන්ශන් නළවළ ශන්. ඒක තභයි දළන් එතළනින්-  
     

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

භවරු නම් එනහ. දළන් භවරු අගභළති විකරඹප එන්න 
හිතහශගන ඉන්නහ. පුටින් ගත්ශතොත්-  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශකොශවන් ආත්- 

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඳවශ තනතුයකප එන්න පුළුන් ශන්ද? 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳවශ තනතුයකප එන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශභතළන කහයටහ ශදකක් 

තිශඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඹම් ඹම් පුද්ගරඹන් ඳත් ශරහ 
ඇවි් රහ රිගින් රිගපභ එභ තනතුරුර ඉන්න එක තුශ විලහර 
ගළපලුක් භතු ශරහ තිශඵනහ. ඒ තභයි  ඳවශ සි භටින ශකශනකුප 

ඉවශප එන්න ඵළරි වීභ. බහඳති තනතුශයහි සි භටින ශකනහභ තත් 
team එකක් වදහශගන ඇවි් රහ බහඳති විකරඹප රිගින් රිගපභ 
රැ ශනහ. නමුත් ශම් අනු ඔහුප එන්න පුළුන් two terms 

විතයයි. එවිප  එභ තනතුශර් කහරඹ අවුරුදු වතයක් ඉක්භන්න 
ඵළවළ.  
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශකොශවොභ නමුත්  ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්  එක තනතුයක ඉන්න 

පුළුන් අවුරුදු 4ක්ඹ කිඹන එක ශන්ද  ගරු ඇභතිතුභහ?  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔ   four years.  

  

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අතුරු කමිටු කිඹන ඒහප ඳත් කයන අඹශේ කහරඹත් එඹප 
ඇතුශත්ද?  

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කිසි භභ එකකප ඔහුප ඹන්න ඵළවළ. ඳවශ තනතුයක තභයි 

ඔහුප ඉන්න ශන්ශන්. ෆභ තනතුයකපභ අදහශ ඔඹ විකරඹප 
කශශොත් ශන්ශන්  ඳරිටත පුද්ගරඹන් කහපත් ඳවශ ඉරහ  

ඉවශප එන්න ඵළරි ඹන තත්ත්ඹක් ඇති න එකයි. ඒ නිහ අපි 
කි ශ   බහඳති කිඹන තනතුය ඳභටක් ශනස කයමු කිඹරහයි. 
අශනක් තනතුරුර අඹප ඉන්න පුළුන්. ශ් කම්ප ඉන්න 

පුළුන්  උඳබහඳතිප ඉන්න පුළුන්. ඒ අඹප ඉවශප ඹන්න 
පුළුන්. නමුත් බහඳති ව ශකනහප අසථහ ශදකකින් ඳසු එභ 
තනතුශයහි ඉන්න ඵළවළ. ෆශවන කහරඹක් ඉරහ තභයි ඔහුප 
ආඳසු එන්න පුළුන් න්ශන්. එතළනින් ඳසු ආ වළකි කහර 

සීභහත් තීයටඹ කයන්න අපි දළන් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 
එවිප ඔඹ ප්රලසනඹ අහන නහ.  

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ කිඹන්ශන්  ආශඹත් ඳත් න්නභ ඵළවළ කිඹන එක 

ශනොශයි ශන්ද? 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳත් න්නභ ඵළවළ කිඹන එක ශනොශයි. Two termsලින් 

ඳසු ඉ් රන්න ඵළවළ කිඹන එක දළනප වන් කය තිශඵනහ. 
නළත ආඳසු ඔහුප එන්න පුළුන් න කහර සීභහ ශභොකක්ද 

කිඹන එක ගළන තභ තීයටඹක් ශගන නළවළ. ඒකයි භහ ඔඵතුභහප 
කලිනුත් කි ශ . අඳ ඊශෙප ශගශනන නිශඹෝග භත තීන්දු 
කයන්න පුළුන්  එඹ ශකොඳභට කහරඹක්ද කිඹරහ. 

ඔඵතුභන්රහශේ අය කමිටුප ඉරිරිඳත් කයරහ  එතළනින් ඳසු ඒ 
තුශ ඒ ගළන හකච්්හ කයගන්න පුළුන්.  

   
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධ අඳප ශම් 

ගරු බහශ  හකච්්හ කයන්න ළ ඡ අසථහක් ශනොරළශඵන 
නිහ ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධ තත් ප්රලසන ශදකතුනක් ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹප ශඹොමු කයනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ගරු සුනි්  
වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ ඉරිරිඳත් කයපු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ  

විශලේශඹන් ඳසු ගිඹ කහරශ  ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  සි භදු ව 
ංචහ  දට විභර්ලන පිබඳඵ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් නීතිඥ සරුන් 
තුන්ශදශනකු විසි භන් ඉරිරිඳත් කයන රද කමිටු හර්තහක් පිබඳඵ 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී විහද කශහ. ඒහප ඔඵතුභහ ඹම් පිබඳතුරු 
ප්රභහටඹකුත් රඵහ දුන්නහ. ඒ කමිටු හර්තහශ  ඹම් ඹම් අඩු 
ඳහඩුකම්  සීභහන් ගළන ඒ නීතිඥ ස භණ්ඩා,රඹභ වන් කය තිබුටහ 

වුටත්  ඉතහ ඳළවළරිලිභ එහි වන් කය තිබුටහ  විවිධහකහය 
දට ව අක්රමිකතහ යහශිඹක් පිබඳඵ.          

උදහවයටඹක් විකරඹප ගත්ශතොත්  2012 ශර් ආර්. ශප්රේභදහ 

ජහතයන්තය ක්රිකට් ්රීඩා,හංගටශ  සි භදු කයන රද අලුත්ළ ඡඹහ 
ම්ඵන්ධශඹන් කිසි භදු ශපන්ඩා,ර් ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ ශනොකය 
රුපිඹ්  තිසඳන්රක්ඹකප අදහශ ශකොන්ත්රහත් එකක් ඹම්කිසි භ 
භහගභකප රඵහ දීභ. ඒ හශේභ තභයි ක්රිකට් විකහලනඹ 

ම්ඵන්ධ කුඩා,හ දළන්වීභක් ඳශ කය CSN නහබඳකහප රුපිඹ්  
මිලිඹන 125කප විකහලන අයිතිඹ රඵහ දීභ. ඊප ඳසශේ ක්රිකට් 
ජහතික පුහුණුකරු ශජෂස භහස පිබඳඵ ප්රලසනඹ. ඔහුප ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 

ආඹතනඹ භඟින් නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ග ශනොශගන ඉන්න 

581 582 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඇශභරිකන් ශඩා,ොරර් රක්ඹක් -රුපිඹ්  රක් 140ක් හශේ 
ප්රභහටඹක්- ශගරහත් ති ශඵනහ. ඒ කහයටශඹන් වුණු ඳහඩු 
රුපිඹ්  රක් 134යි.  ඊප ඳසශේ ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹප 

අනුඵද්ධ ක්රිකට් භහජරප මුද්  රඵහ දීශම්දී විනිවිදබහඹකින් 
ශතොය කපයුතු කිරීභ. ගටන රුපිඹ්  මිලිඹන 265යි. ශම් 
ආකහයඹප ගත්තහභ ආර්. ශප්රේභදහ ජහතයන්තය ක්රිකට් 

්රීඩා,හංගටශ  floodlights ඉත් කිරීභ ඇතුළු සුවිලහර ශචෝදනහ 
ප්රභහටඹක් ඉරිරිඳත් වුටහ. ගරු ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහශගන් 
ශම් කහයටඹ දළනගන්න කළභළතියි. භවය විප ඔඵතුභහ අද 

පිබඳතුරු කථහශ දී කිඹන්න සදහනම් නළති ශන්න පුළුන්. ඒ නිහ 
භහ ඔඵතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ  අභහතයහංල නිශ දනඹක් ශර 
ශවෝ ඒ ංචහ වහ දට පිබඳඵ ර්තභහන තත්ත්ඹ යපප ඳළවළරිලි 

කයන්න කිඹරහ. ශභොකද  ඒහ අතිවිලහර දට. වළභ ශකනහභ 
කිඹනහ  ඒහ FCID එකප ශඹොමු කය තිශඵනහ; COPE එකප 
ශඹොමු කය තිශඵනහ; අයකප  ශම්කප ශඹොමු කය තිශඵනහ 
කිඹරහ. නමුත්  අදහශ අභහතයහංලඹප ඳළවළරිලි ග කීභක් 

තිශඵනහ ඒ ංචහ වහ දට පිබඳඵ ගත් පිඹය ශභොකක්ද කිඹහ 
ශොඹරහ ඵරන්න.  

ගරු ඇභතිතුභනි  භහ ඊශෙප ශම් කහයටඹ දළන ගන්න 
කළභළතියි. ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  travel agency එකක් ම්ඵන්ධ 

2016.06.19 රින "යහඹ" පුත් ඳශත් ඳශ ව හර්තහක් භහ ශෙ 
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් හර්තහ ඵරන්න ඇති. 
නසීරන්තශ  ඳළළති නහඹකත් පුහුණු ළඩා,පවනකප 
නිරධහරින් ඹළවීභ ම්ඵන්ධ ඒ හර්තහශ  ඳළවළරිලි කය 

තිශඵනහ. ඒකප අනු ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  අබයන්තය 
විගටකරිඹ -ශචෝදනහක් ඔේපු ශරහ නළති නිහ භහ එතුමිඹශේ 
නභ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ- රංකහශ  ඉන්නහප ඩා,හ ළ ඡපුය 

පිප යප ඉන්නහ කිඹහ තභයි ශම් ඳත්තශර් තිශඵන්ශන්.  
උදහවයටඹකප ගත්ශතොත් එතුමිඹ විවිධහකහය ංචහය යහශිඹකප 
එක ශෙ රිනර වබහගි ශරහ තිශඵනහ. 2015 ශර් යේබි 

ංගභශඹන් ජඳහනශ  ංචහයඹකප ගිහින් තිශඵනහ. භභ දන්ශන් 
නළවළ යගර් ම්ඵන්ධශඹන් එතුමිඹප තිශඵන අත් දළකීභ ශභොකක්ද 
කිඹරහ. ශභොකද  රංකහශ  women's rugby ඳපන් ගත්ශත ශෙරි. 

එතුමිඹ ඒ කහශ්  ඳහශ්  යගර් ්රීඩා,හ කයපු ශකශනක් කිඹරහ භභ 
හිතන්ශන් නළවළ. ඊප ඳසශේ 2016 අශප්රේ්  භ ජශඩා,ෝ ංගභඹ 
එක්ක උසශඵකිසතහනඹපත් ගිහින් තිශඵනහ. ශෙරි නසීරන්ත 

ංචහයඹකපත් ඹනහ කිඹහ තභයි ශම් පුත් ඳශත් තිශඵන්ශන්. ඒ 
නිහ භහ දළනගන්න කළභළතියි  ශම් travel agency එකක්ද  
ශභොකක්ද ශම් තත්ත්ඹ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහශේ ්රීඩා,හ 
අභහතයහංලශඹන් අඳප කහරඹක් තිසශේ ශභළනි ගළපලු ගළන 

අවන්න රළශඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  භහ ඊශෙප ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹ 
ව ක්රිකට් ම්ඵන්ධත් දළනගන්න කළභළතියි. ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 
ඳහරක භණ්ඩා,රඹ ඔඵතුභහ ඹපශත් තිශඵන ආඹතනඹක්. ක්රිකට් 
ඳහරක භණ්ඩා,රඹ පිබඳඵ එක් විශලේ කහයටඹක් අපි ශෙරියි දළන 

ගත්ශත්. ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  Cricket Aid Fund කිඹරහ 
අලුතින් භහගභක් ඳත් කයරහ තිශඵනහද? ඒක ඔඵතුභහශේ 
අයඹ  අනුභළතිඹ භතද වදරහ තිශඵන්ශන්? ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 

ඳහරක භණ්ඩා,රඹ තිබිඹදී ක්රිකට්රප උදවු කයන්න තත් ශනභ 
ශකොම්ඳළනි එකක් අලය ශන්ශන් ඇයි? ඒ ශකොම්ඳළනි එක 
ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹප තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ශභොකක්ද? ඒ 

ශකොම්ඳළනි එශක් අධයක්රු කවුද? Cricket Aid Fund එශක් 
බහඳති ශන්ශන් නිර ඵරශඹන් ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  
බහඳතියඹහද  එශවභ නළත්නම් ශනත් පුද්ගරඹකුද? භභ 

අවන්ශන්  තනතුය. Cricket Aid Fund එශක් බහඳති ශන්ශන්  

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  බහඳතියඹහද  නළත්නම් ඹම් 

පුද්ගර කණ්ඩා,හඹභක්ද? දළන් ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹ කිඹන්ශන්  
භප දළශනන විකරඹප රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩා,රඹ හශගයි. 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් COPE එක නිශඹෝජනඹ කයන 

ශකශනක් නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශවොප දන්නහ. ඒක ඹන්න  

ඹන්න ගුවහක් හශේයි. අහනඹක් ශනොන ගුවහක් හශේයි. 

අය කමිටු  ශත්රීම් කමිටු  එක එක කමිටු කිඹහ එක එක නම් දභහ 

එකභ ළශඩකප රුපිඹ්  රක් ගටන් ඳ ඡ ශගහ ් ලි කන 

ආඹතනඹක් ඵප ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

ශකොයි බහඳති ඹපශත්ත් එශවභයි. අඳප ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කිසි භභ 

විහදඹක් නළවළ. ඒ ආඹතනඹ අතිවිලහර මුද්  නහසතිඹක් කයන 

ඵ ඳළවළරිලියි. දළන් ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  මලික අයමුට 

ශභොකක්ද? ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹප තිශඵන ප්රධහන ගකීභ 

තභයි  රංකහශ  ක්රිකට් රියුණු කයන එක. රංකහශ  ක්රිකට් රියුණු 

කයන එකප; ක්රිකට්රප ආධහය කයන එකප ශනභ ආඹතනඹක් 

අලය නළවළ. ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹ තිශඵන්ශන්භ ආධහය 

කයන්නයි. ගරු ඇභතිතුභනි  දළන් ශම් තර්කඹ අයශගන 

ඵළලුශොත්  අනික් වළභ ංගභඹපභත් ෑනෆ ශනහ ශන්  aid 

fund එකක්.   

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ශම්කප විසතයහත්භක පිබඳතුයක් ශදන්නම්. Cricket Aid 

Fund එක වළශදන්ශන් 2004 ර්ශ  සුනහමි ළඩා, පිබඳශශත් 

එක්කයි. ඒශක් මුද්  ඒ කහරශ  විඹදම් කයරහ තිශඵනහ. ඊප 
ඳසශේ ඒක නතය වුටහ. ඒක ඇත්තපභ ඳපන් ගත්ශත් තිරංග 
සුභතිඳහර භවත්භඹහ 2004 ර්ශ  බහඳතියඹහ විකරඹප 

සි භටිඹදීයි. ඒක ඇති කශශේ සුනහමිශඹන් විඳතප ඳත් ව ප්රශද්ලරප 
උදවු කයන්නයි. කහරඹක් ඹන ශතක් ඒ අයමුදර ඒ විකරඹපභ 
තිබුටහ. වළඵළයි  දළන් නළත ඒ අයමුදර ඳටගන්හ තිශඵනහඹ 
කිඹන එක තභයි භප ඔඵතුභහප කිඹන්න ශන්ශන්. ශනභ 

ශකොම්ඳළනිඹක් විකරඹප ශනොශයි. ඒ කහයටඹ පිබඳඵ ත 
ටිකකින් භභ ඔඵතුභහප ඳළවළරිලි කිඹන්නම්. ශභොකද  ශම් 
ශරහශ දී ඒ වහ ම්ඵන්ධ නිරධහරින් ඉන්ශන් COPE එශක්. 

එතළනින් අය අයශගන ශම්හප උත්තය ශදන්න එක් 
නිරධහරිශඹකුප එන්න කිඹරහ භභ දළන් කි හ. ඊප ඳසශේ භභ 
ඒකප අලය කයන කහයටහ ටික කිඹන්නම්.   

දළනප භප ඔඵතුභහප කිඹන්න තිශඵන්ශන් ශම් කහයටඹ 
ඳභටයි. 2004 ර්ශ  සි භප තිබුණු  ක්රිකට් ආඹතනඹ වහ අනුඵද්ධ 
වුණු ශඳො ඡ අයමුදරක් විකරඹප ක්රිඹහත්භක වුණු සථහනඹක් තභයි 

එතළන තිශඵන්ශන්.  
     

 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ නිරධහරි භවතහ දළන් COPE එශක් උත්තය ශදනහ නම් ඒක 
ශනභ කථහක්. එතුභහ  ශභතළනදී උත්තය ශදයි කිඹරහ භභ 
හිතන්ශන් නළවළ. අපි ශම් ශද්්  අවන්ශන් ්රීඩා,හ 

ඇභතියඹහශගන්. ගරු ඇභතිතුභනි  ශම් ප්රලසනරප උත්තය 
ශදන්න ඔඵතුභහ දළන් රළවළසති නළත්නම් ඳසු වරි උත්තය 
ශදන්න. ගළට් එක ශන එකක් නිහයි භභ වළභ ශරහශ භ 

ශම්ක කිඹන්ශන්. නමුත්  ඔඵතුභහ කරුටහකයරහ ශම්හප උත්තය 
ශදන්න. ශභොකද  ශභතළන වරි ඳළවළරිලි කහයටඹක් තිශඵනහ. 
ශකොශවොභත් සුනහමිඹ නිහ එක එක් ශකනහ එක එක funds වදහ 
ගත්තහ ශන්. "Helping Hambantota" එක් ශකශනක් වළදුහ. ඒ 

විකරඹප සුනහමිඹ විවිධ දටරප උද  ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

583 584 

[ගරු බිභ්  යත්නහඹක භවතහ] 
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ශද්්  සුනහමිඹප වළදුහ වුටත්  දළන් ශම්හශ  අලයතහක් 

නළවළයි කිඹරහ භභ හිතනහ. විශලේභ කහයටඹක් විකරඹප ශම් 
කරුට භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹප රක් කයනහ. අඳප රළබී 
තිශඵන ශතොයතුරු අනු ශම් අයමුදර ශනභ භහගභක් විකරඹප 
ලිඹහ ඳරිංචි කයරහ තිශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශනභ ඵළංකු 

ගිණුභකුත් ආයම්බ කය තිශඵනහ. අඳ ම්පර්ටශඹන් 
whitewash වුණු  අඳ ම්පර්ටශඹන් ඳයහද වුණු England Tour 
එශක්රි ඒකප ආධහය පිණි ඹම් කපයුත්තක් කශහඹ කිඹරහ අඳප 

ආයංචි රළබී තිශඵනහ. ඒ මුද්  රංකහප රළබිරහද  ක්රිකට් ඳහරක 
භණ්ඩා,රඹප රළබිරහද කිඹරහ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ නිහ 
කරුටහකයරහ ශම් පිබඳඵත් ඔඵතුභහශගන් දළනගන්න කළභළතියි.  

2004 ර්ශ  -ඔඹ Aid Fund එක වදපු කහරශ භ- ඒ 

අයමුදශ්  ඹම් කිසි භ ග කීභක් තිබිරහ තිශඵනහ  හිපපු ක්රිකට් 

්රීඩා,කශඹකු වුණු  අපි ක්රිකට් ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධ කපයුතුරදී ආදයඹ 

කයන වහන් තිරකයත්න භවත්භඹහප. ක්රිකට් ගවද්රි අඳප 

ශද්ලඳහරනඹක් නළවළ. නත් ජඹසරිඹප හශේභ  වහන් 

තිරකයත්නපත් අපි කළභළතියි. එතුභහප සුනහමි කශභනහකයටඹ 

ම්ඵන්ධත් ඒ ශරහශ  ඹම් විශ චන තිබුටහ. නමුත්  අය ශරොකු 

ගළහිලි අසශේ ඒහ එච්චය හකච්්හ වුශණ් නළවළ. අද වහන් 

තිරකයත්න භවත්භඹහ කිඹන්ශන් ශද්ලඳහරනඥ සශඹක්. එතුභහප 

ව එතුභහශේ බිරිප ශම් ආඹතනර විවිධ තනතුරු රඵහ 

ශදනහද කිඹන එක අඳප ප්රලසනඹක්. ශභොකද  ඹම් ආකහයඹක 

ශචෝදනහකප රක් ව පුද්ගරඹන් නළත නළත එභ තනතුරුරප 

ඳත් කිරීභ ශම් යපත්  ශම් යශට් ජනතහත් මුශහශ  දළමීභක් කිඹරහ 

අපි විලසහ කයනහ. ඳසු ගිඹ ඳහරනඹ ශඳයශශන්න ඵරඳෆ එක 

කරුටක් තභයි  ්රීඩා,හප අනලය විකරඹප ශද්ලඳහරන ඇඟිලි 

ගළසීම් කිරීභත්  ්රීඩා,හ ඉසයවප දභහ ශගන සුවිලහර ලශඹන් 

මුද්  නහසති කිරීභත්. ඒක ඔඵතුභහත් දන්නහ. මිනිසසු ළයරි 

කයරහ ඒහ වදහ ගන්නහ නම්  අඳප ප්රලසනඹක් නළවළ.  

වහන් තිරකයත්න භවතහ ඳභටක් ශනොශයි  එතුභහශේ 

බිරිප ඳහ ක්රිකට් ආඹතනශ  තනතුයක් ශදන්න ඹනහ කිඹරහ 

2016.06.19 රින ඳත්තයඹක හර්තහ කය තිශඵනහ. ශම් ඳත්තයඹ 

ඔඵතුභහත් ඵරන්න ඇති. ශම් යශට් ඉවශ තනතුරුර සි භටින 

පුද්ගරඹන්ප තිශඵන ශභො ශශ  අභහරු ශභොකක්ද කිඹරහ අපි 

දළනගන්න කළභළතියි. ඒ පුද්ගරඹන් තභන්ශේ ශනෝනහත් ශකොශවේ 

වරි තනතුයකප දභනහ.  

භවය ඇභතිරු  ඉන්නහ  භවය යහජය නහඹකඹන් 

ඉන්නහ  භවය ඉවශ නිරධහරින් ඉන්නහ  ඒ අඹ තභන්ශේ 

ශනෝනප ශභොකක් වරි තනතුයක් ශදනහ. ඒ ගළන රේජහ ශන්න 

ෑනෆ. එඹහ ශනෝනහ මික් ශන කවුරුත් ශනොශයි ශන්. 

Competitive විකරඹප ඒ තනතුයකප එනහ නම් ප්රලසනඹක් නළවළ. 

එශවභ නළතු  ඇයි ශම් ශනෝනරහ ඵෆනරහ ඔක්ශකෝභ ශම් 

තනතුරුරප උසහ ශගන එන්ශන්? ගරු ඇභතිතුභනි  ශකබඳන් 

කථහ කයන ඇභතියශඹකු විකරඹප ඔඵතුභහ ශම් ම්ඵන්ධත් 

ශකබඳන් ළඩා, කයනහ නම් ශවොයි.   

ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ හශේභ ජහතයන්තය ්රීඩා,හ තයග වහ 

දරුන් ඹනහ. ශම්හ  ඳහ්  භට්පමින් ංවිධහන කයන තයග 

ශනොශයි. ඔඵතුභහ දන්නහ  ශදභ පිඹන් භළරිවත් ශරහ 

ඉන්රිඹහ  භළශ් සි භඹහ ළනි යප්  භෙ කථහ කය ශගන තයග 

ංචහය කයන ඵ. ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ප්රමිතිඹක් ඇති 

කයනහ නම් ශවොයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ශභොකද  ඒහ තුශ 

රැටීම් ව භවහ විලහර භග ඡ සි භදු න නිහ. ඒ නිහ ඒ තයග 

ම්ඵන්ධශඹන් ප්රමිතිඹක් ඇති කයන්න ෑනෆ. අශේ ශෙපත් ඒ 

දරුන්  ශදභ පිඹන් එනහ  ් ලි ශවොඹරහ ශදන්න ආදී ලශඹන් 

විවිධහකහය ශද්්  කිඹහශගන. දමරි න්දනහශ  එක්ක ඹනහ 

හශේ දළන් ඒහත් ශනභ බිසනස එකක් ශරහ. දරුන් 

හිතන්ශන් ඒ ශගෝ රන් ජහතයන්තය තයගඹකප ඹනහ කිඹරහ 

ශන්. නමුත් ගිඹහප ඳසු තභයි ඒ ශගෝ රන් දළන ගන්ශන්  ඒහශ  

කිසි භභ ප්රමිතිඹක් නළවළ කිඹරහ. ඒ අඹ එශවභ ඹන එක නතය 

කයන්න කිඹන එක ශනොශයි භභ ශම් කිඹන්ශන්. අන්දභන් 

දඳත්රප ගිහි් රහ වරි කභක් නළවළ  ඒ දරුන් experience 

එකක් රඵහ ගන්න එක ශවොයි. භභ ඒක ප්රතික්ශේඳ කයන්ශන් 

නළවළ. නමුත් එශේ ඹන්න කලින් ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ වයවහ අදහශ 

යශට් ඊප ම්ඵන්ධ ආඹතනඹ ශභොකක්ද  ඒ පිබඳඵ  ඹම් කිසි භ 

පිබඳගළනීභක් - accreditation - තිශඵනහද කිඹරහ ශොඹහ ඵරනහ 

නම් ශවොයි. අඩු ගටශන් ඒ ආඹතනඹ ඒ යශට් ක්රිකට් ්රීඩා,හප 

ම්ඵන්ධද  ශවොකී ්රීඩා,හප ම්ඵන්ධද  ශචස ්රීඩා,හප ම්ඵන්ධද  

athleticsරප ම්ඵන්ධද කිඹරහත් ශොඹහ ඵරරහ  ඹම් කිසි භ 

නිර්ශද්ලඹක් හිත කපයුතු කයනහ නම් ශවොයි  විශලේශඹන්භ 

ශම් අඹ ඳහ්  දරුන් නිහ. වි ත තයග ම්ඵන්ධශඹන් නම් 

ප්රලසනඹක් නළවළ. ඳහ්  දරුන් පිප යප ඹෆශම්දී ශකොශවොභත් 

අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් විශලේ අයඹක් රඵහ ගත යුතුයි. ඒක 

්රීඩා,හ කපයුත්තක් නම් ඒ වහ ඔඵතුභහශගනුත් අය ගන්න 

ෑනෆ න විකරඹප ඹම් ක්රභඹක් වදන්න කිඹන ඉ් ලීභ භභ 

කයනහ.  
 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප ත විනහ ඡ ශදකක කහරඹක් 
තිශඵනහ.  
     

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශවොයි.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ඉතහභ ශේදනීඹ කහයටඹ ශම්කයි. 2016 
ශර් කනිසධ ශනට්ශඵෝ්  තයගහලිශ  දක්තභ භළද ශඳශ 

්රී ඡකහ ශර ම්භහනඹප ඳහත්ර ව ගහ් ර රිසත්රික් කණ්ඩා,හඹභ 
නිශඹෝජනඹ කශ ශක්.බී. අචිනි භදුක කහ පිබඳඵ භහ ඹභක් වන් 
කයන්න කළභළතියි. ඇඹ කිඹනහ  ඹ අවුරුදු 19න් ඳවශ                     

ශ්රී රංකහ කනිසධ ශනට්ශඵෝ්  කණ්ඩා,හඹභ නිශඹෝජනඹ කයමින් 
විශද්ල තයග ංචහයරප ඹද්දී ගුන් ටිකට්ඳශත් සි භපභ ඔවුන්පභයි 
විඹදම් කයන්න සි භද්ධ වුශණ් කිඹරහ. ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ දහ ඳළළති 

තයගහලිඹක දී ඉතහභ දුසකය ඳසුබිභකින් ආපු දඹු් ශ්  
්රී ඡකහක් යන් ඳදක්කභක් රිනහ ගත්තහ. අන්තිභප ඇඹ දඹු් රප 
ගිශ  ඵස එශක් නළගරහ. ඇඹ පිබඳගන්න Airport එකප කවුරුත් 

ගිහි් රහ තිබුශණ් නළවළ. භවය විප නිරධහරිශඹක් ශදන්ශනක් 
ගිඹහද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ. නමුත් ඒ ශභඹහ දඹු් රප ගිශ  
ඵස එශක්. ඒක ඉතහභ ශේදනීඹයි.  ඇත්තපභ ශම් යශට් ශභශවභ 
ශද්්  ශනහද කිඹරහත් හිශතනහ. ඒ ශභයි නිහ තභයි අශේ 

යප ඵළඵශශන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. භභ ශම් කහයටහ 
 ශදකක් ගළන කිඹන්ශන්. ඇභතිතුභනි  භභ මුලින් කි ශ   අවුරුදු 
19න් ඳවශ ශ්රී රංකහ කනිසධ ශනට්ශඵෝ්  කණ්ඩා,හඹභ නිශඹෝජනඹ 

කශ ්රී ඡකහක් ගළන. ඒ ්රී ඡකහ එක්තයහ පුත් ඳතකප කිඹහ 
තිශඵන කථහ භභ කිඹන්නම් : 

"...ඊප ඳසු ඹ අවුරුදු 19න් ඳවශ ශ්රී රංකහ කනිසධ 

ශනට්ශඵෝ්   කණ්ඩා,හඹශම් හභහිනකහක් ශර භළශ් සි භඹහනු 
ව ඉන්රිඹහනු ංචහය වහ එක් වුටහ. ඒ තයග ංචහය 
ශදශක්දී අපි විලහර ශර අත්දළකීම් රඵහ ගත්තහ. ඒ නිහ අඳප 

විලහර ශශවක් හශේභ අභතය ළඹක් දයන්නත් සි භදු වුටහ. 
තහත්තහශේ සුළු රැකිඹහශන් ශම් සි භඹ් ර ශකොශවොභ ේරෆන්  
කයනහද කිඹරහ දන්ශන් අම්භහ තභයි. ඒ ගළන දන්නහ නිහ 
තභයි ශම් ්රීඩා,හ නතය කයරහ දභමු කිඹරහ අම්භහ කි ශ . 

අම්භහ ඒක කි ශ  හිතකින් ශනොශයි කිඹරහ භභ දන්නහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අන්තිභප භහශේ කළභළත්තප එඹහරහ ඉඩා, දුන්නහ. ශම් අතය 

ඉවත කී විශදස ංචහය ශදකප ඹන්න වුටහභ තත් විඹදභ ළ ඡ 
වුටහ. ඒ ශනුශන් ගුන් ටිකට්ඳශත් සි භපභ විඹදම් කශශේ අපි. 
අනුග්රහවකඹන් ශොඹන්න අපි පුහුණුවීම් කයනහප ඩා,හ 
ශශවක් දළරුහ. ඇතළම් යජශ  ආඹතනරදී පුදුභ 

කරකිරීභක් ඇති වුටහ..."  

ඒ එක ශභශඹකුප භතු වුට ප්රලසන.  

ඊශෙප  භභ කි ශ  ශෙදී යන් ඳදක්කභක් රිනහ ගත් දඹු් ශ්  

්රී ඡකහක් ගළන. ඇඹ ජහතයන්තය ම්භහනඹක් රිනහ ශගන 

රංකහප එන ශකොප අභ ලශඹන් ඇඹ පිබඳශගන ශගදයප 

ශගනිහින් දභන්නත් ්රීඩා,හ අභහතයහංලශඹන්  අදහශ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශන් ශවෝ ංගම්ලින් කිසි භභ ළඩා, පිබඳශශක් 

ක්රිඹහත්භක කයරහ තිබුශණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] කනිසධ වුටත් 

යප නිශඹෝජනඹ කිරීභක් ශන්.   

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ කරුට  නිළයරි කයන්න ෑනෆ. 

හභහනයශඹන් ඳහ්  භට්පමින් ඳළළත්ශන තයග වහ දරුන් 
ඹන්ශන්ත්  ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ශදන්ශන්ත් අධයහඳන 

අභහතයහංලශඹන්. ඒ කිසි භභ අසථහක අශේ ම්ඵන්ධඹක් 
ඇත්ශත්භ නළවළ. ඒ හශේ තයගරප පිප යප ඹන ්රීඩා,ක 
්රී ඡකහන්ප ගුන් ටිකට් ඳත් ටිකක් අයශගන ශදන්නත් අඳප 

මුදරක් - vote - වලන් වලන්වන්  නැහැ. වේ අවුරුද්වද් දකුණු 
ආසි භඹහනු භරර ්රීඩා,හ තයගහලිඹප ගිඹ විඹදම් ටිකත් අඳප පිඹහ 
ගන්න රළබුශණ් නළවළ. අපි යවි කරුටහනහඹක ඇභතිතුභහප කථහ 

කය ශනත් විකරඹකප රළබුණු මුදරකින් තභයි ඒ ටික පිඹහ 
ගත්ශත්. හභහනයශඹන් ඒ විකරශ  ක්රිඹහදහභඹක් ඉතිවහශ ත් 
තිබිරහ නළවළ. ඒ වහ vote එකක් ශන් වුශණ් නළවළ. වළඵළයි  අපි 
ශම් අවුරුද්ශද් වළභ ංගභඹකපභ කිඹරහ තිශඵනහ  2017 

ශර්දී ඔඵප තිශඵන ජහතයන්තය පිබඳගත් ්රීඩා,හ තයග ටික 
කරුටහකය අඳප දන්න්න  කිඹරහ. එතශකොප  Budget එකප 
දහරහ මුදරක් ශන් කය ගළනීභප ඉ් ලීභක් කයන්න අඳප පුළුන්. 

එශවභ ඉ් ලීභක් කයන්ශන් නළති  මුද්  ශදන්න විකරඹක් නළවළ. 
කනිසධ අංලශ  තයගරප ඒ හශේ තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ 
තිශඵන්ශන් ඒකයි. ඒ කපයුතු කයන්ශන් ඳහ්  ්රීඩා,හ ංගභශඹන්.  

 
ඒ දරුන්ප  අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ් ලි ශදන්න විකරඹක් 

නළති නිහ  ඒ දරුන් කයන්ශන් ශනත් අඹශගන් ආධහය ඉ් රන 

එකයි. නමුත් භභ ඳළවළරිලිභ කිඹන්න කළභළතියි  ඳසු ගිඹ 
කහරශ   පිප යප තිබුණු වළභ තයගඹකපභ හශේ ඒ ්රීඩා,ක 
්රී ඡකහන්ශේ ගුන් ටිකට්රප ්රීඩා,හ අභහතයහංලශඹන් මුද්  රඵහ 
දුන් ඵ  අශනක් විඹදම් වහ මුද්  ශදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 

තිබුශණ් නළති නිහ.  ගරු භන්ත්රීතුභහ වන් කශ සි භද්කර ශදකභ 
ශරහ තිශඵන්ශන් කනිසධ අංලශ  තයගරප වබහගි ව 
්රීඩා,කඹන්පයි. ඒ අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ගිඹ කණ්ඩා,හඹම් 

මික් අශේ අභහතයහංලඹප අදහශ කණ්ඩා,හඹම් ශනොශයි. වළඵළයි  
ඒක එශවභයි කිඹරහ භභ කය අරින්න සදහනම් නළවළ. ජහතයන්තය 
තයගරදී  තිශඵන එළනි තත්ත් පිබඳඵ ඒ ්රීඩා,හ ංගම් ශම් 

න තුරුත් අභහතයහංලඹ දළනුත් කය නළවළ. ඒ නිහ අවුරුද්දක  
ශදකක කහරඹ තුශ ඳළළත්වීභප නිඹමිත තයගර විසතය 
කරුටහකය අඳප ශදන්න කිඹරහ භභ දළන් කිඹරහ තිශඵනහ  

ඒහප ඹන විඹදම් වහ budget  කයන්න ෑනෆ නිහ. ඒ විසතය  
තිබුශටොත් ඵඹක් නළති අඳප මුදරක් ශන් කය ගළනීභප 
ඉ් ලීභක් කයන්න පුළුන්. භභ කනගහටු නහ  ශම් හශේ 

තත්ත්ඹක් ඇති වීභ ම්ඵන්ධ. ඇත්තපභ එඹ භශේ 

කහර්ඹබහයශඹන් පිප තිශඵන එකක්. නමුත්  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ 
විකරඹප එහි ගකීශභන් ශකොපක් භපත් බහය ශනහඹ කිඹන 
එක භභ ශම් අසථහශ  කිඹන්න කළභළතියි.  

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඉරිරිඳත් කයන අහන 

කරුට ශභඹයි. අශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශ ත් දක් කළයම් ්රීඩා,කශඹෝ 
ඉන්නහ. ඔවුන් අඳප ඉරිරිඳත් කයපු කරුටක් තභයි  කළයම් 
්රීඩා,හ වහ න ජහතික ම්ශම්රනඹප තළනක් නළවළ කිඹන එක. 

රුපිඹ්  රක් 213ක් දීරහ ක ක කර්භ අභහතයහංලඹප 
ශගොඩා,නළඟි් රක් කුලිඹප ගන්නහ යශට්  රුපිඹ්  රක් 110ක් දීරහ 
කිසි භභ ළඩා,ක් කයන්ශන් නළති යත් ශෂොන්ශේකහ භවත්තඹහශේ 

අභහතයහංලඹප ශගොඩා,නළඟි් රක් කුලිඹප ගන්නහ යශට්  ජහතික 
්රීඩා,හ ම්ශම්රනඹප තළනක් ශදන්න ගරු අභහතයතුභහ ඵළවළයි 
කිඹන එක ඇත්තපභ රේජයි.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ එඹ 

ප්රතික්ශේඳ කයනහ. දළනප ඉන්න තළනත් - 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශකොහුර. භභ ශවොප දන්නහ  එතළන ඉන්න ඵළවළ.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඉන්න තළනප ් ලි ශදන්ශන් අපි. ්රීඩා,හ අභහතයහංලශඹන් 

් ලි ශදන්ශන්.  

 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

නළවළ. නළවළ.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි   ශඳොඩකඩා,ක් ඉන්න. ඔඹ විකරඹප ශචෝදනහ 

කයන එක ගළන අපි ඵරන්න ෑනෆ ශන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් න 

විප ්රීඩා,හ ංගම් 60ක් තිශඵනහ. ඒ ්රීඩා,හ ංගම් 60 වහභ office 
එකක් ඉ් රනහ. අපි ක් ඳනහ කයන්න ෑනෆ  ශකොශවොභද ඒහ 
ශදන්ශන් කිඹරහ. අඳප එශවභ ඉඩා,කඩා,ක් ශදන්න විකරඹක් නළවළ. 
භවය ්රීඩා,හ ංගම්ර  නිරධහරින් 10ක් 15ක් එක තළනක 

ඉන්නහ. ඒ නිහ භභ කළයම් ංගභඹප කි හ  ඔඵතුභන්රහ ශම් 
සථහනඹ කුලිඹප ගන්න  භභ අවුරුදු එකවභහයක ඳභට 
කහරඹකප ් ලි ශදන්නම්  කිඹරහ.  ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ ඇතුශශේ 

අපි දළන් building  එකක් වදහ ශගන ඹනහ.  අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 
නහ  ශම් ්රීඩා,හ ංගම් වළභ එකකපභ එතළනින් කුඩා,හ ඉඩා,කඩා,ක් 
රඵහ ශදන්න. ඒක අපි කශ යුතු තිශඵනහ. නමුත්   ්රීඩා,හ ංගම් 

60කප office  ශදන එක අභහරු ළඩා,ක්. ශම්හශ  භවය ඒහ 
නිකම් ශඵෝඩක රෆලිරප ඳභටක් තිශඵන ්රීඩා,හ ංගම්. ළඩා, කයන 
ඒහත් තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ ශභතළනදී ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන 

කහයටඹ ප්රතික සශේඳ කයනහ. ඔඵතුභහ ගිහි් රහ කළයම් 
ංගභශඹන් අවන්න  භභ  ගිහි් රහ  තභයි ඒක වි ත කශශේ.  
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අවුරුදු එකවභහයකප ඒ සථහනඹප ් ලි දුන්ශන්ත්  ්රීඩා,හ 

අභහතයහංලශඹන්.  

     

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒක ශවො  ශදඹක් ශන්න පුළුන්. නමුත් භභ ඒ තළන දකින 
නිහයි එශවභ කි ශ . එභ සථහනඹ ජහතික ්රීඩා,හ ම්ශම්රනඹකප 
තිඹහ  ශනත් කපයුත්තක් කයන්නත් පුළුන් තළනක් ශනොශයි. 

භවය විප ඒ ප්රධහනීන්ප නතය ශරහ ඉන්න එතළන ශවො ඇති. 
නමුත් ්රීඩා,හ කයන්න එතළන ප්රභහටත් නළවළ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙප  ගරු අබ්දු් රහවස භවසරෂස භවතහ. 
 

 
[தற.த. 3.35] 

 

ගු අේදුේළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்நெறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம் 

 தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, இன்ய 

றலபரட்டுச் சட்டத்றன்கலழ் எலங்குறறகள் சம்தந்ரண 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு து கறக்கு ண்றசன  

றலபரட்டுத்துலநறலுள்ப தறச்சறலணகலபப் தற்நற 

அலச்சர் அர்கபறடம் டுத்துச்தசரல்ற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்லக்கரக உங்கலக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். 

ததரதுத் சர்லில் குயரகல் ரட்டத்றசன நைன்ணரள் 

ஜணரறதற அர்கள்  ததற்ந ரக்குகலப றட, ட சல் 

ரகர சலதத் சர்லில் அலச்சர் ரசறநற ஜசசக 

அர்கள் இனட்சக் கக்கரண க்கலலட - இலபஞர் 

கலலட அறகூடி ரக்குகலபப் ததற்நர். அத்லக ஏர் 

இபம் அலச்சரறடச ன்நலட இந்க் சகரரறக்லககலப 

ரன் நைன்லக்க றயம்நெகறன்சநன்.  

றலபரட்டுத் துலநறல் இந் ரட்லடச் சர்சசநைம் 

றயம்தறப் தரர்க்க லத்து, கப்நெநப் தரடசரலனகபறல் கல்ற 

கற்நர்கபறணரசனர அல்னது கத்ல சம்தடுத் 

றணரசனர அல்ன. இனங்லகறல் ஆங்கறசனர் கரனத்ற 

லியந்து கறரறக்தகட் றலபரட்டு இடம்ததற்ய ந்து. 

கறரறக்தகட் றலபரட்டு ன்தது ரனந்ர, சநரல், ஆணந்ர, 

டீ.ஸ். சதரன்ந colleges கபறசன தறதல்லடந் 

றயந்சதரறலும் கறரறப் தரடசரலனகபறசன கற்ய ந் 

அர்ஜளண துங்க சதரன்நர்கள்ரன் றலபரட்டுத் 

துலநறல் சர்சசத்ல இனங்லகறன் தக்கம் றயம்தறப் 

தரர்க்க லத்ர்கள். அசசதரன்ய கறரத்றசன னர்ந் 

சுசந்றக்கர ஜசறங்க சதரன்நர்கள்ரன் இந் ரட்டுக்குத் 

ங்கப் தக்கத்லப் ததற்யக்தகரடுத்ர்கள். இப்தடிப் தனர் 

இயக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இன்ய இந் ரடு றலபரட்டுத் 

துலநறல் சரலண நெரறந் டக்கு, கறக்கு ண்லச் 

சசர்ந்ர்கலபத் றயம்தறப் தரர்க்கரல் தசன்யதகரண் 

டியக்கறன்நது.  

எய றடத்ல ரன் கூந ஆலசப்தடுகறன்சநன். அரது, 

கறண்றர ண்றசன தறநந் தஜதயல்னர ன்தர் 

1972ஆம் ஆண்டு ரழ். இந்துக்கல்லூரற ரணரக 

இயந்சதரது தகரலம்தறலுள்ப றலபரட்டு லரணத்றசன 

டந் எய சதரட்டிறல் சசற ட்டத்றசன நன்ய 

சரலணகலபப் நெரறந்ரர். ஆசறரறரண அர் இன்ய றகவும் 

கஷ்டரண றலனறல் இயக்கறன்நரர். அயலட இண்டு 

kidneyகலம் தரறக்கப்தட்டு சய kidney ததரயத்ப் 

தட்டுள்பது. அயக்கு ஜணரறதற றறகூடக் கறலடக்கறல்லன.  

யத்துலணறலியந்து லண்டியந்ரலும் இன்ய அர் எய 

சுகசகறரக இல்லன.  ஆணரல், அயலட றலபரட்டுச் 

சரலணகள் தன! அரது லபம் தரய்ல், உம் தரய்ல்,100 

லற்நர் ஏடுல் சதரன்ந றலபரட்டுக்கபறசன அர் சரலண 

தலடத்ரர். 22 யடங்கலக்குப் தறநகுரன் அயலட high 

jump சரலண நைநறடிக்கப்தட்டது. 32 யடங்கலக்குப் 

தறநகுரன் அயலட 100-metre ஏட்டச் சரலண 

நைநறடிக்கப்தட்டது. அசசம் அயலட long jump 

சரலண  இதுலயும் சுரர் 43 யட கரனரக  

நைநறடிக்கப்தடர றலனறல் இயக்கறன்நது. அப்தடிப்தட்ட 

எய சரலண வீசண இன்ய ணது இண்டு kidney கலம் 

தலலடந் றலனறல் ததரயபரர ரலறரகக் கஷ்டப்தடு 

கறன்நரன். இப்தடிப்தட்ட சரலணரபர்கள் தனர் 

இயக்கறன்நரர்கள். அந் லகறல் ன்சணரடு கல்ற கற்ந 

தணரதகரட சகஸ்ன் அர்கலலட சசகரர் வீந்றன் 

ன்தர் சசற ட்டத்றசன high jump, triple jump இசன 

சரலண நெரறந்ர். ஆணரல், அர் துறஷ்டசரகப் 

தடுதகரலன தசய்ப்தட்டரர். இன்ய ரங்கள் 

அப்தடிப்தட்டர்கலப ல்னரம் றலணவுகூசண்டி எய 

கரனகட்டத்றல் இயக்கறன்சநரம்.  

இன்ய டக்கு, கறக்கு ரகரத்றசன இயக்கறன்ந 

றலபரட்டு வீர்கள் அங்கு ந்தரய சறநந் றலபரட்டு 

லரணநைம் இல்னரசனச சசற ட்டத்றல் சரலண 

நெரறகறன்நரர்கள். உனகபரற ரலறரக றலபரட்டுத்துலந 

நைன்சணற்நலடந்ரலும்கூட தன்கறக்கரசற றலபரட் 

டுக்கபறசன இன்ய டக்கு, கறக்கு ரர்கலம் சரலண 

கலபப் நெரறந்துதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். ஆகச, றலபரட் 

டுத்துலந அதறறயத்றறசன ங்கலலட டக்கு, கறக்கும் 

றயம்தறப் தரர்க்கப்தட சண்டி தகுறகபரகும். ப்தடிசர 

லங்கள் கப்நெநப் தரடசரலனகலபயும் கப்நெந லரணங் 

கலபயும் அதறறயத்ற தசய்துதகரண்டியக்கறன்நலர்கள்.  

ஆகச, இப்ததரலது லங்கள் கறரப்நெநங்கலபத் றயம்தறப் 

தரர்க்க சண்டும்.  

ன், ரன் இல உங்கலக்குக் கூயகறசநன் ன்நரல், 

சரலண ன்தது சறகலபப் ததற்யக்தகரடுத் தறநகுரன் 

ற்தடுத்ப்தடுல்ன ன்தலக் கரட்டுற்குத்ரன். 

கரல்லடகலக்குப் தறன்ணரல் ஏடித் றரறந்ர்கலம்  

றலபரட்டு லரணம் இல்னர ர்கலம் உதகங்கள் 

துவும் கறலடக்கரர்கலம்ரன் சரலண 

தலடத்றயக்கறநரர்கள். சுசந்றகர தஜசறங்க ன்ந எய 

ததண்ற இந் ரட்டுக்குத்  ங்கப் தக்கத்லப் 

ததற்யக்தகரடுத்ரர். ஆணந், ரனந், சநரல் சதரன்ந 

கல்லூரறகபறல் றநலரகக் 'கறரறக்தகட்' றலபரடிர்கள் 

ல்சனரயம் சர்சசத்றல் சரலண நெரறறல்லன. அர்ஜளண 

துங்க, சணத் ஜசூரற, கலறர, யரர 

சதரன்நர்கள் கறரறத்லத் றயம்தறப்தரர்க்க லத்ர்கள்.  

நைன்ணரள் றலபரட்டுத்துலந அலச்சர் தகப 

கரறணற தனரக்குசக அர்கள் இங்சக இயக்கறநரர். 

றயசகரலன ரட்டத்றலுள்ப கறண்றர ன்ந  

கறரம்  அகறன இனங்லக ரலறரகப் தன சரலணகலபப் 

நெரறந்றயக்கறநது. ஆணரல், இன்ய றலபரட்டுத் துலநறசன 

அக்கறரம் நேஜ் றலனல அலடந்றயக்கறன்நது. ரன் 

நைன்ணரள் அலச்சர் அர்கபறடம், "இங்கு எய சறரண 

றலபரட்டு லரணதரன்லந அலத்துத் ரயங்கள்" 

ன்ய சகட்டசதரது, அர் அற்கரக 55 றல்லின் யதரல 
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எதுக்கறத் யரக அப்சதரது ணக்கு ஏர் உயறதரறலத் 

ந்ரர்.  ஆணரல், அயலட அலச்சு ரற்நப்தட்டது. 

அற்குப் தறநகு றலபரட்டுத்துலந அலச்சரக றறக்கப் 

தட்ட ரனப்தறட்டிலச் சசர்ந் யறந்ரணந் அலுத்கசக  

அர்கள் ணக்கு உத்ரம் ந்ரர்; அலயும் 

சரறக்கநைடிரல் சதரணது. ற்சதரது இலபஞர்கலலட 

ன்றப்லதப் ததற்ந ஏர் இலபஞரண ணது றகவும் 

றயப்தத்றற்குரற ண்தர் ரசறநற ஜசசக அர்கள்  

அலச்சரக இயக்கறநரர். குயரகல் ரட்டத்றல் இந் 

ரட்டின் நைன்ணரள் ஜணரறதற அர்கள் ததற்ந ரக்குகலக்கு 

அறகரக அர் ட சல் ரகர சலதத் சர்லில்   4 1/2   

இனட்சம் இலபஞர்கபறன் ரக்குகலபப் ததற்நர்.  

இலபஞர்கலலட றலபரட்டுத்துலநல நைன்சணற்ய 

ற்கு எவ்தரய DS Division  ட்டத்றலும்   தரகுற 

ட்டத்றலும்  சர்சச ட்டத்றசன றபறக்கூடி லகறல் 

அன் த்றற்சகற்த எவ்தரய றலபரட்டு லரணத்ல 

25 ரட்டங்கபறலும்    அலத்துக்தகரடுக்க சண்டும்.  ரன் 

அற்கரக  3 யடங்கபரக  ணது றறதரதுக்கலட்லடச் 

தசய்து கறண்றரறசன ஏர் இடத்ல இணங்கண்சடன். 

சரலண தலடத் அந்ப் தறசசத்றல் 400 லற்நர் ஏடக்கூடி 

எய ground இல்லன.  ங்கலலட நைன்ணரள் அலச்சர் 

கரறணற தனரக்குசக அர்கள், அங்கு  எய லர்த்டரகம்,  indoor 

stadium,  400 லற்நர் ground,  'கறரறக்தகட்' லரணம் சதரன்ந 

நைல சறகலடன்கூடி உள்பக அங்லகக் தகரண்ட வீண 

லரணத்ல யகறசநன் ன்ய கூநறறயந்ரர். துறயஷ்ட 

சரக அர் சசநரர் அலச்சுக்கு ரற்நப்தட்டரர். 

இப்ததரலது ங்கலலட அலச்சர் அர்கள் தனநைலந 

ணக்கு  ரக்குயற ந்றயக்கறநரர். அரறடம் ங்கலலட 

ரட்டத்றலுள்ப 20க்கு சற்தட்ட றலபரட்டு 

லரணங்கலபப் நெணலத்துத்யரய சகட்டியக்கறசநன். 

ணது லண்டகரன ண்தரண தறறலச்சர் யரலஸ் 

அர்கலடன் 2000 - 2001 கரனப்தகுறறலும் 2004 இலும் 

ரன் தரரலன்நத்றல் இயந்றயக்கறசநன். இப்ததரலதும்  

அயடன் சசர்ந்றயக்கும் சந்ர்ப்தம் ணக்குக் 

கறலடத்றயக்கறநது. ணச, அலச்சர் அர்கலம் 

தறறலச்சர் அர்கலம்  றயசகரலன ரட்டத்றசன 

1940 - 1994ஆம் ஆண்டு லயும் சரலண நெரறந் கறண்றர 

ண்டக்குச்  சர்சச றலபரட்டு லரணம் என்ய 

கறலடப்தற்கு  றலக்க சண்டும். இந் சத்றசன ரன் 

இலண ன், உங்கலக்குக் கூயகறசநன் ன்நரல், து 

ரட்டத்றல் லண்டும் இந் ண்லத் றயம்தறப் தரர்க்க 

லக்கக்கூடி குறரய்ந் றலபரட்டு வீர்கள் 

இயக்கறநரர்கள் ன்தணரல்ரன். ன்லணப் 

ததரயத்லறசன, அன்ய ரன் கல்றறல் கறத்றலும் 

றஞ்ஞரணத்றலும்  சறநந் சறத்றகலப ததற்நறயந்ரலும் 

கறண்றர ண்றலியந்து சசற ட்டத்றசன 100லற்நர், 

200லற்நர், discus  சதரன்ந றலபரட்டுகபறல் ரன் 

நைன்ல ரணரகத் தரறரகறறயந்லரல்ரன் 

ணக்கு  ரழ். இந்துக் கல்லூரறறல்  அநற கறலடத்து.    

தகப அலச்சர் அர்கசப, றலபரட்டுத் துலநறல் 

சரலண நெரறந்ர்கலக்கு வீட்டுத் றட்டத்லக் தகரண்டு 

ரயங்கள்! உறத் றட்டத்லக் தகரண்டுரயங்கள்! 

அப்தடிப்தட்டர்கலக்கு இய  சறகறச்லச அல்னது kidney 

ரற்யச் சறகறச்லச லடததயகறன்நசதரது றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சறன் நனம் றறல எதுக்கறக் தகரடுங்கள்!  இது 

அர்கலபக் தகபறக்கறன்ந எய றகழ்ரகும்.  லங்கள் இந் 

ரட்டிசன சசற ட்டத்றசன சறந்றக்கறன்ந ஏர் இபம் 

லனன். றர்கரனத்றசன உங்கலலட தசற்நறட்டங்கள் 

அலணயக்கும் ம்தறக்லகயூட்டக்கூடிரகவும் றலபரட் 

டுத்துலந இலபஞர்கலபக் கக்கூடிரகவும் இயக்க 

சண்டும். ணச, து ண்டக்கு ட்டுல்ன, எவ்தரய 

தரகுறறலும் எவ்தரய ரட்ட ட்டத்றலும் எவ்தரய 

DS Division இலும் நேத்தும்றக்க எய றலபரட்டு 

லரணத்ல   அலத்துக்தகரடுக்க சண்டுதன்ய சகட்டு, 

ணக்குக் கறலடத் சந்ர்ப்தத்றற்கு ன்நற கூநற 

றலடததயகறன்சநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.   

මීශෙප  ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

ඊප ශඳය මරහනඹ වහ ගරු කනක ශවේයත් භන්ත්රීතුභහශේ 

නභ ශඹෝජනහ කයන ශර භහ ඉ් රහ සි භටිනහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "ගරු කනක ශවේයත් භවතහ 

දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ග  ු කී ජයලර්ධාන මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  ගු කනක මශේරත් මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

 அன்தறநகு, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு கணக சயத் அர்கள்  

லனல கறத்ரர்கள். 

       Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 

and THE HON. KANAKA HERATH took the Chair. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථහ කයන්න ගරු භන්ත්රීතුභහ. 
 

[අ.බහ. 3.45] 

 
ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ ශම් අති 

විශලේ ගළට් ඳත්රශඹන් ්රීඩා,හ ංගම් ම්ඵන්ධ ගන්නහ තීන්දු  

ඉතහ ශවො කපයුත්තක් හශේභ ශම්ක මීප ඩා,හ ඳශ්  ශන්න 

ෑනෆ කිඹරහයි භභ හිතන්ශන්. අද ්රීඩා,හ ංගභඹක හභහිනකඹන් 

රිවහත් මීප ඩා,හ ශවොඳින් ඵරන්න ෑනෆ. ෆභ ්රීඩා,හ ංගභඹක්භ 

රැඳිරහ තිශඵන්ශන් යප පුයහ තිශඵන ්රීඩා,හ ංගම්ලින්.  

අපි දන්න විකරඹප සි භඹඹප 90ක් හභහිනක ංගම් අක්රිඹයි. 

ඒහශ  ඳළළත්භ පිබඳඵ  ඒහශ  ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිබඳඵ නිසි භ 

ඇගය භක් ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ කණ්ඩා,හඹභක් ංගම් කිහිඳඹක් 

තිඹහශගන වළභදහභත් ්රීඩා,හ ංගභශ  ඵරඹ අ් රහශගන ක්රිඹහ 

කයනහ. ඒශකන් භසත ්රීඩා,හපභ ප්රශඹෝජනඹක් ශන්ශන් 

නළවළ. ්රීඩා,හ ංගම්ර නිර තර ගන්න කළභළති කණ්ඩා,හඹභක් 

591 592 
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ප්රහශද්යඹ ්රීඩා,හ ංගම් කිහිඳඹක් තිඹහශගන හර්ක ක නිරයටශ දී 

ඵරඹ ගන්නහ. ඒ කණ්ඩා,හඹම්  අභනහඳ වුටහභ උහවි ගිහි් රහ 

තවනම් නිශඹෝග ගන්නහ.  

ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභනි  එභ නිහ භභ හිතනහ   ්රීඩා,හ රියුණු 
කයන්න ෑනෆ නම්  ඉසයශරහභ ශම් ්රීඩා,හ ංගම්ර ංයුතිඹ 

වරිඹහකහය ක්රිඹහකහරීන්ශගන් ම්ඵන්ධ ශන්න ෑනෆ කිඹරහ. 

ශභොකද  භවය ්රීඩා,හ ංගම් ගත්තහභ හභහිනක ංගම් 5ක් ත් 

නළවළ. ඳසශදශනක් එකතු ශරහ ්රීඩා,හ ංගභඹක් පිහිටුහ ශගන 
භසත ්රීඩා,හභ ඳහරනඹ කයන්න උත්හව කයනහ. අඩු ගටශන් 

ඒකප ප්රමිතිඹක් තිශඵන්න ෑනෆ. ්රීඩා,හ ම්ශම්රනඹක් පිහිටුනහ 

නම්  අඩු ගටශන් හභහිනක ්රීඩා,හ ංගම් 25ක් ත් තිශඵන්න ෑනෆ. 

ඊශෙප  හභහිනක ්රීඩා,හ ංගම් හර්ක ක ්රීඩා,හ කපයුතු කයරහ 

වරිඹහකහය ්රීඩා,හත් එක්ක ම්ඵන්ධ ශච්ච මිති ශන්න ෑනෆ. 

ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභනි  ශම් පිබඳඵ ඳරීක්හ කයරහ ඵළලුශොත් 

තමුන්නහන්ශේප ශවොප ඳළවළරිලි ශඳශන්වි. එශවභ නළත්නම්  
වළභදහභ ්රීඩා,හ ංගම් එක්ක නිර තර රඵහ ශගන තභන්ප ෑනෆ 

විකරඹප වසුරුන ්රීඩා,හ ංගම් කිහිඳඹක් තිශඵනහ. භවය 

ම්ශම්රන භභ දළකරහ තිශඵනහ  ්රීඩා,හ ංගම් 5ක් ත් නළවළ. 

වළඵළයි  ජහතික ්රීඩා,හ ම්ශම්රනඹ වළටිඹප තභයි ක්රිඹහත්භක 

ශන්ශන්. යප ශනුශන්  ඒ ්රීඩා,හ ශනුශන් ඒ ශගෝ රන් 

තභයි කථහ කයන්ශන්. ජහතයන්තයඹප ඹන්ශන් ඒ ශගෝ රන් 

තභයි. ඒ ශගෝ රන්ප ෑනෆ කයන කිහිඳ ශදනහ තභයි ඒකප 
ඹන්ශන්. නිඹභ දක් ්රීඩා,කඹහප තළනක් වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. ඒ 

නිහ ්රීඩා,හ රියුණු ශනහ නම්  ඳහරත් එක්ක ශම් ්රීඩා,හ 

ම්ඵන්ධ ශන්න ෑනෆ.  

්රීඩා,හ අභහතයහංලඹත්  අධයහඳන අභහතයහංලඹත් එකප එකතු 
ශරහ යප පුයහ සි භටින දක් ්රීඩා,කඹන් ශතෝයන ළඩා, පිබඳශශක් 

ඇති ශන්න ෑනෆ. එශවභ දක්ඹන් ශතෝයන ළඩා, පිබඳශශක් ඇති 

වුශටොත් දක් ්රීඩා,කඹන් භතු ශයි. ඒ ්රීඩා,කඹන් ජහතයන්තයඹප 

ඹයි. ජහතයන්තය ලශඹනුත් අශේ ්රීඩා,කඹන් ලක්තිභත් ශයි. ඒ 

තුබඳන් අශේ යපප ජඹග්රවට රඵහ ගන්න පුළුන් ශනහ. ඒ නිහ 

තභයි ඳහ් ර ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න ෑනෆ. ්රීඩා,හ ළ ඡරියුණු 
කයන්න ඳහ් රප ඳවසුකම් ශදන්න ෑනෆ. ඒක අධයහඳන 

අභහතයහංලඹප තනිභ කයන්න ඵළවළ. ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹත් ඒකප 

භළරිවත් ශන්න ෑනෆ. අධයහඳන අභහතයහංලශ  තිශඵන ඵයත් 

එක්ක ්රීඩා,හ අංලඹ ලක්තිභත් කයන්න නම්  ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ 

ලක්තිභත් ශන්න ෑනෆ. අපි ඒ කහරශ  ක් ඳනහ කශහ  යශට් එක 

රිසත්රික්කඹකප එක ්රීඩා,හ ඳහරක්ත් ඇතිශන්න ෑනෆ කිඹරහ. ඒ 
අනු ඳහ්  කීඳඹක් අපි ආයම්බ කශහ. ශම් ්රීඩා,හ ඳහ් ලින් 

වළභදහභ ්රීඩා,කඹන් බිහිවුටහ. ශේනහනහඹක භවහ විදයහරඹ; 

විිනතශර භවහ විදයහරඹ අපි ආයම්බ කශහ. ර භවහ විදයහරඹ 

අපි ආයම්බ කශහ. නමුත්  තභ ඒක ක්රිඹහත්භක වුශණ් නළවළ.  

ඒහ වළභ දහභ දක් ්රීඩා,කශඹෝ බිහි වුණු ්රීඩා,හ ඳහ් . ඒහ 
ළ ඡරියුණු කශහභ රිසත්රික්ක භට්පමින්  ඳශහත් භට්පමින් වහ ජහතික 

භට්පමින් ්රීඩා,කශඹෝ භතු ශනහ. එතශකොප ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප 

පුළුන්  ඒ භතු ශන ්රීඩා,කශඹෝ ඉරිරිඹප ශගන ශගොස ජහතයන්තය 

භට්පභප ශගන එන්න. එශවභ තභයි  ශම් යශට් ්රීඩා,හ රියුණු 

කයන්න පුළුන් ශන්ශන්. දළන් ශන්ශන් ශකොශවේ වරි දක් 
්රීඩා,කශඹක් දළක්කහභ  ශකොශම ඉන්නහ පුහුණුකරුශකු එභ 

්රීඩා,කඹහ අය ගන්නහ එකයි. ඒශකන් භවය ශ රහප ්රීඩා,කඹහ 

රියුණු ශන්න පුළුන්. එශවභ නළත්නම් ්රීඩා,කඹහ නහසති ශන්න 

පුළුන්. ගශම් පුහුණුකරුප කිසි භභ තළනක් රළශඵන්ශන් නළවළ. 

ශභතළන ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ එඹ විඳිඹ වළකි ළඩා, 

පිබඳශශක් ආයම්බ කයන්න ෑනෆ. අද විලහර ශිය ං යහක් 
යශට් අධයහඳනඹ රඵනහ. ඒ අඹ අතශර් දක්ශඹෝ ෑනෆ තයම් 

ඉන්නහ. ඒ දක්ශඹෝ ශතෝයහ ගන්න පුළුන් ළඩා, පිබඳශශක් ඇති 

ශන්න ෑනෆ. දළන් අපි කයන්ශන් ශකොශවන් වරි දක්ශඹක් භතු 

වුටහභ  ඒ දක්ඹහ අයශගන ඹන එකයි. එශවභ නළතු දක්ශඹෝ 

ශතෝයහ ගන්නහ ළඩා, පිබඳශශක් අපි ඇති කයරහ නළවළ. ඒ එක්කභ 

්රීඩා,හ ංගම් කයන්ශන් දක්ශඹක් ආහභ  තභන්ශේ ංගභඹප 
ඵහ ශගන ඒ ංගභඹ ශගන ඹන එකයි.  

්රීඩා,හ ංගම්ර තිශඵන ඔඹ ප්රලසනඹ නිහ තභයි  වළභ දහභ 

කණ්ඩා,හඹභක් ඳත් ශන්ශන්. තමුන්නහන්ශේ ඒකපත් ශභතළනදී 
ප්රතිකර්භඹක් ශඹොදහ තිශඵනහ  අවුරුදු ශදකකප ඩා,හ ඉන්න ඵළවළ 

කිඹහ. හය ශදකකප ඩා,හ ඉන්න ඵළවළ කිඹහ. ඒශක් ශවො ඳළතිත් 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඒශක් නයක ඳළතිත් තිශඵනහ. ජහතයන්තය 

්රීඩා,හ කයනශකොප බහඳතියශඹක් රිගපභ හිටිශඹොත්  ඔහුප 

ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ රිගපභ ඳත්හ ශගන ඹන්න පුළුන්. 

නමුත් ඒශකන් අනිටු පර විඳහකත් ඇති ශනහ. ශම්ශක් 

අහධහයටඹක් නළවළ. නමුත් ්රීඩා,හ ංගභඹක බහඳතියශඹක් 
ඳත් ශනශකොප  ඒ ්රීඩා,හ ංගම්රප අනුඵද්ධ හභහිනක ්රීඩා,හ 

මිතිත් වරිඹහකහය පිහිටුශන්න ෑනෆ. ඒ ්රීඩා,හ මිති 

වරිඹහකහය පිහිටුශන්ශන් නළත්නම් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ශදඹ 

ශනොශයි  එභ නිරයටශඹන් ඇති ශන්ශන්. වළභ දහභ 

කණ්ඩා,හඹම් ශදකක්  තුනක් වළශදනහ. තභන්ප ෑනෆ හභහිනක 

මිති ටිකක් වදහ ගන්නහ. ඒහප ්න්දශඹන් ඳත් ශනහ මික්  

ඒ හභහිනක ංගම්ලින් - භභ කිඹන්ශන් නළවළ ඔක්ශකෝභ කිඹහ.- 
සි භඹඹප 70ක් ඳභට ්රීඩා,හ කයන මිතිත් ශනොශයි. ඒහ 

නිරයට ශඹන් ්න්දඹ ගළනීභප වදහ ගන්නහ මිති ඳභටයි. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ප්රහශද්යඹ ශ් කම් කහර්ඹහරශ  ්රීඩා,හ නිරධහරින් 

ඉන්නහ.  තමුන්නහන්ශේරහප පුළුන්  එභ නිරධහරින් වයවහ ශම් 

්රීඩා,හ ංගම් ක්රිඹහත්භක ්රීඩා,හ ංගම්ද කිඹහ හර්තහක් රඵහ 

ගන්න. එභ හර්තහ ම්පර්ට ශන්ශන් නළත්නම් ඒ 
ශගෝ රන්ශේ හභහිනකත්ඹත්  ඒ ්න්ද ඵරඹත් අහිමි කයන්න 

පුළුන්. ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න නම් එශවභ ළඩා, පිබඳශශක් ඇති 

ශන්න ෑනෆ.  

අද ්රීඩා,හ යහඳහයඹක් ඵප ඳත් ශරහ තිශඵනහ. හුෙහක් අඹ 
විශද්ල ගභන් ඹෆභප ශභඹ ශඹොදහ ශගන තිශඵනහ. ්රීඩා,හ 

තයගඹකප ්රීඩා,කශඹෝ ඹනශකොප  ඒ ්රීඩා,හ තයගඹ වහ එක 

එක නිර වදහ ශගන ඹෆභප කී ශදශනකු ඉරිරිඳත් ශනහද කිඹහ 

තමුන්නහන්ශේපත් ශඳශනනහ ඇති. ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  ්රීඩා,හ 

අයමුදර තිශඵන්ශන් ශභන්න ශම්හප තභයි. ශම් අයමුදලින් තභයි  

ඒහ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ්රීඩා,හ ංගම්රප 
මුද්  ශදන්ශන්  ්රීඩා,කයින්ප පිපයප ඹන්න මුද්  ශදන්ශන්  

්රීඩා,කඹන්ප පුහුණු ශන්න මුද්  ශදන්ශන් ශම් අයමුදර ඳහවිච්චි 

කයරහයි. එදහ ශම් අයමුදර ආයම්බ කශ අඹ  ශඵොශවොභ දුය 

ක් ඳනහ කයරහ ආයම්බ කයපු අයමුදරක් ශභඹ. ඒ තුශ ්රීඩා,හ 

රියුණු කිරීශම් ළඩා, පිබඳශශ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ශේ දක් ඇභතියශඹකු වළටිඹප ශම් ගළන ත ටිකක් 

ගළඹුයප ක් ඳනහ කශශොත්  ශම් කශහ හශේභ ශම් කපයුත්ත 
හර්ථක ඉරිරිඹප ශගන ඹන්න පුළුන් ශයි කිඹහ භහ විලසහ 

කයනහ.  

්රීඩා,හ ශද්ලඳහරනශ  තිශඵන කපයුත්තක් ශනොශයි. ්රීඩා,හ 
්රීඩා,කඹන්ප අයිති කපයුත්තක්. ්රීඩා,හ රියුණු විඹ යුත්ශත් ්රීඩා,හප 

කළභළත්තක් තිශඵන  ඒකප වයිඹක් තිශඵන උදවිඹ වයවහයි. ඒ අඹ 

්රීඩා,හ පිබඳඵ ඇඳ කළඳ ශරහ ක්රිඹහ කයනහ. භවරු තනතුය 

ගන්නහ ඳභටයි. ඔවුන්ප ්රීඩා,හ ගළන ක් ඳනහක් නළවළ. 

තභන්ශේ මිත්රඹන්ප  හිතතුන්ප තළන ශදන්න තභයි  ඒ අඹ ක්රිඹහ 

කයන්ශන්. ඳසු ගිඹ කහනුශ භ අපි ඒක දළක්කහ. ඒ නිහ ්රීඩා,හ 

රියුණු කයනහ නම් දක් ්රීඩා,කඹන්ශේ  විරහභ ගිඹ 
්රීඩා,කඹන්ශේ  ඒ පිබඳඵ වළඟීභක්  වුභනහක් තිශඵන 

593 594 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

උදවිඹශේ භළරිවත්වීභ සි භදු ශන්න ෑනෆ. ඒ හශේභ ශම් ්රීඩා,හ 

ංගම් ක්රභශ  ඵයඳතශ දුර්රකම් කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ඒ 

ඵයඳතශ දුර්රකම් නිළයරි ශන්න ෑනෆ. ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ 
නිහ තමුන්නහන්ශේ ශම් පිබඳඵ භළරිවත් ශරහ ක්රිඹහ කයන්න 

කිඹහ ඉ් රමින්  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග තුබඳන් ශගන ආ ශම් 

ංශලෝධනඹ පිබඳඵ අශේ සතුතිඹත් පුද කයමින්  ශභඹ තත් 

පුළු්  කය  නියවු්  ්රීඩා,හශ  ශඹශදන  ්රීඩා,හත් එක්ක ක්රිඹහ 

කයන උදවිඹශේ ආඹතනඹක් ඵප ඳරිර්තනඹ කයන්න කිඹහත් 

ඉ් රමින් භශේ චන ස් ඳඹ අන් කයනහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශෙප  ගරු අර්ජුන යටතුංග අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහප විනහ ඡ 
ඳවශශොක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.54] 
 

ගු අර්ජුන රණතුගග මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க - துலநநைகங்கள் ற்யம் 

கப்தற்யலந அலுல்கள் அலச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භප ශම් අසථහ රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධශඹන් ප්රථභශඹන්භ ඔඵතුභහප සතුතින්ත නහ. 
විශලේශඹන්භ ්රීඩා,හ ඳනත ංශලෝධනඹ කයන්න හිපපු ්රීඩා,හ ඇභති 

භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භළතිතුභහ 2013 ජනහරි 15 ළනිදහ 
ක්රිඹහ කශහ. භභ ඳහර්ලිශම්න්තුප ආපු දශේ ඉරහ වළභ දහභ 
කිඹනහ  ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් යශට් ඳනත් තිබුටත්  ඒ 

ඳනත් ක්රිඹහත්භක නහද කිඹන එක අපි ශවොඹහ ඵරන්න ෑනෆ 
කිඹහ. ඒ හශේභ  අශේ යශට් කිසි භභ ආඹතනඹකප ජහතික 
ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ.  

අපි ඳසු ගිඹ කහරශ  ඵරහශඳොශයොත්තු වුටහ ්රීඩා,හ 
ම්ඵන්ධශඹන් ජහතික ප්රතිඳත්ති වදරහ  ඳනත් ංශලෝධනඹ 
කයරහ  ්රීඩා,හ ආයක්හ කයන ළඩා, පිබඳශශ ඉරිරිඹප ශගනඹන්න. 

විශලේශඹන්භ භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ 
ශම් වහ ආයම්බඹක් රඵහ දීරහ  ංශලෝධන ඉරිරිඳත් කශහ. ඒ 
හශේභ භභත් ංශලෝධන විලහර ප්රභහටඹක් ඉරිරිඳත් කශහ. ඒ 
ංශලෝධන තභ ්රීඩා,හ ඳනතප ඇතුශත් කය නළවළ. ඒ 

ංශලෝධනත් භභ අද ඉරිරිඳත් කයනහ. ඒ ංශලෝධන පිබඳඵත් 
ගරු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කය නහ. වි ශලේශඹන්භ 
ශම් යප ජහතයන්තයඹප ගිශ  සි භරිභහශෝ ඵණ්ඩා,හයනහඹක භළතිනිඹ 

ශරෝකශ  ඳශමුළනි කහන්තහ අගභළතිනිඹ වළටිඹප ඳත් වුටහප 
ඳසුයි. ඊප ඳසශේ අශේ යශට් ශද්ලඳහරන නහඹකයින් හිටිඹහ. 
්රීඩා,කඹන් හිටිඹහ. ්රීඩා,හ වයවහ ශම් යප ශරෝකශ  ජනප්රිඹ 

ශන්න ඳපන් ගත්තහ. ක්රිකට් ්රීඩා,හ කයපු ශකශනකු වළටිඹප 
භපත් අසථහක් රළබුටහ  1996 ක්රිකට් ශරෝක කුරහනඹ 
ජඹග්රවටඹ කයන්න. 1973 අංක 25 දයන ්රීඩා,හ ඳනත -දළනප 

අවුරුදු 40කප ඉසශ් රහ- ශම් යපප ඉරිරිඳත් කයපු ඇභතිරු ශම් 
ගළන ශවො දළනුභක් ඇති එඹ ඉරිරිඳත් කය ඇති ඵ අපි කිඹන්න 
ෑනෆ.  

ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභනි  ඳනත් තිබුටහප ඳනත් 
ක්රිඹහත්භක කයන්න ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප ශවෝ එහි නිරධහරින්ප 
පුළුන්ද කිඹන ප්රලසනඹ තිශඵනහ. භවය ශරහප ශම් ඳනත 
කිඹහ ගන්න පුළුන්ද කිඹන කහයටඹ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ. නීති තිශඵන ඵ අපි දකිනහ. නීතිඹ තභන්ප ෑනෆ 

විකරඹප තභන්ශේ හසි භඹප  වයහ ගන්නත්  ෑනෆ නම් තභන්ශේ 
හිතතහශේ හසි භඹප වයහ ගන්නත්  කපයුතු කශ කහරඹක් 
තිබුටහ. භභ හිතන වළටිඹප අදත් ඒ තත්ත්ශ  නම් එතයම් 
ශනක් ඇතිශරහ නළවළ.  

්රීඩා,හ ඳනශත් 41 ළනි ගන්තිඹ ඹපශත් අති විශලේ ගළට් 
ඳත්රශ  ඳශ කයන නිශඹෝගඹන් වළකි විග ඳහර්ලිශම්න්තුප 
ශගනළ් රහ ම්භත කය ගන්න එක ඉතහභත් ළදගත් ශදඹක් 

නහ. ශභොකද  ඳසු ගිඹ කහරශ  ්රීඩා,හ වයවහ අතිවිලහර 
අනලය ශද්්  සි භදු වුණු ඵ අපි දළක්කහ. ්රීඩා,හ  යශට් තළනකප 
ශගන ඹනහ නම්  එශවභ ශගන ඹන්ශන් දරුශක් ්රීඩා,හප 

ම්ඵන්ධ කිරීභපද කිඹන කහයටඹයි අපි ඵරන්න ෑනෆ. ඒ 
කපයුත්ත කයන්ශන් ඳහශරන්. ෑනෆභ ්රීඩා,කශඹකුප මලික 
අත්තිහයභ දභන්ශන් ඳහශරන්. අද නශකොප මුළු ඳහ්  ්රීඩා,හ 

ඳද්ධතිඹභ හුෙක් දුයප ආඳසප ගිහි් රහ තිශඵනහ. ක්රිකට් 
්රීඩා,හ ශන්න පුළුන්; භශර ්රීඩා,හ ශන්න පුළුන්; අනිකුත් 
්රීඩා,හන් ශන්න පුළුන්. අද ශරෝකශ  ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන් 
ඳතින මරයභඹ ඳළත්ත රිවහ ඵරනශකොප කිඹනහ  ්රීඩා,හ 

professionalශරහඹ කිඹරහ. ඒ වයවහ තිශඵන අශේකභ  ්රීඩා,හශ  

තිශඵන ඹව ගුටඹ හුෙක් දුයප අඩු ශරහ  මුද්  ඳසු ඳභ වමහ 
ඹන තත්ත්ඹකප ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශම් වයවහ ්රීඩා,හ ඉරිරිඹප 

ගිඹහ කිඹරහ හිතනහ නම් භභ හිතන්ශන් ඒක ළරැරියි. 
්රීඩා,කඹන්ප මුද්  රළශඵන්න ෑනෆ. ආඹතනරප මුද්  
රළශඵන්න ෑනෆ. නමුත් මුද්  වම්ඵ කිරීශම් ඳයභහර්ථශඹන්භ 

්රීඩා,හ කයනහ නම් ්රීඩා,හ කයන එශක් පරක් නළවළ. අපි ්රීඩා,හ 
කයන  කහරශ  හිපපු පුහුණුකරුන් රිවහ ඵළලුශොත්   ඒ කහරශ   
මුදරප ළඩා, කයපු පුහුණුකරුන් හිටිශ  ශඵො ශවොභ අඩුශන්.  ඒ 

හශේ පුහුණුකරුන් ඹපශත් පුහුණු රඵන්න අපිප හනහ 
තිබුටහ. ්රීඩා,කඹනුත් එශවභයි. වළභ ශරහශ භ යප ශනුශන් 
්රීඩා,හ කයනහඹ කිඹන එක තභයි අඳප තිබුණු ශරොකුභ 

අලයතහ  ශරොකුභ ආඩා,ම්ඵයඹ වුශණ්. නමුත් අද නශකොප ඒ 
තත්ත්ඹ හුෙක් දුය ප ශනස ශරහ තිශඵනහ.  

භභ ඒ ම්ඵන්ධ ්රීඩා,කඹන්ප ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. භභ 

ශදොස කිඹන්ශන් ඳරිඳහරනඹපයි. ඳරිඳහරනඹ  කයනශකොප  
්රීඩා,කඹන් වදහ ගන්න අපි දළන ගන්න ෑනෆ. ්රීඩා,කඹන් එක්ක 

ජනප්රිඹ ශන්න  ්රීඩා,කඹන්ප අලයභ ශද් කයන්න ගිහි් රහ ඳසු 
ගිඹ අවුරුදු තුන වතශර් ක්රිකට් ්රීඩා,හ අන්ත විනහලඹකප ඳත් වුට 

ඵ අපි දළක්කහ. ඒකප මලිකභ ශවේතු වුශණ් ශද්ලඳහරන 

ඵරඳෆම්. හිපපු ්රීඩා,හ අභහතය ගහමිණී ශරොකුශේ භළතිතුභහ ශවොප 
කථහ කශහ. භප කිඹන්න කනගහටුයි  එතුභහ ඇභති වළටිඹප ඒ 

පුටුශ  ඉන්නශකොප අද එතුභහ කි  ශද්්  ක්රිඹහත්භක වුටහ 
නම්  දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහප කයන්න එතයම් ළඩා,ක් ඉතිරි 

න්ශන් නළවළ. එතුභහ ඒ පුටුශ   ඉන්නශකොප කශශේ තනිකයභ 

අශනක් ඳළත්ශත් ශද්් . අන්න එතළන තභයි අඳප ළදගත්කභ 
තිශඵන්ශන්. ගහමිණී ශරොකුශේ හිපපු ඇභතිතුභහප ශම්හ දළන්ත් 

ශත්රිරහ අඳ දළනුත් කිරීභ ගළන භභ න්ශතෝ ශනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහප ශචෝදනහක් කයනහ 

ශනොශයි. 2015 අශේ විසයි-විස ක්රිකට් ශරෝක කුරහන 

තයගඹ තිබුටහ. ඒ තයගඹප ඹන්න ඉසයශරහ අශේ ්රීඩා,කඹන් 

කිහිඳ ශදශනක් FCID එකප කළශ හ. තයග ඳහහ දීභ ගළන - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඉතහභත් ළදගත් ආඹතනඹක්. ඒ නිහ ශඳොඩකඩා,ක් 

ඉන්න ශකෝ. තයග ඳහහදීම්රප ම්ඵන්ධයි කිඹරහ තභයි ඒ 
්රීඩා,කඹන් එතළනප ශඹොමු කශශේ. ෑනෆභ ්රීඩා,කශඹකුප  තයග 

ඳහහ දීශම් ශචෝදනහ තිබුටහ නම් අනිහර්ශඹන්භ දඬුම් රිඹ යුතුඹ 

කිඹරහ ඉසයශරහභ කථහ කයන ශකශනක් භභ. නමුත් 

තයගහලිඹකප ඉසයශරහ එළනි ශද් ක්රිඹහත්භක ශනශකොප - 

විශලේශඹන්භ අශේ කණ්ඩා,හඹශම් නහඹකඹහ  ප්රධහන ්රීඩා,කශඹක් 

595 596 

[ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ  භවතහ] 
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ව තත් තරුට ්රීඩා,කශඹක් - ශම් ්රීඩා,කඹන් තුන් ශදනහභ  දස 

කිහිඳඹකප ඉසයශරහ FCID එකප අය ශගන ගිහි් රහ කශ ඒ 

ක්රිඹහ දහභඹ අඳප අනුභත කයන්න ඵළවළ. ඒ තයගහලිඹ ඉය 

වුටහප ඳසශේ ඒ ්රීඩා,කඹන් ශගනළ් රහ ඳරීක්ටරප රක් 

කයරහ අලය ශද් කයන්න තිබුටහ. අපි දළක්කහ  භහධය වයවහ 
විශලේශඹන්භ අශේ ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹශම් නහඹකඹහ විලහර 

අඳකීර්තිඹකප ඳත් වුණු ඵ. එශවභ භනක් ඇති ගිහි් රහ ්රීඩා,හ 

කයන්න ඵළවළ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ක්රිකට් ඳහරක 

භණ්ඩා,රශඹන් එබඳඹප ඹන ශකොප; තයගහලිඹප ඹන ශකොප 

තයගහලිඹ ජඹග්රවටඹ කය ශගන එන්න ෑනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ 

ඉරිරිඹප ශම් හශේ ශද්්  සි භදු ශනොශන්න අනිහර්ඹශඹන්භ 

ඔඵතුභහ ග ඵරහ ගත යුතුඹ කිඹන එක භභ ඉතහභත් ෑනෆකමින් 
දන්හ සි භටිනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ හශේභ භභ ඔඵතුභහශගන් තත්               

ශදඹක් ඉ් රනහ. විශලේශඹන්භ අශේ ශ ග ඳන්දු ඹන 

පුහුණුකරුකුශේ ප්රලසනඹක් භභ භහධය වයවහ දළක්කහ. ඒ අනු 

භයනහඹක කිඹන පුහුණුකරුහ තයග ඳහහ දීශම් ශචෝදනහ ඹපශත් 

ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශඹන් ඉත් කය තිශඵනහ. ඔඵතුභහ 

පුළුන් නම් ඒ පිබඳඵ හර්තහක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප රඵහ 

ශදන්න. ශරෝක ක්රිකට් කවුන්සි භරශ  තයග ඳහහ දීභ පිබඳඵ 

විශලේ කමිටුක් තිශඵනහ. එයින් ඔහු නිදවස කයරහ ලියුභක් 

එරහ කිඹරහ අඳප දළන ගන්න රළබී තිශඵනහ. ඒක ශකොතයම් 

දුයප ඇත්තද නළද්ද භභ දන්ශන් නළවළ. එශවභ ලියුභක් ඇවි් රහ 

තිශඵනහ නම් ඔඵතුභහ භළරිවත් ශරහ අනු භයනහඹක කිඹන 

පුහුණුකරුහ  වරිද ළයරිද කිඹරහ ශම් යප දළනුත් කයන්න. 

එශවභ යදක් කය තිශඵනහ නම් ඒ ගළන ඳරීක්ටඹක් 

ඳත්න්න.  ඒ පුද්ගරඹහ; ඒ පුහුණුකරුහ යදක් කයරහ නළත්නම් 

ඒ ක්රිඹහ දහභඹ කයන්න ඉරිරිඳත් වුණු පුද්ගරඹන් ව ශභළනි 

දඬුභක් ශදන්න වදපු පුද්ගරඹන් ගළන ඔඵතුභහ විශලේ අධහනඹ 

ශඹොමු කයරහ තීයටඹක් ගත යුතුයි.  

්රීඩා,හ ංගම්රප ඒ කහර්ඹහර ඳත්න්න අලය ඳවසුකම් 

නළවළයි කිඹරහ ගහමිණී ශරොකුශේ හිපපු ඇභතිතුභහ කි හ. භප 

භතකයි  ඳසු ගිඹ කහරශ  ජහතික ඔලිම්පික් කමිටුශ  

ශගොඩා,නළඟි් ර වදනශකොප එහි එක් අලයතහක් තභයි ්රීඩා,හ 

ංගම්රප අලය කහර්ඹහරඹ රඵහ දීභ. වළඵළයි  අහනහකප 

ඳසු ගිඹ කහරඹ තිසශේභ ඒක චීන ශවෝපරඹකප ඵදු දීරහ තිබුටහ. 

අපි වළභදහභ ශම් ගළන ඳහර්ලිශම්න්තුශ  කථහ කශහ. ඒ ගළන 

දළනුත් කශහ. ්රීඩා,හ ංගම්රප  කහර්ඹහර රඵහ ශදනහප ඩා,හ චීන 

ශවෝප් රප -චීන ආඳන ලහරහකප- දීරහ මුද්   රඵහ ගළනීභ ඳසු 

ගිඹ කහරශ  ක්රිඹහත්භක ශරහ තිශඵනහ. ශම් විකරඹප ්රීඩා,හ 

ආඹතනරප අලය ඳවසුකම් ශනොදී ශභළනි ශද්්  කිරීභ ගළන 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්නඹ කිඹරහ භභ ඉ් රහ 

සි භටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ  ඳසු ගිඹ කහරශ  රඵහ දී 

තිශඵන ්රීඩා,හ ංගම් නිශඹෝගරප අදහශ ශනස කශ යුතු 

නිශඹෝග කිහිඳඹක් ඇතුශත් ශ්  නඹ වභළගත* කයනහ.  

ඒ වහ ගරු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න. 

ශභොකද  භහ ශම්හ ඉරිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් ශන ශදඹක් නිහ 

ශනොශයි  ශම් ්රීඩා,හ ආයක්හ කයන්න අලය නිහයි. ්රීඩා,හ 

ආයක්හ කයන්න ෑනෆ නම්  තිශඵන නීති ක්රිඹහත්භක ශන්නත් 

ෑනෆ. එක පුද්ගරඹකුප එක විකරඹකපත්  තත් පුද්ගරඹකුප තත් 

විකරඹකපත් නීතිඹ ක්රිඹහත්භක ශනොකය නිළරැරි විකරඹප නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භක කයන්න ෑනෆ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  විශලේශඹන් ශම් කහයටඹත් භහ ඔඵතුභහප 

කිඹන්න ෑනෆ. හිපපු ්රීඩා,හ අධයක් ජනයහ් යඹහ ගළනත් ප්රලසන 
යහශිඹක් තිබුටහ. භප භතකයි  ඳසු ගිඹ කහරශ  ශොලිශඵෝ්  නිර 
යටශ දී භහන හිමිකම් උ් රංඝනඹ ව ඵප තීන්දුක් ශගන 

තිබුණු ඵ. ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනශ  තිබුණු නිර යටඹ 
ගළනත් භහ complaint එකක් ඉරිරිඳත් කය තිශඵනහ. ඒ ගළන 

අඳප  ඳසු කථහ කයගන්න පුළුන්. නමුත් එහිදී ඹම් යදක් 

ශරහ තිශඵනහ නම් ඒ යද නිළරැරි කයන්න. භවය විප ්රීඩා,හ 
ඇභතියඹකුප ඵළණුම් අවන්නත් සි භද්ධ නහ  නිරධහරින්ශගන්. 
අපි වුටත් අභහතයහංලඹක ඉන්න ශකොප අශේ නිරධහරින් ශදන 
උඳශදස අනු තභයි ශඵොශවෝ විප ක්රිඹහත්භක න්ශන්. ඒ නිහ 

ශභළනි නිරධහරින් ගළන ශරොකු වුභනහකින් ශොඹන්න ෑනෆ 
කහරඹක් උදහශරහ තිශඵනහ. අභහතයරුන් වළටිඹප අඳප 
ශකොඳභට ළඩා, තිබුටත්  කහර්ඹ ඵහුර වුටත්  නිරධහරින් ශදන 

ශදඹභ ක්රිඹහත්භක කයන්ශන් නළතු අඳප අලය  යපප අලය 
ළඩා, පිබඳශශක් ඉරිරිඹප ශගන ඹෆභ අශේ යහජකහරිඹයි.  

භහ ළ ඡපුය කහරඹ ගන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ ගරු ්රීඩා,හ 

ඇභතිතුභහප භහ සතුතින්ත නහ  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග 
ඉරිරිඳත් කයරහ ්රීඩා,හශ  ඹවඳත වහ නළත යක් ංශලෝධන 
ඉරිරිඳත් කිරීභ ගළන. ඒ හශේභ භහ දුන් නිශඹෝග ඇතුශත් කශශේ 

නළති වුටත්  භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ හිපපු ඇභතිතුභහපත් භහ 
සතුතින්ත නහ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇතුශත් කශහ. 

 
ගු අර්ජුන රණතුගග මශතළ  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඔඵතුභහ එකක්ත් ඇතුශත් කයරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

එශවභ කයන්න. භහ ඒ නිශඹෝග ඔඵතුභහප ඉරිරිඳත් කශත් භහ ්රීඩා,හ 

කයන්න ඹන්ශන්ත් නළවළ. ඔඵතුභහ ගත් මලික ක්රිඹහදහභඹ ගළන භහ 

ඉතහභත් සතුතින්ත නහ. 2001 භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප 

ඳත්වුණු දශේ සි භප වළභ දකභ හශේ භහ ශම් ගළන හකච්්හ 

කයනහ. ්රීඩා,හප අලය ෑනෆභ අසථහක අපි ඒ ශනුශන්  

ඉරිරිඳත් න ඵ කිඹමින්  ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් යපප අලය 

ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් ඉරිරිඳත් කයන ශර භහ ගරු 

ඇභතිතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ. ශම් යශට් ්රීඩා,හශ  ප්රවීටඹන් 

ඉන්නහ. ්රීඩා,හශ  ප්රවීටඹන් වබහගි කයහශගන ජහතික 

ප්රතිඳත්තිඹක් ඉරිරිඳත් කයන්න. ශත්රීම් කමිටුරප  එශවභ 

නළත්නම් ඳරිඳහරනඹප අලය සි භඹලුභ ශද් කස කයමින්  

ඉරිරිශ දී ්රීඩා,හ නිළරැරි භහර්ගශ  ශගන ඹන්න අඳප පුළුන් 

ශයි.  භප ශම් අසථහ රඵහ දීභ ගළන මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභහප සතුතින්ත ශමින් භශේ චන ස් ඳඹ  අන් 

කයනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි  ඇභතිතුභහ.  

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 10 minutes.  
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

[தற.த. 4.07] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஞரணநைத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

றலபரட்டுச் சட்டத்றன் கலரண எலங்குறறகள் தரடர் 

தரண இன்லந றரத்றல் கனந்துதகரள்றல் ரன் 

சந்சரசலடகறன்சநன்.  ங்கலலட றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சலப் ததரயத்ட்டில் அர் லது ங்கலக்கு 

சர்கறரண தரர்ல இயக்கறன்நது. அயலட 

சர்கறரண அடகுநைலநறலண ங்கபரல் அரணறக் 

கக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அண்லறல் அர் 

ட்டக்கபப்நெக்கு றஜம் தசய்து அங்குள்ப தறதல்ம் 

ரய்ந் 'ததர்' லரணத்றலணத் றநந்து லத்ரர். 

ரட்டின் ல்னரப் தறசசங்கலக்கும் தசன்ய 

றலபரட்டுத்துலநறலண றஸ்ரறக்க சண்டுதன்ந 

தசய்றறலண அன் நனரக  ங்கலக்குத் ந்றயந்ரர். அந் 

லகறல் அயலட சர்கறரண  அடகுநைலந, 

சர்கறரண சறந்லணல ரங்கள் சற்கறன்சநரம். 

ரநம் அல அடகற றலபரட்டு லரண அதறறயத்ற 

தரடர்தரண எய சண்டுசகரபறலண  றடுத்சன். 

உடணடிரக அர் ன்நலட ததரநறறனரபல அலத்து 

அந் லரணங்கலக்கு சடிரகச் தசன்ய தரர்ல 

றடுரய தறப்நெல றடுத்ரர். அன்சதரறல் யரசப 

அப்ததரநறறனரபர் அந் இடங்கலக்குச் தசன்ய குநறப்தறட்ட 

நன்ய லரணங்கலப அதறறயத்ற தசய்து தரடர்தரண 

ஆசனரசலணகலபயும் அடுத்டுத்துச் தசய்சண்டி 

டடிக்லககலபயும் அலச்சரறன் சரர்தரகத் தரறறத் 

றயந்ல குநறப்தறடத்க்கரகும்.  

றலபரட்டுத்துலநல தயசண றலபரட்டரக 

ட்டும் கயறறட நைடிரது. அது நைக்கறரண எய 

றடரகும். தக்டூகல் ன்ந ஆய்ரபரறன் கயத்துப்தடி 14 

லகரண ஊக்கல்கள் இயப்தரக அர் குநறப்தறட் 

டியக்கறநரர். அந் லகறல், 'சதரயக்கல்' ன்ய எயலக 

ரண ஊக்கல் இயக்கறன்நது; 'குலவூக்கல்' ன்ய இன்தணரய 

லகரண ஊக்கல் இயக்கறன்நது. 'சதரயக்கல்' ற்யம் 

'குலவூக்கல்' ஆகற இந் இண்டு லகரண ஊக்கல் 

கலபயும் சரறரண நைலநறல் தநறப்தடுத்சண்டுரக 

இயந்ரல் தறள்லபகலப ஆம்தத்றலியந்ச றலபரட்டில் 

ஈடுதரடு தகரண்டர்கபரக றகரட்ட சண்டும். ணச 

தரடசரலன ட்டத்றல் ட்டுல்ன, கறர, தறசச தசனக, 

ரட்ட, ரகர, சசற ற்யம் சர்சச ட்டங்கபறல் 

றலபரட்டுத்துலநறலண அதறறயத்ற தசய்க்கூடி 

றத்றல் து அலச்சர் ணது தசற்தரடுகலப 

நைன்தணடுத்துச் தசல்ரர் ன்ந ம்தறக்லக ங்கலக்கு 

இயக்கறன்நது.  

குநறப்தரக, 70 சவீரண க்கள் ரழ்கறன்ந தறசசரக 

கறரங்கள் கரப்தடுகறன்நண; 30 சவீரண க்கள் 

ரழ்கறன்ந தறசசரக கங்கள் கரப்தடுகறன்நண. அந் 

லகறல், கூடுனரண றலபரட்டு வீர்கள் றலபயும் 

ண்ரகக் கறரற ண் கரப்தடுகறன்நது. கறரற 

ட்டத்றலியந்து றலபரட்டுத்துலநறலண பர்ப்தன் 

நனரக அறறநல ரய்ந் றலபரட்டு வீ, வீரங் 

கலணகலப இந் ரட்டுக்குப் ததற்யக்தகரடுக்கக்கூடி 

ரய்ப்நெ இயக்கறன்நதன்தல ரன் தசரல்லித்ரன் லங்கள் 

அநறசண்டி அசறறல்லன. தணன்நரல் து 

ரட்டுக்கு கலர்த்றலப் ததற்யத்ந் றலபரட்டு வீ, 

வீரங்கலணகள் அசகரகக் கறரப் நெநங்கபறலியந்துரன் 

றலபந்றயக்கறநரர்கள் ன்தல லங்கள் அநறவீர்கள். அந் 

லகறல் 30 யட கரன யுத்ம் நைடிந்ன் தறன்ணர் 

இலபஞர், யுறகள் ங்கபறலடச கரப்தடுகறன்ந 

சக்றறலண - தக்டூகலின் கயத்றன்தடி கூயரக இயந்ரல் 

'சதரயக்கல்', 'குலவூக்கல்' சதரன்ந சக்றறலண - சரறரண 

நைலநறல் தன்தடுத்றக்தகரள்ற்கு இந் றலபரட்டுச் 

தசற்தரடுகலபக் கறரங்கள்சரயம் றஸ்ரறக்கசண்டு 

தன்ந சகரரறக்லகறலண - சண்டுசகரபறலண - உங்கள் 

கணத்றற்குத் யகறன்சநன். குநறப்தரக, எய ரட்டத்துக்கு 

எய லரணம் ன்ந லகறல் சர்சச ட்டத்துக்கல 

லரணங்கலப றஸ்ரறக்கசண்டி சல இயக்கறன்நது. 

கறக்கு ரகரத்லப் ததரயத் ட்டில் அம்தரலந, 

ட்டக்கபப்நெ, றயசகரலன சதரன்ந ரட்டங்கள் கடந் 

கரனத்றல் யுத்ம் லடததற்ந இடங்கபரகும். ன்நரலும், 

அதறறயத்ற ன்ந றடத் துக்கரண றகழ்ச்சற றலில் 

அம்ரட்டங்கலக்கு நைன்நரறல தகரடுக்கப்தடறல்லன.  

ஆணரல், இன்ய யுத்ம் தபணறக்கப்தட்டன் தறன்ணயம் 

ரங்கள் அந் இடங்கபறல் றலபரட்டுத்துலநறலண 

அதறறயத்ற தசய்ரல் இயப்தது து இலபஞர் யுற 

கலக்கு சலணலத் யரக அலயும். 

றலபரட்டுத்துலந அலச்சலப் ததரயத்ட்டில் ரங்கள் 

அர் லது ம்தறக்லக லத்றயக்கறன்சநரம்.  தகப 

அலச்சர் அர்கசப, இந் ந்ரண்டு கரனப்தகுறறல் 

கறக்கு ரகரத்றல் கரப்தடுகறன்ந அம்தரலந, 

றயசகரலன, ட்டக்கபப்நெ  சதரன்ந ரட்டங்கபறலும் 

அசசதரன்ய டரகரத்றல் கரப்தடுகறன்ந 

ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற, நைல்லனத்லவு, வுணறர, ன்ணரர் 

சதரன்ந ரட்டங்கபறலும் இந் றலபரட்டுத்துலநல 

அதறறயத்ற தசய்க்கூடி றத்றல் உங்கலலட தசற் 

தரடுகள் அலசண்டுதணவும் அல ற்லநர்கலக்கு 

எய நைன்நரரக, ஏர் டுத்துக்கரட்டரக றபங்க 

சண்டுதணவும் இந் இடத்றல் ரன் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  இலபஞர் யுறகள் அர்கபது உள்பத் 

லப் தப்தடுத்றக்தகரள்ற்கு -தண்தடுத்றக்தகரள்ற்கு, 

லனலத்துத்றலண பர்த்துக்தகரள்ற்கு, றட்டுக் 

தகரடுப்தறலணயும் சகறப்நெத் ன்லறலணயும் பர்த்துக் 

தகரள்ற்கு றலபரட்டு ஏர் உத்றரக - உதரரக 

அலகறன்நது ன்தலண லங்கள் அநறவீர்கள்.  ணச, 

தரடசரலன ட்டத்றலியந்து ரங்கள் றலபரட்டுக்கலபக் 

கட்டிதலப்தசண்டி சலறயக்கறன்நது.   

உண்லறசனச து றநலலக் கரட்டி ரட்டிற்குத் 

ங்கப்தக்கம் ததற்யத் யகறன்ந சறன வீ, வீரங்கலணகள் 

தகபறக்கப்தடுறல்லன ன்ய ற்தகணச உலரற்நற 

JVP  உயப்தறணர் தறல் த்ரக்க அர்கள் குநறப் 

தறட்டியந்ரர்.  அர்கள் சரரரகப் சதயந்து ண்டிறல் 

தசன்ய றகவும் அஸ்லப்தட்டு, தறந ரடுகபறல் 

தகபறப்நெகலபப் ததற்யக்தகரள்ற்கும் தங்குதற்நல் 

கலபச் தசய்ற்கும் உரற  ற்தரடுகலப சற்தகரள்கறன்ந  

றலனல கரப்தடுகறன்நதன்ய குநறப்தறட்டியந்ரர்.  

அண்லறல் கறக்கு ரகரத்றலியந்து தசன்ய, தற்கரசற 

றலபரட்டு றகழ்றல் கதடிப் சதரட்டிறல் கனந்துதகரண்டு 

தக்கங்கலபப் ததற்ய ரட்டுக்குக் தகபம் சசர்த் 

வீர்கள்கூட கறக்கு ரகரத்றலியந்து நெநப்தடுகறன்நசதரது 

தல்சயதட்ட அஸ்லகலபச் சந்றத்ரர்கள்.  

அர்கலக்குக் தகரடுக்கசண்டி றறலக்கூட சரறரண 

சத்றல் ங்கறல்லன.  அல உங்கபது தறலரக ரன் 

கயறல்லன.  அங்கறயக்கறன்ந சறன அறகரரறகள் றட்ட 

யகள் கரரக அர்கலக்குரற கரசசரலன உரற 

சத்றல் கறலடக்கர றலனலறல் அர்கள் அஸ்லப் 
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தட்டுக் கலடசற சத்றல்  ன்ணறடம் ந்து ங்கபது தம் 

ரறக்கக்கூடி றலனறயக்கறன்நது அல்னது ங்கலக்கு 

இந்ச் சந்ர்ப்தம் கறலடக்கரல் சதரகக்கூடி எய 

றலனறயக்கறன்நது ன்ய கூநற 1,20,000 யதரலத் க்குத் 

யம்தடி சகட்டுக்தகரண்டரர்கள்.  அந் றலபரட்டு 

வீர்கபது தங்குதற்நல் இந்றரறல் இடம்ததயரல் ரன் 

அந்ப் தத்லக் தகரடுத்து அர்கலப அநப்தறறயந்சன்.  

அற்குப் தறன்ணர் அர்கள் அந்ப் தத்லத் றயப்தறத் 

யற்குரற டடிக்லகலயும் தசய்றயந்ரர்கள் 

ன்தலயும் இங்கு குநறப்தறட றயம்நெகறன்சநன்.   

ணச, றலபரட்டுத்துலநறல் சசற ட்டத்றலும் 

சர்சச ட்டத்றலும் து ரட்டுக்குக் கலர்த்றறலணயும் - 

நெகலயும் சசர்க்கறன்ந றலபரட்டு வீ, வீரங்கலணகள் 

தகபறக்கப்தட சண்டும்; அர்கள் தபறரடுகபறல் 

லடததயம் றலபரட்டுக்கபறல் கனந்துதகரள்ற்கும் 

அற்நறல் தங்குரரறகபரக இயப்தற்குநைரற ரய்ப்நெகள் 

இனகுதடுத்ப்தட சண்டும் ன்தலச ரன் இந் 

இடத்றல் கூநறக்தகரள்ப றயம்நெகறசநன். அதுட்டுல்னரல் 

சசற ட்டத்றல் சர்சச ட்டத்றல் அர்கள் கரட்டுகறன்ந- 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.      

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஞரணநைத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
-அந்த் றநலகலக்குப் தரறசரக அர்கலக்கு 

றலபரட்டுத்துலந சரர்ந் தறகலபப் ததற்யக் 

தகரள்ற்கும் - உத்றசரகங்கலபப் ததற்யக்தகரள்ற்கும் 

உரற அநற ங்கப்தட சண்டும்.  ஆணரல், இன்ய 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் சர்சச றலபரட்டுப் 

சதரட்டிகபறல் கனந்துதகரண்டர்கள் எய கூலிரள் 

சலனலக்கூடப் ததற்யக்தகரள்ற்கு அரது எய labour  

ஆகக் கூடச் சசர்ந்துதகரள்ற்கு  நைண்டிடிக்கறன்ந 

றலனலறலணப்  தரர்க்கக்கூடிரக இயக்கறன்நது.  ணச, 

ரட்டுக்குப் நெகழ் சசர்க்கறன்ந இந் வீ, வீரங்கலணகள் து 

றநலகலப தபறப்தடுத்க்கூடி இந் றலபரட்டுத் 

துலந சரர்ந் உத்றசரகங்கபறல் சசர்ந்து ரட்டுக்கு சலும் 

றலபரட்டு வீர்கலபப் தறற்யறத்துத் யற்குரற 

ரர்க்கங்கலபப் ததற்யத்சண்டும்.  குநறப்தரகச் சறன 

றலபரட்டு வீர்கள் ன்ணறடம் ந்து ரங்கள் சர்சச 

ட்டத்றல் தசன்ய சரன்நறழ்கலபப் ததற்நறயப்தரகவும்  

ஆணரல், ங்கலக்குரற தரறல் ரய்ப்நெக்கள் சரறரண 

நைலநறல் ங்கப்தடறல்லனதன்யம் கூநற ஆங்கப் 

தட்டுக்தகரண்டரர்கள்.   

ரன் தகப அலச்சர் அர்கலப ம்நெகறன்சநன்.  

இப்தடித் சசற ட்டத்றலும் சர்சச ட்டத்றலும் ரட்டுக் 

குப் நெகலச் சசர்த்துத் ந் அந் வீ, வீரங்கலணகலக்கு 

உரற தறகலப - உத்றசரகங்கலப ங்குன் நனரக 

அர்கள் தகபறக்கப்தட்டு சலும் ங்கலபப் சதரன்ந 

றலபரட்டு வீர்கலப இந் ண்டக்குப் ததற்யத் 

யற்கு றலக தசய்சண்டுதன்ய சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  அத்சரடு நெனம் ததர்ந்து தசன்ந து 

உநவுகள் தபறரடுகபறலியந்து சறநந் றலபரட்டு 

லரணங்கலப அலத்துக் தகரள்ற்கரக ன்ணறடம் சறன 

proposalகலப அரது தறசலகலபத் ந்றயக்கறநரர்கள்.  

அந்ப் தறசலகலப லங்கள் அநறக்கறன்ந தட்சத்றல், 

அர்கள் தபறரடுகபறலியந்து றறறலணத் றட்டி ட்டக் 

கபப்தறல் சறநந் லரணங்கலப  அலப்தற்கு 

நைன்யரர்கள்.  இது சம்தந்ரக உங்கபறடம் கனந்துல 

ரட இயக்கறன்சநன் ன்தலணக் கூநற, ணது உலறலண 

நைடிக்கறன்சநன்.  ன்நற.   

 
 

[අ.බහ. 4.17] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනශත් ගන්ති 

ංශලෝධනඹ කයමින් නිශඹෝග ඉරිරිඳත් කය ඇති ශම් අසථහශ  
ඒ පිබඳඵ අදවස කීඳඹක් ඳශ කයන්නප භහ ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ.  

ගරු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ ශභභ ඳනතප ංශලෝධන ශදකක් 
ඉරිරිඳත් කයමින් ගළට් ඳත්රඹක්  භඟින් ඳශ කයන රද නිශඹෝග 
අනුභතිඹ වහ අද ශභභ ගරු බහප ඉරිරිඳත් කය තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අශේ යශට් ්රීඩා,හ ඳනත මුලින්භ 
කස කශශේ 1973 ර්ශ දී එකප ්රීඩා,හ අභහතය සි භටි ශක්.බී. 
යත්නහඹක භළතිතුභහ විසි භනුයි. ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ වළදුශ  1974 

ර්ශ දීයි. එතුභහ  වදපු ්රීඩා,හ ඳනත  ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ  තභයි  අඳ 
ශම් විටින් විප ංශලෝධනඹ කයමින් ්රීඩා,හශ  උන්නතිඹ 
ශනුශන් තීන්දු තීයට ගන්ශන්.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  1973  1974 ර්ර ශම්  

්රීඩා,හ ඳනත ව ශයගුරහසි භ කස කශත් ඊප ඳසු අසථහ 
කිහිඳඹකදීභ ශම් ්රීඩා,හ ඳනශත් ව ශයගුරහසි භර ංශලෝධන 
විටින් විප ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප ඉරිරිඳත් කය තිශඵනහ. ඒ 

ඉරිරිඳත් කශ ඹම් ඹම් සුළු සුළු ංශලෝධන වළශයන්නප  ශම් ්රීඩා,හ 
ඳනත වහ ශයගුරහසි භ පිබඳඵ පර්ට අධයඹනඹක් කය යපප 
කහශරෝචිත විකරඹප  ්රීඩා,හප උචිත විකරඹප  ඳසු ගිඹ  කහරශ  

ංශලෝධන කය තිබුශණ් නළවළ. භභ 2011 ්රීඩා,හ අභහතයයඹහ 
වළටිඹප ඳත් වුටහප ඳසශේ  ශම් ්රීඩා,හ ඳනත ව ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ 
ංශලෝධනඹ විඹ යුතුඹ කිඹහ ්රීඩා,හ ංගම්ර ශරොකු ඉ් ලීභක් 

තිබුණු ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. ඊප ශවේතු තභයි  මරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  1973 කහනුශ  යශට් තිබුණු තත්ත්ඹත් ශම් න 
විප  ්රීඩා,හ ංගම්ර  තත්ත්ඹත් අතය  තිශඵන  ශන. එදහ 
්රීඩා,හ ඳනත  ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ  බහවිතහ කයමින්  ්රීඩා,හප කය 

තිශඵන විනහලඹ  පිබඳඵ ශම් ්රීඩා,හ ංගම්  විසි භන් විටින් විප අඳප 
කි හ. ඒ අනු  ශම් ්රීඩා,හ ඳනත  ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ පිබඳඵ පර්ට 
අධයඹනඹක් කය ශම් පිබඳඵ අඳප අදවස  ඉරිරිඳත් කයන්නඹ 

කිඹහ  භහ වදය භයිඹහ  ගුටශේකය භළතිතුභහ   නීතිඥ ස ඳණ්ඩුක 
කීර්තිනන්ද භළතිතුභහ  ඔලිම්පික් කමිටුශ  බහඳතිතුභහ  
අභහතයහංලශ  හිපපු ශ් කම්තුභහ ඹන අඹශගන් ළදුම්රත් 

කමිටුක් ඳත් කශහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ අනු අඳ ඔලිම්පික් 
ංගභඹත් එක්ක ශම් කපයුත්ත ආයම්බ කශහ. එතළන සි භප 

රංකහශ  සි භඹලු ංගම් කළහ  ්රීඩා,හ ඳනත ව ්රීඩා,හ ශයගුරහසි භ  
ංශලෝධනඹ කයන්න අලය පපිපහ කස කයන්න අවුරුදු 
එකවභහයක කහරඹක් ගිඹහ. ඒ අනු  1973න් ඳසශේ  ඳශමුන 

තහප ්රීඩා,හ ඳනත වහ ශයගුරහසි භ පිබඳඵ පර්ට අධයඹනඹක් කය 
ඳනත  ංශලෝධනඹ  කය  ශයගුරහසි භ ඳහර්ලිශම්න්තුප ඉරිරිඳත් 
කශහ. ඒහ ම්භත වුටහ. ඒහයින් ශයගුරහසි භ ශදකක් තභයි ගරු 
ඇභතිතුභහ නළතත් ංශලෝධනඹ කයනු රළබ නිශඹෝග වළටිඹප 

ඉරිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. එක ංශලෝධනඹකින් ඔඵතුභහ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කිඹනහ  එදහ  යවස  ්න්දඹ  ප්රකහල කයන්න  තිබුණු  අයිතිඹ 
ශනුප අත උසරහ ්න්දඹ ප්රකහල කිරීභප අසථහ ශදන්න 
කිඹහ. ශදළනි  ංශලෝධනඹ තභයි ය වතයකප ශන් කය තිබ 

කහරසීභහ ංශලෝධනඹ කිරීභ. ගරු අභහතයතුභනි ඔඵතුභහ 
දන්නහ  ්රීඩා,හ ංගභඹකප කහරඹ තිබුශණ්  අවුරුදු ශදකයි කිඹන 
එක. අවුරුදු ශදශකන් ශදකප නිරයටඹකප ඹන්න  ෑනෆ. ශම්ක 

අපි අවුරුදු  වතය දක්හ දීර්ඝ කශහ. ඔඵතුභහ ශම් ගළට් නිශ දනඹ 
භඟින්  ඒ තිබුණු ප්රහශඹෝගික ගළපලුක්  නිළයරි කය තිශඵනහ. 
ඒක ශවොයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ශම් කහයටඹ ශකශයහිත් 
ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. භහ  දළකපු ශදඹක්  

තභයි  විටින් විප විවිධ ඇභතිරු ඳත් වී එනශකොප විවිධ ්රීඩා,හ 
ංගම්ර නිරධහරින් ඇවිත් තභන්ශේ ඳළළත්භ ශනුශන්  
තභන්ශේ හසි භඹ ශනුශන් ශම් ්රීඩා,හ ඳනශත් ශයගුරහසි භ ශනස 

කයන්නපඹ කිඹහ ශඹෝජනහ කයන එක. ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය 
ඇභතිතුභහ එතළනප ළශපයි කිඹහ භහ විලසහ කයන්ශන් නළවළ. 
තභන්ප ශඳෞද්ගලික හසි භ න ඳරිරි ්රීඩා,හ ඳනතප අත ගවන්න එඳහ 

කිඹන ශගෞයනීඹ ඉ් ලීභ භභ ගරු ඇභතිතුභහප කයන්නප 
කළභතියි. ඔඵතුභහ  අද ශන තුරු එශවභ කයරහ නළවළ. ඉරිරිශ දී 
ඔඵතුභහප එළනි ශඹෝජනහක් ආශොත්  ශම්  ඳනතප  වහ 

ශයගුරහසි භරප අත ගවනශකොප ඉතහභ ක් ඳනහකහරි ශන්න කිඹහ 
භහ කිඹහ සි භටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   එදහ ්රීඩා,හ ඳනත  වහ ශයගුරහසි භ 
ශනස කයන්න අඳප මු්  වුණු කහයටහ කිහිඳඹක් තිබුටහ. 
්රීඩා,හප ශඵොශවොභ ආදයඹ කයන භන්ත්රීයශඹක් න ගරු කනක 

ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ  මුරසුශන් ඉන්න අසථහක භප කථහ 
කයන්නප රළබීභ ගළන භභ තුටු ශනහ. අශේ හිතත් ගරු 
කනක ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ ්රීඩා,හ ංගභඹක  බහඳති ශකශනකු 

වළටිඹපත් කපයුතු කශහ.  

ඳසු ගිඹ කහරශ  ්රීඩා,හ ංගභඹකප ය ශදකක කහරඹක් 
තභයි තිබුශණ්. ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ පිබඳගන්නහ ඇති  
අවුරුදු ශදකකින් කිසි භභ ශකශනකුප ළටුණු ්රීඩා,හක් වදන්න ඵළරි 
ඵ. ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් වදරහ කපයුතු කයන්න අඩු ගටශන් 

අවුරුදු වතයක්ත් ඹනහ. ඒ නිහ තභයි අඳ ශම් කහර සීභහ 
අවුරුදු වතයක් කශශේ. වළඵළයි ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ශභතළන 
ශඳො ඡ යදක් කය තිශඵනහ. අඳ ශම් කහරඹ අවුරුදු වතයක් දක්හ 

රික් කශශේ ශඳො ඡ condition එකක් දභරහයි. අපි අවුරුදු වතයක් 

ඉන්න ශදනහ. වළඵළයි  ශම් ංගභශ  නිරධහරින් ශම් අවුරුදු ශදක 
තුශ කපයුතු කශ ආකහයඹ පිබඳඵ ්රීඩා,හ ංර්ධන 
ශදඳහර්තශම්න්තු ෆහීභකප ඳත් ශනහද කිඹහ අඳ ඵරනහ. ඒ 

ගළන ශොඹහ ඵරන්න අධයක් ජනයහ් යඹහප ඵරඹ දීරහ තිබුටහ. 
්රීඩා,හ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු එශේ ෆහීභකප ඳත් ශනහ 
නම් ඳභටයි නිරයටඹකප ඹන්ශන් නළති අවුරුදු වතයක් 

දක්හ දීර්ඝ කයන්න අය ශදන්ශන්. වළඵළයි  දළන් ශම් 
නිශඹෝගලින් ඔඵතුභහ අවුරුදු වතයභ එකරිගප ඹන්න ශදනහ. 
ශම්ශකන් භතු න ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශම් ්රීඩා,හ විනහල කයන 

ශකශනක් ආශොත්  අවුරුදු වතයක් ඹන ශකොප ආශ  ්රීඩා,හශ  
ගන්න ශදඹක් නළති ඹනහ. ඒ නිහ ඒ කහයටඹප ඔඵතුභහප 
ශඳො ඡ ංශලෝධනඹක් ශේන්න පුළුන් නම් ශවොයි. අවුරුදු වතය 

ශදන ශකොප අවුරුදු ශදකකින් ඔහුශේ ්රීඩා,හශ  යහේතිඹ පිබඳඵ 
ඹම් ඹම් කහයටහ ශොඹහ ඵරන්න. අඳ ඒ නීතිඹ වළදුහ. ඔඵතුභහ 
එඹ ශගනළත් ඵරන්න  අඳ ඒශක් ඹම් ශකොන්ශද්සි භ ටිකක් දභරහ 
තිශඵනහ. ඒ ශකොන්ශද්සි භ ටික පුයනහ නම් තභයි ඔහුප අවුරුදු 

වතයක කහරඹක් ඉන්න පුළුන් න්ශන්.  

ගරු ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහප ශභශවභ කිඹන්ශන් ඇයි 

කිඹහ දන්නහද? භභ ඳහඳන්දු ්රීඩා,හශන් රත් අත් දළකීභ නිහයි 
ශභශවභ කිඹන්ශන්. ඳහඳන්දු කිඹන්ශන් අශේ යශට් ශඵොශවොභ 
ඉවබඳන්භ තිබුණු ්රීඩා,හක්. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී භභ ඒ 
තළනළත්තහශේ නභ කිඹන්න කළභළති නළවළ. ශම් ඳහඳන්දුශ  

උරුභක්කහයශඹක් හිටිඹහ. අවුරුදු ශදකක් ඳහඳන්දු ඳරිඳහරනඹ 
කශශේ ඒ පුද්ගරඹහයි. ඔහු FIFA එශක් ් ලි බිලිඹන ගටනක් 

ශවොයකම් කශහ. කිසි භ ශකශනකුප එතළනින් ඔහු ඉත් කයන්න 

ඵළරි වුටහ. ඇයි ඒ? ශම් ඳනශත් තිබුණු අඩු ඳහඩුකම් නිහයි. අඳ 
ශම් ඳනතප ං ශලෝධනඹක් ශගනහහ  "ශකශනකුප ඉන්න පුළුන් 
ය වතයයි. වළඵළයි  ඔහුප විරුද්ධ ශචෝදනහ තිශඵනහ නම්  

ඔහු ශම් ්රීඩා,හ ශනුශන් ඹම් ඹම් අකපයුතුකම් කය තිශඵනහ 
නම් ඔහුප එභ තනතුශර් ඉන්න ඵළවළ" කිඹහ. ගරු ඇභතිතුභනි  අඳ 
ශම් අකපයුතුකම්රප ළප ඵළන්දහ.  

ඊශෙප  අපි භරර ්රීඩා,හ අයශගන ඵරමු. ඔඵතුභහප භතක 
ඇති  ඳසු ගිඹ කහරශ  භරර ්රීඩා,හ ංගභශ  බහඳති රයයඹ එක 
රිගපභ -අවුරුදු අපක් තිසශේ- දළරුශ  එක පුද්ගරශඹක් විසි භනුයි. 

එතුභහ ඒ අවුරුදු අපප භරර ්රීඩා,හ ශනුශන් ශකොයි තයම් 
ශදඹක් කශහද කි ශොත්  අහන හර්ක් ්රීඩා,හ තයගහලිශ දී එක 
ඳදක්කභක්ත් නළතියි රංකහ ආශ . එඹහ භරර ්රීඩා,හ 
ශඵොරැ් ශ්  කනත්තප ශගන ගිහින් තභයි නළළත්තුශ . ඳනතප 

අඳ ශම් ශකොන්ශද්සි භ දළම්ශම් නළත්නම් ඔහු ආඳහු එභ තනතුය 
ඉ් රන්න තීයටඹ කය තිබුටහ. වළඵළයි  අඳ ඒකප ඉඩා, දුන්ශන් 
නළවළ   ්රීඩා,හ ඳනතප ශයගුරහසි භ ශගනහහ. ගරු ඇභතිතුභනි  

ඇභතියඹහප ඒ ඵරඹ තිශඵනහඹ කිඹහ ශභහි වන් කය 
තිශඵනහ. භවය ශද්්  ශදන්න ඵළවළ. වළඵළයි  ඇභතියඹහප 
ඵරඹ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහප ශකොයි තයම් ඵරඹ 

තිබුටත්  ශකොන්ශද්සි භඹ දභන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහප ඉවබඳන් 
ශකොශවත් නිශඹෝගඹක් එනහ ෑක ශදන්න කිඹහ. භතක ශන්  
ඳසු ගිඹ කහරශ  ඔඵතුභහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  ්න්දඹ 

තිඹන්න ඹන ශකොප ඉවබඳන් නිශඹෝගඹක් ආහ ශන්  අතුරු 
කමිටුක් ඳත් කයන්න කිඹහ. වළඵළයි  ඔඵතුභහ වීයඹහ හශේ 
තීන්දුක් ගත්තහ. ඔඵතුභහප ඉවබඳන් ඇවිත් ඔඹ ශනුශන් 
interim committee එකක් ඳත් කයන්න ගිඹහ. භභ ශඵොශවොභ 

ශගෞයශඹන් ඔඵතුභහප කිඹන්න ෑනෆ  එතළනදී ඔඵතුභහ ශකබඳන් 
හිටිඹහ. එඹ කයන්න දුන්ශන් නළවළ. ඒක තභයි ශන්න ෑනෆ. 

්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ශයගුරහසි භ ශගනළත්  ඳනතින් ඇභතියඹහප 

තිබුණු ඵරඹ එබඳඹප දභපු  විභධයගත කයපු එකභ ඇභතියඹහ 
භභයි. භභ ඒ ඵරඹ ගත්ශත් නළවළ. ඒ ඵරඹ ගත්තහභ අඳප ඉවබඳන් 
නිශඹෝග එන ඵ භහ දන්නහ. ඊප ඩා,හ ශවොයි  නීතිඹප ඇතුශත් 

කශහභ ආශ  අඳප කවුරුත් කිඹන්න එන්ශන් නළවළ. ශභොනභ 
ශවේතුකපත් ඒ විකරඹප කහශගන්ත් එළනි නිශඹෝග එන්න 
ඵළවළ  ශවො ශද් කයන්න කිඹහ අඳ ්රීඩා,හ ඳනතප නීති රීති 

ශගනහහ. ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි  භහ ඔඵතුභහශගන් ඉ් රහ 
සි භටින්ශන් එශවභ කපයුතු කයන්න කිඹහයි. උදහවයටඹක් 
ලශඹන් භභ ඔඵතුභහප ඳහඳන්දු ්රීඩා,හ ගළන කිඹන්නම්.  

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භප තිශඵන කහරඹ ශවෝ අයශගන භභ ඔඵතුභහප ශම් කහයටඹ 

කි ශොත් ශවොයි. ශභොකද  ඔඵතුභහශේ කහයටහ එකක්ත් භභ 
ශනස කය නළවළ. ශම් ගළට් ඳත්රශ  ඒ කහයටහ එශවභභ 
තිශඵනහ. වළඵළයි  ඔඵතුභහ ්රීඩා,හ ඇභති ලශඹන් කපයුතු කශ 
කහරශ  නිකුත් කශ ගළට් ඳත්රශ  ය වතයක භසත ශේහ 

කහර එකතු ගටනඹ කශ යුතු කහර කහනු පිබඳඵ වන් 
කය තිබුශණ් නළවළ.  
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[ගරු  භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ  භවතහ] 
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ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒක වරි. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අන්න ඒකප තභයි ශම් නිශඹෝග ශගනහශ . අනික් ඒහ ශනස 

ශරහ නළවළ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇභතිතුභනි  භභ දළන් අවරහ ඵරන ශකොප දළන ගත්ශත් 
ශන ශදඹක්. එශවභ නම් භභ ඒ කිඹපු ශදඹ ඉ් රහ අස කය 
ගන්නම්.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහශේ කහරශ  කයපු කිසි භභ ශදඹක් ශනස ශරහ නළවළ. 

ඉ් රන්න ආහභ ඒ අඹ ඇහුහ  ශම් අවුරුදු වතය එන්ශන් 
ශකොශවන්ද කිඹරහ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ශම් නීතිඹ අනු ඳත් න ශකශනකුප අවුරුදු 

වතයක් එක රිගපභ ඒ තනතුශර් ඉන්න පුළුන්ද?  [ඵහධහ කිරීභක්] 
නළවළ. නිරයටශඹන් ශම් අවුරුද්ශද් ඳත් වුටහභ අවුරුදු වතයක් 
එක රිගප එඹහප ඉන්න පුළුන් ශන්ද?  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ  two terms විකරඹපයි ඹන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන්  ඉන්න 

පුළුන් උඳරිභ කහරඹ අවුරුදු වතයයි. වළඵළයි  ශදඳහයක් - two 

terms -  ඹන්න පුළුන්. අපි අවුරුදු ශදකයි කිඹහ හිතමු. අවුරුදු 

ශදක  ශදක අවුරුදු වතයක් ඉන්න පුළුන්. අවුරුදු වතයප ඩා,හ 
ඉන්න ඵළවළ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අවුරුදු වතයප ඩා,හ ඉන්න ඵළරි නම්  නිරයටඹ එන්ශන් 

අවුරුදු ශදකකින්ද  වතයකින්ද?  

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භවය ඒහශ  නිරයටඹ අවුරුද්දකින් එනහ. භවය 

ඒහශ  අවුරුදු ශදකකින් එනහ. එශවභ ශන් එන්ශන්. වළභ 
එශක්භ අවුරුදු වතය න්ශන් නළවළ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ  ගරු ඇභතිතුභනි. අඳ කස කයපු විකරඹප නම් තිබුශණ් 
අවුරුදු ශදකකින් නිරයටඹ ඳත්නහ කිඹහයි.  

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒක තීයටඹ න්ශන් ශභශවභයි. ඔලිම්පික් 

කමිටු ජහතික ංගම්රප කිඹහ තිශඵනහ  ඒ අඹශේ ජහතයන්තය 

ංගම්ර තිශඵන කහර කහනු තභයි ශම් නිරයටරප 

අදහශ විඹ යුත්ශත් කිඹහ. උදහවයටඹක් විකරඹප අපි table tennis 

්රීඩා,හ ගනිමු.  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇභතිතුභනි  භශේ ශරහ ශනොශයි ඔඵතුභහශේ 
ශරහයි ශම් ගන්ශන්.  

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කභක් නළවළ.  

Table tennis ්රීඩා,හශ  නිරයටඹ ඳළළත්විඹ යුතු කහර සීභහ 

අපි ශභ ශවේ අවුරුද්දක් කිඹහ දභරහ තිබුටහප  එඹ අවුරුදු ශදකින් 

ශදකපයි තිශඵන්ශන් කිඹහ International Table Tennis 

Federation එශකන් කිඹහ තිශඵනහ නම්  අන්න එඹ ජහතික 

ංගභඹප අදහශ නහ කිඹහ තභයි ඔවුන් අඳප කිඹහ තිශඵන්ශන්.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇභතිතුභහ  ඔලිම්පික් කමිටු ශගශනන සි භඹලු ශද් 

විලසහ කයන්න එඳහ කිඹන ඉ් ලීභ භහ ඔඵතුභහශගන් ශඵොශවොභ 
ශගෞයශඹන් කයනහ. ඹම් ්රීඩා,හක් ළටිරහඹ කිඹරහ අපි හිතමු. 
ශකශනකුප ඇවි් රහ අවුරුදු ශදකකින් ඒ  ්රීඩා,හ  රියුණු කයන්න 

පුළුන් කිඹනහ නම්  ඒ අතයඹක්. ශකශනක් අලුතින් ඇවි් රහ 
ඳයට අඹශේ ළරැරි ශොඹරහ අනම්භනම් කයන ශකොපභ භහ 
වඹක් විතය ඹනහ. ඊප ඳසශේ  කහභය වදරහ අනම්භනම් කයන්න 
තත් භහ වඹක් විතය ඹනහ. ඊශෙ ්න්දඹ රිනන්න තත් භහ 

වඹක් ඹනහ. එතශකොප භහ වඹයි ළඩා, කයන්න තිශඵන්ශන්. 
ඉතින්  ෑනෆභ ්රීඩා,හක් ම්ඵන්ධ ප්රතිඳත්තිඹක් - policy - වදරහ 

එඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න අභ ලශඹන් අවුරුදු වතයක්ත් ඹනහ  

ගරු ඇභතිතුභහ. ඒ නිහ අපි ඒ නිර කහරඹ අවුරුදු වතයකප දීර්ඝ 
කශහ. අවුරුදු වතයකප දීර්ඝ කයරහ  අවුරුදු ශදකකදී ඒ පිබඳඵ 
අධයඹනඹක් කය ඵළලුහ  අවුරුදු වතයභ ළඩා, කයන්න ශදනහ ද 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹන විකරඹප එශවභ ප්රලසනඹක් නළත්නම් 
ගළපලුක් නළවළ. එශවභ නළත්නම්  ඒ ශකශයහි ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹ ශඹොමු කයන්න  ගරු අභහතයතුභනි. ශභොකද  ්රීඩා,හ ශ  

උරුභක්කහයඹන්භ තභයි ්රීඩා,හශ  කරුභක්කහයඹන් න්ශන්ත්. 
ඒක භශේ අද්දළකීභ.  

ගරු ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහ දන්නහ ඒ කහරශ  basketball 

්රීඩා,හශ  තනතුරුර සි භටි අඹ ගළන. භවරු එක රිගප අවුරුදු 
නඹක් ඒ තනතුරුර සි භටිඹහ. Badminton ්රීඩා,හශ   තනතුරුර 

භවරු අවුරුදු වඹක් සි භටිඹහ. පිහිනුම් ්රීඩා,හශ   තනතුරුර 

භවරු අවුරුදු 9ක් සි භටිඹහ. ශම් ඒකහකරකහරිඹ කළඩුශ  නළත්නම්  
්රීඩා,හ ඉරිරිඹප ශගන ඹන්න අඳප ඵළවළ  ගරු ඇභතිතුභහ. ඒ අඹ 
එන්ශන්  ්රීඩා,හ රියුණු කයනහ කිඹරහයි. වළඵළයි  ඒ අඹ ්රීඩා,හ 

තභන්ශේ ජීශනෝඳහඹ කය ගන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හප ආදයඹ කයන විලහර 
පිරික් ශම් යශට් ඉන්නහ. අද ඒ අඹ ශම් ්රීඩා,හ ංගම්ර 
තනතුරුරප එන්ශන් නළවළ. ශම් ්රීඩා,හ භහෆිඹහප එකතු ශන්න 
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ඒ අඹ එන්ශන් නළවළ. ඒ අඹප එන්න  ශගෞයනීඹ පිරික් ්රීඩා,හ 
ංගම්රප ශගන එන්න අලය ඳසු බිභ තභයි අපි වළදුශ   ්රීඩා,හ 
ඳනත වදරහ  ශයගුරහසි භ වදරහ. ගරු ඇභතිතුභනි  අපි ඔඵතුභහශගන් 

නළතත් ඉ් රහ සි භටින්ශන්  කවුරු ශභොනහ කි ත් ්රීඩා,හ ඳනත 
ව ශයගුරහසි භ පිබඳඵ ඔඵතුභහ පර්ට අධයඹනඹක් කයන්න 
කිඹරහයි. ඔඵතුභහ නීතිඥ සශඹක්. ඔඵතුභහප ශම් පිබඳඵ ශවො 

දළනුභක් තිශඵනහ. ඒ නිහ කවුරු ශභොනහ කි ත් ශම් පිබඳඵ 
පර්ට අධයඹනඹක් කයන්ශන් නළති   ශම් පිබඳඵ ශඳෞද්ගලික 
ශොඹහ ඵරන්ශන් නළති ඳනතප ව ශයගුරහසි භරප අත ගවන්න 

එඳහ කිඹන ඉ් ලීභ භහ කයනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  අද ඔඵතුභහ ංශලෝධනඹක් ශගනළවිත් 

තිශඵනහ  ''අත ඔහ ්න්දඹ ප්රකහල කශ යුතුඹ'' කිඹරහ. නමුත් 

ශම් අතශර් නීති ශකටුම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුප ලිඹළවි් රක් 

ඹනහ  ්න්ද ක්රභ ශදකක් ඇතුශත් කයරහ. අද ඳහර්ලිශම්න්තුප 

ංශලෝධනඹක් ශගශනනහ  යවස ්න්ද එඳහ  අත ඔහ ්න්දඹ 

ප්රකහල කයන්න ෑනෆ කිඹහ. අද ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ශභඹ ම්භත න 

විප නීති ශකටුම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුප ත ලිඹළවි් රක් ඹනහ 

-එඹ ඔඵතුභන්රහභ ඹපු එකක්- ශම් ්න්ද ක්රභ ශදකභ ගළන 

කිඹරහ. ඉතින්  අඳප ශත්ශයන්ශන් නළවළ  ශභොකක්ද කයන්ශන් 

කිඹරහ. එක්ශකෝ යවස ්න්දඹක් කිඹන එක තිඹන්න. එශවභ 

නළත්නම්  අත ඔහ ්න්දඹ ප්රකහල කිරීභ කිඹන එක තිඹන්න. ශම් 

ශදකභ ශගශනන්න එඳහ ගරු ඇභතිතුභනි. ශම් ක්රභ ශදකභ ශගන 

ආ ගභන් ආඳසු  භහෆිඹහ එක එනහ. භහ නම් දන්නහ තයභප 

ශවොභ ශද්  අත ඔහ ්න්දඹ ප්රකහල කිරීභ කිඹන එකයි. ශභොකද  

භභ ශවොපභ දන්නහ එතළන සි භදු න ශද්. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  භහ ඔඵතුභහප එඹ කිඹන්නම්. නිරයටඹප කලින් 

වළශභෝභ ් ලි ශඵදනහ. අන්තිශම්දී ංගම්ලින් එන 

නිශඹෝිනතඹහ ශනොශයි යවස ්න්දඹ ශදන්ශන්. ඒ නිහ නීති 

ශකටුම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තුප ඹහ තිශඵන ලිඹළවි් ර ආඳසු 

ශගන්හ ගන්න  ගරු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ ශම් නිශඹෝග ශගශනන 

එක ශවොයි. ඔඵතුභහ ශම් තීයටශ  ඉන්න. නමුත් අය කලින් කී 

නිශඹෝගඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න එඳහ.  එඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 

කවුරුන් ශවෝ ගළපඹක් ගවරහ තිශඵනහ. ඒ ගළපඹ ගවරහ 

තිශඵන්ශන්  ඳයට භහෆිඹහකහයශඹක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනත ව ශයගුරහසි භ 
පිබඳඵ භහ  මින් එවහප කථහ කයන්ශන් නළවළ. භහ ඔඵතුභහශගන් 

නළතත් ඉ් රහ සි භටින්ශන්  ශම් ඳනත ව ශයගුරහසි භ පිබඳඵ ඹම් 

තීන්දුක් ගන්නහ නම්  ඔඵතුභහ ඒ ගළන ශඳෞද්ගලික ශොඹහ 
ඵරන්න කිඹන එකයි  ගරු ඇභතිතුභනි. ශභොකද   ශම් අලුත් 

ගළට් එක එන විපභ භප ශත්රුටහ  ඔඵතුභහත් කශඩක ඹන්න 
ඳපන්ශගන  කිඹරහ. ශකශේ ශතත්   භභ සතුතින්ත ශනහ 

ඔඵතුභහ ශම් තීන්දුත් එක්ක සි භටීභ පිබඳඵ.  

ගරු අභහතයතුභනි  ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු කයවිඹ යුතු කහයටහ කීඳඹක් තිශඵනහ. ගරු 

ඇභතිතුභනි අපි ඉරි කයපු ඳශහත් ්රීඩා,හ ංකීර්ට  රිසත්රික් ්රීඩා,හ 
ංකීර්ට ගළනත් කිඹන්න ෑනෆ. ශම් විඹඹ බහයගන්නහ විප භහ 

දළකපු ශදඹක් තිබුටහ. ්රීඩා,හප අදහශ රංකහශ  සි භඹලු ඹටිතර 
ඳවසුකම් ටික තිබුශණ් ශකොශම. පිහිනුම් තපහක  ග වසථ 

්රීඩා,හංගට  synthetic tracks ආරි සි භඹ් ර තිබුශණ් ශකොශම. 

වළඵළයි ්රීඩා,හශ  දක්ඹන් සි භටිශ  ගශම්. නමුත් ගභප ඹටිතර 
ඳවසුකම් තිබුශණ් නළවළ. ඒ නිහ අපි ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් වදරහ 

එකප හිපපු ජනහකරඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහප ඒ ගළන 
කි හභ  ඒ වහ රුපිඹ්  බිලිඹන වතය වභහයක් -රුපිඹ්  

මිලිඹන 4 500ක්- අඳප දුන්නහ. ඒ අනු අශේ කහරශ  අපි 

කිලිශනොච්චිඹ ්රීඩා,හංගටඹ වළදුහ. කිලිශනොච්චිශ  අශේ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  ரன் உங்கலக்குச் தசரன்ண, அ சதச தசரன்ண. 

சதச ரட்டரங்க அய. අපි කිලිශනොච්චිඹ පිට්පනිඹ වළදුහ. 

උතුශර් දක් ්රීඩා,ක ්රී ඡකහශෝ විලහර පිරික් ඉන්නහ.   SD & 

CC එක ශඵොරු කිඹ කිඹහ තභ අභහතයහංලඹ ශනොභෙ ඹනහ. 

ඒක ම්පර්ටශඹන් ළරැරියි.   

ගරු ඇභතිතුභනි  ගන්න ශ ළර අතප. ඒ අඹප දී තිශඵන 

කහරඹ දළන් ඉයයි. ඒ අඹප දඩා, ගවන්න. ඒ අඹ terminate 

කයන්න. උතුශර් ඉන්නහ උතුශයන් බිහි ව  දක් ්රීඩා,කඹන් 

විලහර පිරික්. අපි ගිහින් කිලිශනොච්චිශ  ්රීඩා,හ උත් 

ඳළළත්වහ. අශේ ගරු ශ්රීතයන් භන්ත්රීතුභහ  ඒ කහරශ  නම් අඳත් 

එක්ක කථහ කශශේ නළවළ. නමුත් දළන් කථහ කයනහ. උතුශර් දක් 

්රීඩා,කශඹෝ ඉන්නහ. එතුභහත් දළන් භප කි හ  අශේ ground එක 

වදරහ ශදන්න කිඹරහ. ඒ හශේභයි භඩා,කශපු තිශඵන 

්රීඩා,හංගටඹ. ගරු ඇභතුභනි  ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ දහක ගිහි් රහ එඹ 

වි ත කශහ. අපි ඒ ගළන ශඵශවවින් න්ශතෝ ශනහ. ශවොයට 

්රීඩා,හංගටඹ වදරහ දළන් එඹ ශඵදහගන්න ඵළරි ඉන්නහ. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දන්නහ අපි එඹ වළදුශ  කුභන ්රීඩා,හරපද 

කිඹරහ.   

අිනත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ දළන් කිඹනහ ලු  

එහි ක්රිකට් ගවන්න ෑනෆ කිඹරහ. දළන් අන්න ආශඹත් ශනස 

කයන්න වදනහ ලු. එක එක ඇභතිතුභන්රහප ෑනෆ විකරඹප 

පිට්පනි වළදුශොත් ශම් ළශඩක කයන්න ඵළවළ. ඒ නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහ ක්රිකට් ගවන්න කළභළතියි කි ත්  ශවොයට රිසත්රික් 

්රීඩා,හංගටඹ ක්රිකට් ගවන්න වදරහ නළවළ. ඒක වදරහ තිශඵන්ශන් 

ඹම් ළඩා, පිබඳශශක් තුශයි. ඒ පිට්පනිඹ තිශඵන්ශන් ඳහඳන්දු  

යගර්  භරර ්රීඩා,හ වහ. ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ 

්රීඩා,හංගටඹ වි ත කයන්න. ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ දහ භහතය එකක් 

වි ත කයරහ තිබුටහ. ඒ හශේභ ශවොයට ්රීඩා,හංගටඹත් වි ත 

කයන්න කපයුතු කයන්න. ගරු ඇභතිතුභනි  භවනුය  රිගන 

්රීඩා,හංගටඹ අපි වදරහ සි භඹලු ළඩා, ඉය කයරහ තිබුටහ. ඒකප 

ඳශහත් බහශන් ප්රලසනඹක් භතුශරහ ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනඹ විරහ 

තිබුටහ. ඒ නිහ ඳ් ශ් කළශ්  ්රීඩා,හංගටඹත් ක ඡනමින් වි ත 

කයන්න කපයුතු කයන්න කිඹන ශගෞයනීඹ ඉ් ලීභ අපි 

ඔඵතුභහප කයනහ.  

ත්රිකුටහභරශ  ඳශහත් ්රීඩා,හ ංකීර්ටඹ ගළනත් කිඹන්න ෑනෆ. 

අශේ මුසලිම් භන්ත්රීතුශභකුත් ඒ ගළන කි හ. ඒ ප්රශද්ලඹ විලහර 

්රීඩා,කශඹෝ පිරික් බිහි ශච්ච ප්රශද්ලඹක්. වළඵළයි  ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

එකවභහශර් කහරඹ තුශ ම්පර්ටශඹන්භ ඒ පිට්පනිඹ වළදීශම් 

කපයුතු නළතිරහ. ඔඵතුභන්රහශේ ඹවඳහරන ආණ්ඩු කහරශ  

ඒ පිට්පනි වළදීශම් කපයුතු නළතිරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නලින් 

ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභනි  ඔතළන ඉශගන කෆ ගවනහප ඩා,හ  

ශඳොඩකඩා,ක් ඒ ගළන ශවොඹරහ ඵරන්න.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ගම්ලින් ඉතහ දක් ්රීඩා,ක ශඹෝ බිහි ශරහ 

එනහ.  නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභනි දළන් ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ 

බිංගිරිශ  ඳශහත් ්රීඩා,හ ංකීර්ටඹක් වදනහ. ඵරන්න ශභොන 

තයම් දක් ඇභතිරුද කිඹරහ. බිංගිරිඹප ඳශහත් ්රීඩා,හ 

ංකීර්ටඹක් එනහ. බිංගිරිඹ ආනශ  පිහිනුම් තපහක 

වළශදනහ. ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ඒකප 

ගිහි් රහ නහන්න. ශඳොඩකඩා,ක් නහන්න. නහරහ පුරුදු නළවළ ශන්. ශම් 

ඇභතිතුභහ වදන ්රීඩා,හ තපහකශ  නහන්න. ඇභතිතුභහ ඒක වදරහ 

තිශඵන්ශන්ත් ඔඵතුභහප නහන්නභ තභයි.  
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ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 

ඔඵතුභන්රහ ජයහ-  
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ජයහ? භභ ශනොශයි ඒක වළදුශ . ඔඵතුභහ ්රීඩා,හ 
ඇභතිතුභහපද ඒක කිඹන්ශන්?  භභ ශනොශයි වළදුශ . වදපු 

ශකනහප ඒක කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ එශවභ ශකශනක් 
ශනොශයි. එතුභහ එශවභ කයරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප විනහ ඡ ශදකක කහරඹක් 
තිශඵනහ. 

  
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉක්භනින් කථහ ඉය කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි  වරි. 
නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහප විහිළුපයි කි ශ . 
භභ කි ශ   ඔඵතුභහප ආඩා,ම්ඵය ශන්න ෑනෆ කහයටඹක්. 

ඔඵතුභහශේ ආනශ  ඔඵතුභහප වදන්න ඵළරි වුට ශදඹක් දඹහසි භරි 
ජඹශේකය ඇභතිතුභහ වදනහ. ඔඵතුභහ ඒ ගළන ආඩා,ම්ඵය ශන්න 
ෑනෆ. ඔඵතුභහ ඒ ගළන තුටු ශන්න. ඔඵතුභහ ඒකප සුඵ ඳතන්න. 

අද දක් ඇභතියශඹක් බිංගිරිඹප ඇවි් රහ තිශඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ඳශහත් ්රීඩා,හ ංකීර්ට ටික වළදීභ ක ඡනමින් 
ආයම්බ කයන්න. ගරු ඇභතිතුභනි  අහන ලශඹන් ශම් 

කහයටඹත් කිඹන්න ෑනෆ. ඔඵතුභහප භතක ඇති  ඳහරප ්රීඩා,හ 
අනිහර්ඹ කිරීශම් ළඩා, පිබඳශශක් අපි  ආයම්බ කයපු ඵ. ගරු 
ඇභතිතුභනි  ඒ ළඩා, පි බඳශශ දළන් ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් නළවළ. 

ඔඵතුභහප ශම් වළභ එකක්භ ඵරන්න ඵළවළ. ඒ කහරශ  නිරධහරින් 
හිටිඹහ. ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  ශ් කම්තුභහ ඉන්නහ. අධයහඳන 
අභහතයහංලශ  ශ් කම්තුභහ ඉන්නහ.  ශම් ශගෝ රන්ප ඒහ 

ඵරන්න කිඹන්න. ඒ දසර අපි ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  
ශ් කම්යඹහ  ශෞ ය අභහතයහංලශ  ශ් කම්යඹහ  අධයහඳන 
අභහතයහංලශ  ශ් කම්යඹහ ශගන්රහ  ඳහරප ්රීඩා,හ 
අනිහර්ඹඹ කයරහ  ්රීඩා,හ විඹඹක් කයරහ ශම් ක්ශේත්රඹ වළදුහ. 

වළඵළයි ගරු ඇභතිතුභනි   දළන් ඒහ ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් නළවළ. 
අධයහඳන ඇභතිතුභහ -අකිර වියහේ ඇභතිතුභහ- දළන් ශම්ක follow-

up කයනහද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ. ්රීඩා,හ අධයහඳන අංලශඹන් 

කිඹනහ  ඒ ළඩා, පිබඳශශ ළටිරහ;  නළතිරහ කිඹරහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ඉසය අපි ්රීඩා,හ විඹඹක් වළටිඹප ඳහරප 
ශගශනන්න ගිඹහ. ඔඵතුභහ දන්නහ  ශම් යශට් ප්රහථමික අධයහඳනඹ 

රඵන ශියඹන්ශගන් ්රීඩා,හ කයන්ශන් සි භඹඹප ඳවයි කිඹරහ. 
හභහනය ශඳශ දක්හ  ඹනශකොප ඒක සි භඹඹප 2.5ප ඵහිනහ. 
උස ශඳශ  දක්හ ඹනශකොප ඒක දලභ ඳවප ඵහිනහ. එශවභ 

වුශටොත් ත ටික කහරඹක් ඹන ශකොප ්රීඩා,හ ශම් යශපන් නළති 
ශනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ නිහ ශම් දරුශෝ ශරඩකඩු  ශනහ. 
ඔඵතුභහ දන්නහද  ශම් යශට් ශභොන තයම් ශරඩකඩු ප්රභහටඹක්ද 

ඉන්ශන් කිඹරහ. ඒ ං යහ ශ්  න කිඹන්න භප ශරහක් නළවළ. 
ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි  ඳහරප ්රීඩා,හ ශගශනන කපයුත්ත 
ඔඵතුභහශේ අතප ගන්න. භප ශත්ශයනහ  ඒක ඔඵතුභහ අතප 
ගන්න අකිර වියහේ ඇභතිතුභහත් එක්ක ශඳොඩකඩා,ක් අභහරුයි කිඹරහ. 

නමුත් ශම් කපයුත්ත ඔඵතුභහශේ අතප ගන්න. ඔඵතුභහශේ අතප 

අයශගන ඔඵතුභහ ශම් ළඩා,පවන ක්රිඹහත්භක කයන්න. ශම්ක 

ජහතික ප්රලසනඹක්  ගරු ඇභතිතුභනි. ශම් ළඩා, පිබඳශශ ක්රිඹහත්භක 
කශශේ නළත්නම් ්රීඩා,හ රියුණු කිරීශම් කපයුතු අඳප කයශගන 
ඹන්න ඵළවළ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  ශම් ජහතික ළඩා,පවන් ටික -අපි ඳසු ගිඹ 
කහරශ  ආයම්බ කයපු ්රීඩා,හ ජහතික ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩා,පවන  

ඳහරප ්රීඩා,හ ශගන එන ජහතික ළඩා,පවන- ක්රිඹහත්භක 
කයන්න. ඒ හශේභ භභ ඔඵතුභහප සතුතින්ත ශනහ  අශේ 
කහරශ  ආයම්බ කයපු ශකෞතුකහගහයශ  ළඩා, කපයුතු ඔඵතුභහ 
කයශගන ඹන එක ගළන. ඒක ශඵොශවොභ ශවොයි. අපි ඒ පිබඳඵ 

සුඵ ඳතනහ.  ශම් ජහතික ළඩා,පවන් ටික ඔඵතුභහශේ අතප 
අයශගන  ක්රිඹහත්භක කයන්න ඔඵතුභහප ලක්තිඹ  වධර්ඹඹ 
රළශබ්හයි කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. නළතත් භභ ඔඵතුභහශගන් 

ඉ් රහ සි භටින්ශන් ශම් ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ඳනන  නිශඹෝග 
ඔඵතුභහශේ පර්ට අධීක්ටඹ ඹපශත්  ඔඵතුභහශේ පර්ට 
අධහනඹ ඹපශත් ක්රිඹහත්භක කයන්න කිඹරහයි. ඒ ඉ් ලීභ 

කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහප විනහ ඡ 
10ක කහරඹක් තිශඵනහ.  

ඊප ප්රථභ මරහනඹ වහ ගරු එඩකඩක ගුටශේකය භවතහශේ 
නභ  ශඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "ගරු එඩකඩක ගුටශේකය 

භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ග  ු කනක මශේරත් මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு ரண்நெறகு கணக சயத் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு ட்ட் குசசக 

அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

 

[අ.බහ. 4.36] 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉතහභ ළදගත් අසථහකයි 
භප කථහ කයන්න අසථහ රළබුශණ්. ඒ හශේභ ඉතහභ  ළදගත් 
පිරික් ශම් ගරු බහශ  ඉන්නහ. හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ ශම් ගරු 

බහශ  ඉන්නහ. ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහශ  
ඉන්නහ. අශේ සී.බී. යත්නහඹක භළතිතුභහත් හිපපු ්රීඩා,හ 
ඇභතිතුශභක්. එතුභහත් ශම් ගරු බහශ  ඉන්නහ. ඒ හශේභ   

ඉන්නහ  ''්හඹහ භහඹහ'' කළබිනට් එශක් ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහත්. ඒ නිහ 
ශම්ක ඉතහභ ළදගත් අසථහක්. එළනි අසථහක කථහ 
කයන්න අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහප සතුතින්ත 

ශනහ. ඒ හශේභ ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහප අපි සතුතින්ත 
ශනහ  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ශම් නිශඹෝග ශගන ඒභ පිබඳඵ.  

609 610 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

විශලේශඹන් අඳප භතකයි  ඳසු ගිඹ කහරශ  ්රීඩා,හප අත් 
ශරහ තිබුණු ඉයටභ. හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහත් ඉන්න ශරහශ  ඒ 
ගළන කරුණු කිහිඳඹක් භතක් කයන්නම්.  "භහින්ද යහජඳක් 

්රීඩා,හංගටඹ" කිඹරහ එකකප රුපිඹ්  ශකෝටි වඹවභහයක මුද්  
ශඹොදරහ තිබුටහ.  

වළඵළයි  ශම් ්රීඩා,හංගටඹප අයිතිකරුශක් නළවළ. ශම්ක ්රීඩා,හ 

අභහතයහංලඹප අයිතිත් නළවළ. ''භහින්ද යහජඳක් ඳදනභප'' අයිති 
නම්  ඒත් කභක් නළවළ. නමුත් ඒකප අයිතිත් නළවළ. ඇරස නළති 
ආඹතනඹකප තභයි ශම් විකරඹප රුපිඹ්  ශකෝටි වඹවභහයක් 

විඹදම් කයරහ තිශඵන්ශන්. හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ දළන් ශඵොශවොභ 
ළදගත් විකරඹප කථහ කශහප   එතුභහ තභයි  ඒ දසර ඒ 
ආකහයඹප කපයුතු කශශේ. ඒ හශේභ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

''හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ'' කි ශ  භපද? 

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔ   ඔඵතුභහප. ඊප ඳසශේ- 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභනි  රිඹගභ භහින්ද යහජඳක් 

්රීඩා,හංගටඹප අයිතිකරුශක් ඉන්නහද  නළතිද කිඹන එකප ඩා,හ  
එයින් සි භදු ශන ශේහ ඵරන්න. ශදළනි කහයටඹ  ්රීඩා,හ 
අභහතයහංලඹප ඒ මුද්  ප්රතිඳහදන රඵහ දුන්ශන් කළබිනට් ඳත්රිකහක් 

ඉරිරිඳත් කයරහ ඒ ශඹෝජනහ අනුද  නළතිනම් ශඳෞද්ගලිකද 
කිඹන කහයටඹත් ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵරහ කිඹන්න. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඊශ -ශඳ ශර්දහ සරිඹළ 
ඳළත්ශත් ඹන ගභන් ශභතුභහ වළදුහඹ කිඹන ශපනිස ්රීඩා,හංගටඹක් 

ඵරන්න ගිඹහ. භප ශඵොශවොභ ආහ හිතුටහ ඒක ඵරන්න. රුපිඹ්  
මිලිඹන 40ක් විඹදම් කයරහ තභයි ශම් ශපනිස ්රීඩා,හ පිටිඹ වදරහ 
තිබුශණ්. වළඵළයි එතළනප ගිඹහප ඳසශේ භප හිතුටහ  ශම්ක ශ ඡ 

පිටිඹක්ද  එශවභ නළත්නම් car  races තිඹන්න වදපු  ඳස පුයපු 

ground එකක්ද කිඹරහ. ශම්හ තභයි යහජඳක් යුගශ  හිපපු  ඔඹ 

භව ශරොකු ඳම්ශඳෝරි ගවන අඹ කයපු ළඩා,. රුපිඹ්  මිලිඹන 40ක් 
විඹදම් කශත් කයපු ශදඹක් නළවළ. හිස පිටිඹක් විතයයි 
තිශඵන්ශන්. ශම් ් ලි ශකොශවේපද ගිශ  කිඹන එක තභයි 
ප්රලසනඹ. ශම් ් ලි ශකොශවේපද ගිශ  කිඹන එක අඳප දළනගන්න  

ඳසු ගිඹ කහරශ  සි භදු වුණු ෑනෆ තයම් ශද්් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order?  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය 
භන්ත්රීතුභහ වම්ඵන්ශතොප ශපනිස පිටිඹක් පිබඳඵ කි හ. අපි 
Commonwealth Games රංකහප ශගශනන්න bid කයරහ- 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභහ භශේ නභ වන් කශහ.  
ඔඵතුභහ භප ඒ ගළන  කිඹන්න ඉඩා, ශදන්න.  එතුභහ භශේ නභ 
කිඹරහ  භප ශචෝදනහ කශහ.  [ඵහධහ කිරීම්] භප ඒ ගළන කිඹන්න 

ශදන්න. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ඳළත්ශත් 
ඉන්න එඳහ. ඔඵතුභහ භධයසථ ඉන්න.  [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශවොයකම් කයපු ඒහ කිඹන ශකොප අවශගන ඉන්න ඵළවළ. 

ඒකයි ශරහ තිශඵන්ශන්. ශවොයකම් කයපු ඒහ ගළන කි හභ  

කම්ඵහ ශවොරුන්ප අවශගන ඉන්න ඵළවළ. ඒ නිහ කරුටහකය භප 

කථහ කයන්න භශේ  කහරඹ ශදන්න.  

රුපිඹ්  මිලිඹන 40කප සි භද්ධ වුණු ශදඹක් නළවළ. නිකම් ඳස 

ශගොඩා,්  ටිකක් එවහප ශභවහප කයරහ තිශඵනහ විතයයි. එතළන 

්රීඩා,හ පිටිඹක් නළවළ. භප එඹ දළක්කහභ හිතුටහ   ශදයිඹශන්! 

ශම්ශක් ශපනිස ගවන්න තිඹහ  football ගවන්න තිඹහ  අඩුභ 

ගටශන් එ් ශ්  ගවන්නත් ඵළවළ ශන් කිඹරහ.  ඔන්න! වදපු 

්රීඩා,හ පිටි. ඒ වුටත්  භවහ ශරොකුප  භවහ ළඩා,කහයශඹෝ හශේ 

කථහ කයනහ.  

ඔන්න! අශේ ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ  දළන් අපරුප ළඩා, 

ඳපන් ශගන තිශඵනහ. බිංගිරිශ  හශේභ රංකහ පුයහභ ්රීඩා,හ පිටි 

වදනහ. භශේ ආනඹ න බිංගිරිඹ ආනශ  එතුභහයි භභයි 

එකතු ශරහ කුඩා,හ ්රීඩා,හංගට 40ක් වළදුහ. අපි එශවභයි  ශම් ඹව 

ඳහරන ආණ්ඩුශ  භගිශඹන් ළඩා, කයන්ශන්. වළඵළයි  ඳසු ගිඹ 
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[ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භවතහ] 
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යජශ  අඹ කයපු ශද්්  ගළන කථහ කයද්දී ඒ අඹප පුටුශ  ඉන්න 

ඵළවළ  ආනඹ උණු ශනහ; ආනඹ යත් ශනහ. ශභොකද  

ශවොයකම් කයපු ඒහ ගළන කථහ කයද්දී කම්ඵහ ශවොරුන්ප ඉන්න 

ඵළවළ.   ඒ අඹ FCID එකප ශගන ඹන ශකොප භවරු කිඹනහ  

ශඵොරුප ශගන ඹනහ කිඹරහ. ශම් විකරඹප රුපිඹ්  මිලිඹන 40ක් 

විඹදම් කයරහ ඳස කණ් ඡ පුයරහ ශඵොරු ළඩා, කයපු අඹ ශගන 

ඹන්න ෑනෆ  FCID එකප ශනොශයි.  ඊපත් එවහ ශගන ගිහින්  

පුළුන් නම් එ් ලුම්ගවපභ ශගන ඹන්න ෑනෆ. එශවභ අඹප ශම්හ 

ගළන කිඹද්දී ඉන්න ඵළවළ  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

රුපිඹ්  මිලිඹන ගටනක් විඹදම් කයරහ සුගතදහ ග වසථ 

්රීඩා,හංගටශ  ධහන භංතීරු වදනහඹ කිඹරහ ශභොකක්ද කශශේ? 

ඒක වදරහ අවුරුද්දක් තිබුටහද? අද ශම්හප ශභොනහද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? ශම් ගළන ශොඹහ ඵරහ ඒහප විරුද්ධ කපයුතු 

කයන්න කිඹරහ භභ ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහප කිඹනහ. ඒ අඳයහධ 

කයපු අඹප  ඒ ආඹතනරප  ඒ ශ රහශ  හිටිඹ ඇභතිරුන්ප  

ශවොයකම් කයපු අඹප විරුද්ධ කපයුතු කයන්නඹ කිඹරහ 

ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහප ශම් අසථහශ දී කිඹනහ. ශභළනි 

ළඩා, කශ අඹ තභයි අද ශම් ඹව ඳහරන ආණ්ඩුප ඇඟි් ර රිගු 

කයන්ශන්. වළඵළයි  තභන් එක ඇඟි් රක්  රිගු කයන ශකොප  

ඇඟිලි වතයක් තභන්ශේ ඳළත්තප රිගු ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන 

එක ඒ අඹප භතක නළවළ. ්රීඩා,හ රියුණු කයනහ ශනුප   ්රීඩා,හ 

හ ශගන කහපු අඹ තභයි අද ශම් විකරඹප කථහ කයන්ශන්. ජනතහ 

දන්නහ ඇත්ත; ජනතහ දන්නහ තයඹ. අද අපි දන්නහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 

ඹන්න එඳහ  අවශගන ඉන්න. ශවො වරිඹ කිඹනක්  ශඳොඩකඩා,ක් 

ඉන්න.  ඒ විකරඹප ළඩා, කයපු අඹ තභයි අද භවහ ශරොකුප  භවහ 

වීයඹන් ඵප ඳත් ශරහ ඉන්ශන්.  ර්තභහන ජනහකරඳති 

වභත්රීඳහර සි භරිශේන භළතිතුභහ   ගරු අගභළතිතුභහත් එක්ක ශම් 

ඹව ඳහරන ආණ්ඩු ඉතහභ හර්ථක ඉරිරිඹප ශගන ඹනහ.    

ඳසු ගිඹ කහරශ  අඳප ශරොකු ශචෝදනහක් තිබුටහ  

ළරැරිකරුන්ප දඬුම් ශදන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. වළඵළයි  අද  

ළරැරිකරුන්ප දඬුම් ශදද්දී  ළරැරිකරුන් අකරකයටඹප ශගන 

ඹද්දී අඳප කිඹනහ  "ශද්ලඳහරන ඳබඳ ගළනීම් කයනහ"යි කිඹරහ.  

එශවභ කිඹරහ  ශඵොශවොභ අපරුප නිශයෝගී  පුද්ගරඹන් විකරඹප 

උහවිඹප ඹන පුද්ගරඹන්  ඵන්ධනහගහය ගත කශහප ඳසු ඒ අඹ 

ශරඩුන් ඵප ඳත් ශනහ. භවරු ඒහපත් ආණ්ඩුප ඇඟි් ර 

රිගු කයනහ. ඳසු ගිඹ කහරශ  තිබුණු භහෆිඹහ ශම් ෆභ තළනභ 

ක්රිඹහත්භක ශනහ. යජශ  වදය නිරධහරි ංගභඹප ඳසු ගිඹ 

කහරශ  අඳත් එක්ක ගළපලු තිබුටහ. ශම් වදයරු ළරැරි හර්තහ 

ඉරිරිඳත් කයරහ ද දන්ශන් නළවළ. ශඵොශවොභ ශවොඳින් හිටිඹ  ඳහද 

ඹහත්රහ ඹන්න හිටිඹ භවය අඹ ඵන්ධනහගහය ගත වුටහප ඳසශේ 

ශයෝව්  ගත ශන්ශන් ශකොශවොභද? ශම්හ ගළනත් ශොඹහ 

ඵරන්න ශනහ. ඒ නිහ භවහ ශරොකු වීයශඹෝ හශේ කථහ කශහප  

ඒ අඹශේ ඇත්ත ජනතහ ඉරිරිශ  එබඳඹප එන ශකොප  ශඵොරු 

සි භංවඹන්ශේ ඇත්ත තත්ත්ඹ දළන ගන්න පුළුන් ශනහ.  

ඒකහඵද්ධ ක් ලිශ  අඹප ශම් අසථහශ  අපි කිඹන්න 

කළභළතියි   ශම් ආණ්ඩු ශඳයශන්න කයන කුභන්ත්රට කිසි භක්  

හර්ථක න්ශන් නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉරිරි අවුරුදු 

වතයවභහයප ශභවහ නම්  ඔඵතුභන්රහ සි භහින භන ආණ්ඩු 

ඔඵතුභන්රහප දකින්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. අඩුභ ගටශන්   

ඉරිරි අවුරුදු වතයවභහශයන් ඳසුත් ඔඵතුභන්රහ සි භහින භන 

ආණ්ඩු ඔඵතුභන්රහප දකින්න පුළුන් වුශටොත්  ඒක පුදුභඹක් 

කිඹරයි භභ හිතන්ශන්. ශභොකද  භහ වළශපන් අලුත් යපක් වදන 

ළඩා, පිබඳශශ ශම් ආණ්ඩු ක්රිඹහත්භක කශහප ඳසශේ  

අනිහර්ඹශඹන්භ ඊශෙ තහශ ත් ජනතහ ශම් ආණ්ඩු ඵරඹප 

ඳත් කයනහඹ කිඹන එක අඳප සිකයයි. අශේ ර්තභහන ්රීඩා,හ 

අභහතයතුභහ ඉතහභ ශවොඳින් ශම් අභහතයහංලඹ කයශගන ඹනහ. 

ඒක අඳප ඳළවළරිලිභ කිඹන්න පුළුන්. 

 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ත ළ ඡභ වුශටොත් ශදකයි. 
 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අතිගරු ජනහකරඳතිතුභහ  ගරු අගභළතිතුභහ එතුභහප අලය 

ලක්තිඹ රඵහ ශදනහ. ඒ ලක්තිඹ අයශගන ්රීඩා,හශ  තිශඵන අඩු 

ඳහඩු  විශලේශඹන්භ ්රීඩා,හ නිරධහරින්ශේ තිශඵන ගළපලු  

්රීඩා,කඹන්ප තිශඵන අඳවසුතහ නළති කිරීභ වහ කපයුතු කයන්න 

කිඹරහ ඉ් රහ සි භටිනහ.  

ඒ හශේභ ඳහ් ර ්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන්  විලහර ප්රලසන 

තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. ඳහ් ර සි භටින ්රීඩා,කඹන්ප  ගම්ර 

සි භටින ්රීඩා,කඹන්ප අතහිත ශදන ළඩා, පවනක් ක්රිඹහත්භක 

කයන්න කිඹරහ ඉ් රනහ.  ඒ හශේභ අධහනඹ ශඹොමුකශ යුතු 

තත් කහයටඹක් තිශඵනහ  ගරු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ අද 

ශගනළ් රහ තිශඵන ්රීඩා,හ  ඳනත ඹපශත්  නිශඹෝගර   17 න 

ගන්තිශ  "යවය ්න්දඹ භඟින්" කිඹන චන ශනුප "අත් 

එවීභ භඟින්" ඹන චන ආශද්ල කිරීභප ශඹෝජනහ කය 

තිශඵනහ.   ශභහි ඳළති ශදකක් තිශඵනහ. අපි දන්නහ  ්රීඩා,හශ  

භහෆිඹහක් තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ යවය ්න්දඹක් ශනුප අත් 

එවීභ භඟින් ්න්දඹ ප්රකහල කිරීභ කිඹන කහයටඹ තුබඳන් 

ජහතයන්තය ඔලිම්පික් කමිටුශ  දී  ඹම් කිසි භ ගළපලු වගත 

තත්ත්ඹක් භතු ශයිද  කිඹරහ ශඳො ඡ ළකඹක් ඇති ශනහ.  ඒ 

නිහ එභ කහයටඹ ගළනත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න 

කළභළතියි.  

තත් කහයටඹක් තභයි   ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ ශම් න 

ශකොප කිසි භඹම් ගළපලුකහරි තත්ත්ඹකප මුහුට ඳහ තිශඵනහ 

කිඹන එක. ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ නිරධහරින් ශනස කිරීභ  

පුහුණුකරුන් ශනස කිරීභ වයවහ ශම් කණ්ඩා,හඹභ රිගින් රිගපභ 

දුර්ර වුටහ. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු කයන්න කිඹරහ ශම් අසථහශ  දී භතක් කයනහ.  

 කුරුටෆගර රිසත්රික්කඹ ගළන කථහ කයනහ නම්   
කුරුටෆගර රිසත්රික්කඹප වරිවභන් ්රීඩා,හංගටඹක් නළවළ.  ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් දළනපභත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ භහ හිතනහ. විශලේශඹන්භ ශවො ක්රිකට් 

්රීඩා,හංගටඹක අලයතහ අඳප තිශඵනහ. ශරශගදය 

්රීඩා,හංගටඹ  ජහතයන්තය ක්රිකට් තයග වහ ්රීඩා,හ කයන්නප  

පුළුන් තත්ත්ඹක නළවළ. ඒ හශේභ භරර ්රීඩා,හ ව අශනකුත් 

්රීඩා,හ තයග වහ  ජහතයන්තය භට්පශම් ්රීඩා,හංගටඹක් නළති 

ප්රලසනඹ තිශඵනහ. ඒ ගළනත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

කයන්න කළභළතියි.  ඹව ඳහරන ආණ්ඩු ඹපශත් ්රීඩා,හ නෙහ 

සි භටුන්නප  ්රීඩා,හ ඔහ තඵන්නප ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ්රීඩා,හ 

ඇභතිතුභහප ලක්තිඹ රළශබ්හ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භභ 

නතිනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භප කහරඹ රඵහ දීභ 

පිබඳඵ ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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(12th Start) 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

[தற.த. 4.45] 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

இன்லந றணம் றலபரட்டுச் சட்டத்றன் கலரண எலங்கு 

றறகள் தரடர்தரண றரத்றல் உலரற்யற்குச் 

சந்ர்ப்தம் தகரடுத்லக்கரக உங்கலக்கு ன்நறலத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.   

இந் இடத்றசன றக நைக்கறரக, ரன் ரழ்கறன்ந 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றசன அலக்கப்தட்டுக் தகரண்டியக் 

கறன்ந எய சர்சச றலபரட்டு லரணம் தரடர்தறல் 

தகப றலபரட்டுத்துலந அலச்சர் ரசறநற ஜசசக 

அர்கபறன் கணத்ல ஈர்க்க றயம்நெகறன்சநன்.  2009ஆம் 

ஆண்டுக்குப் தறற்தரடு கறபறதரச்சற ரட்டத்றசன சர்சச 

த்றனரண எய றலபரட்டங்கு அலப்தற்கரண 

சலனகள் ஆம்தறக்கப்தட்டண. அவ்ரய அலக்கப்தடத் 

தரடங்கற அந் றலபரட்டங்கு இன்யலயும் 

அலக்கப்தட்டுக்தகரண்சட இயக்கறன்நது. றலபரட்டு 

ன்தது றலபரடிக் தகரண்சட இயப்ததுசதரல் எய 

றலபரட்டு லரணநைம் தரடர்ந்து அலக்கப்தட்டுக் 

தகரண்சட இயக்கறன்ந எய றலனலலத்ரன் அங்கு 

தரர்க்கக் கூடிரக இயக்கறன்நது. இவ்பவு கரனரகறயும் 

அற்குரற சலனத்றட்டங்கள் சரறரணநைலநறல் 

நைடிவுயத்ப்தடறல்லன ன்ந றடம் றகவும் 

கலனக்குரறரகும்.  அண்லறல்  ரன் இது தரடர்தரண 

சகள்றல இந் உர்ந் சலதறநடரக 

நைன்லத்றயந்சன்.  அவ்ரய நைன்லக்கப்தட்டததரலது 

அற்குரற தநனங்கள் ங்சகறயந்து ததநப்தட்டண?  

சரறரண நைலநறல் கூயறலனகள் சகரப்தட்டுத்ரன் அந் 

சலனத்றட்டங்கள் ஆம்தறக்கப்தட்டர?  லடநைலநப் 

தடுத்ப்தடுகறநர?  அங்சகறயக்கறன்ந எவ்தரய தசற்தரடு 

கலம் அந் ரட்டத்றன் சரறரண றநைலநகலக்கல 

நைகரலத்துக்குலக்கபறன் றட்டறடலுக்கல சற்தகரள் 

பப்தட்டர? ன்ந சகள்றகலபயும் ரன் சகட்டியந்சன்.  

ஆணரல், அற்யக்குச் சரறரண றலடகள் தகப அலச்சர் 

அர்கபறடறயந்து இன்ணநைம் கறலடக்கப்ததநறல்லன ன்தது 

றகவும் கலனக்குரற றடரகும்.  றக நைக்கறரக இது 

லண்ட கரனரக டுத்துச்தசல்கறன்ந எய றடரக 

இயக்கறன்நது.   

தல்சயதட்ட றலபரட்டு வீர்கலப உள்படக்கற 

அந் ரட்டத்றல் யுத்த்றற்குப் தறன்ணர் சர்சச 

த்றனரண எய  றலபரட்டு லரணத்றசன ங்கலலட 

தறற்சறகலப சற்தகரள்ற்கும் ங்கலலட தறற்சற 

கலக்கரண டடிக்லககலப சற்தகரள்ற்கும் இதுல 

அர்கலக்குச் சந்ர்ப்தங்கள் ங்கப்தடறல்லன.  

அசசம் கறபறதரச்சற, நைல்லனத்லவு, வுணறர, ன்ணரர் 

ஆகற ரட்டங்கலக்கு றலபரட்டுத்துலநக்கரக எதுக்கப் 

தடுகறன்ந றறறன் அபவுகூட றகறகக் குலநந்பறசனச 

கரப்தடுகறன்நது.  அணரல் அந் ரட்டங்கபறசன 

இயக்கறன்ந ரர்கள், தறற்சறரபர்கள், இலபஞர்கள் 

சதரன்சநரர் றலபரட்டுத்துலநறல் றகக் கூடிபறல் 

ங்கலப ஈடுதடுத்றக்தகரள்ற்கும் அற்குரற நைன்சணற்ந 

கரண டடிக்லககலப சற்தகரள்ற்கும் 

ங்குகறன்நரர்கள்.  குநறப்தரக, கறபறதரச்சற ரட்டத்றசன 

சலனற்ந இலபஞர் யுறகபரக நக்குலந 20,500 சதர் 

இதுல தறவு தசய்ப்தட்டியக்கறன்நரர்கள்.   

இறசன றலபரட்டுத்துலந சரர்ந் தனசதயலட 

தற்நறடங்கலப றப்நெற்குக்கூட சரறரண டடிக்லககள் 

சற்தகரள்பப்தடறல்லன ன்தது இங்கு றகநைக்கறரக 

கணத்றற்தகரள்பப்தட சண்டி றடரகும். இலண 

றட,  ரட்டங்கபறல் இயக்கறன்ந தன ககங் கலக்குச் 

தசரந்ரண தல்சயதட்ட லரணங்கள் –  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ  භභ කිලිශනොච්චිඹ ්රීඩා,හංගටඹ  ගළන 

විනහ ඡඹකින් කිඹන්නද? 

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
கறபறதரச்சறறன் கப்தகுறறசன அலக்கப்தட்டுக் 

தகரண்டியக்கறன்ந சர்சச றலபரட்டு லரணம்  

தரடர்தரக ரன் ற்தகணச உங்கலக்குத் தரறறத் 

துள்சபன் 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඔඵතුභහප කිලිශනොච්චිඹ ගළන ශඳො ඡ ඳළවළරිලි කිරීභක් 

කයන්නම්. ඔඵතුභහ ඒ ගළන ශගොඩා,හක් උනන්දු ශන නිහයි භභ 
ශම් කථහ කයන්ශන්. අශේ ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ 
භළතිතුභහත් ඒ ගළන භතක් කශහ. ශභොකද  ශවේතු? යහජය 

ඉංිනශන්රු ංසථහ ඵංශකොශරොත්. දවකප විතය ඳ ඡ ශගන්නප 
මුද්  නළති රුපිඹ්  මිලිඹන 750ක ඵළංකු loan එකක් අනුභත 
කයන්නප කිඹරහ අද කළබිනට් එශකන් ඉ් රහ තිබුටහ. ශම්ක 

තභයි  යහජය ඉංිනශන්රු ංසථහශ  අද තිශඵන තත්ත්ඹ. අපි 
දුන්නු මුද්  හශේභ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු දුන්නු මුදලුත් කිලිශනොච්චි 
්රීඩා,හංගටඹ වදන්නප ඳහවිච්චි කයන්ශන් නළති  ඒ මුද්  
ම්පර්ටශඹන්භ ඳහවිච්චි කශශේ ශේකඹන්ශේ ඳ ඡ ශගන්නප. 

දවක් ශේකශඹෝ ළඩා,ක් නළති ඉන්නහ. ශම්ක තභයි යහජය 
ඉංිනශන්රු ංසථහශ  තත්ත්ඹ. දළන් ඔවුන්ප ඵරඳෆම් කයරහ 
ළඩා,ක් නළවළ. ශභොකද  කලින් සි භදු වුණු ඒහශ  ප්රලසන ශම් 

තිශඵන්ශන්. අපි දළන් කථහ කයරහ ළඩා, පිබඳශශක් කස කශහ. 
ජලි අග න විප පිහිනුම් තපහකඹත්  ග වසත ්රීඩා,හංගටඹත් 
ආයම්බ කයනහ. ඒක අපි ජලි අග න විප වි ත කයනහ  ඔවුන් 

අඳප එඹ බහය දීභප සදහනම්. ළේතළම්ඵර් භහශ  තිශඵන ජහතික 
භවහ ්රීඩා,හ උශශරප ග වසත ්රීඩා,හංගටඹත්  පිහිනුම් තපහකඹත් 
ඳහවිච්චි කයරහ ඒ ්රීඩා,හ තයග සි භඹ් ර එතළන ඳත්නහ. ඒ 

හශේභ දුශයයිඅේඳහ ක්රිඩා,හංගටඹත් තිශඵනහ.  නමුත් ්රීඩා,හ පිටිඹ 
වදන එශක් ශඳො ඡ ප්රභහදඹක් තිශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ ඔක්ශතෝඵර් අග ඳභට න විප ්රීඩා,හ පිටිඹත් වදරහ 
ම්පර්ටභ ළඩා, කපයුතු ටික අන් කයන්නප. ඇත්ත 

ලශඹන්භ ඒ ප්රභහදඹ ඇති වුශණ් යහජය ආඹතනර තිශඵන 
ප්රලසනත් භෙයි. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப அலச்சர் அர்கலலட கயத்துக்கலப ரன் 

தசறடுத்துக்தகரண்சடன். லங்கள் தசரல்லுகறன்ந அந் 

உள்பக றலபரட்டங்கறன் சலனத்றட்டங்கலப அண்ல 

றசன ரன் அசரங்க அறதசரடும் தறசச தசனரபசரடும் 

தசன்ய சடிரகப்   தரர்த்சன். லங்கள் தசரல்துசதரன 

இந் யூலன ரத்றற்குள் அந் சலனத்றட்டங்கள் 
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நைடிவுற்நரல் தசப்தம்தர் ரம்  அங்கு உள்பக 

றலபரட்டுக்கலப  டத்க்கூடி ரய்ப்நெகள் இயக் 

கறன்நண. அத்துடன், லச்சல் டரகம் அலக்கப்தட்டியக்கறநது. 

அன் இயற சலனகலம் லடததற்யக் தகரண்டியக் 

கறன்நண. ஆணரல், கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் கூடுனரண 

இலபஞர்கள் றலபரடுது உலதந்ரட்டம் - 

கரற்தந்ரட்டம் ஆகும். ஆணரல் இப்ததரலது cricket றலப 

ரட்டிலும் கூடுனரண அக்கலநலச் தசலுத்துகறநரர்கள். 

அற்குப்  ததரயத்ரண லரணங்கள் இந் ரட்டத்றல் 

இல்லன. இப்ததரலது அலக்கப்தடுகறன்ந லச்சல் டரகம், 

உள்பக றலபரட்டு லரணம் ன்தற்யக்குக்  கறக்குப் 

தக்கரக இயக்கறன்ந எய ததரற றனப்தப்நெ ற்தகணச  

கறபறதரச்சற கரறத்றரனத்றற்தகன்ய எதுக்கப்தட்ட எய 

லரணரக இயந்து. ஆணரல், இப்ததரலது அந்  

லரணம் cricket றலபரட்டங்குக்கரக எதுக்கப்தட்டியப் 

தரகக் குநறப்தறடுகறநரர்கள். அந் இடத்லரது  ற்கரலிக 

எய cricket லரணரக,  அறல் cricket - தன்தந்து, கடிண 

தந்துகலப றலபரடக்கூடி லகறல்  எலங்கலப் 

தற்குத் சலரண றறல லங்கள் ங்கனரதன்ய ரன் 

கயதுகறன்சநன்.  

 றகநைக்கறரக, அந் லரணத்துடன் இலந் 

கரறப்தப்நெக்கபரண கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் கலன 

இனக்கற ன்நம் - கறன்கலனக் கல்லூரற இயந் பரகம்,  

லர்ப்தரசணத் றலக்கபத்றற்குச் தசரந்ரண கரற, 

கறபறதரச்சற கரறத்றரனத்றன் primary - ஆரம்பப்பிரிவு 

அலந்றயந் தரடசரலனக் கரற சதரன்ந இடங்கள் 

நைலதும் இப்ததரலது இரட ரக்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

அங்கு இரடநைகரம் இயக்கறநது. ஆணரல், இரடத் 

றணர் அங்கு ததரறபறசன இல்லன. இயந்ரலும்,  

அர்கலலட service station, quarters ன்தணரன் அங்கு 

அலக்கப்தட்டியக்கறன்நண.  

அந் இரட நைகரம் அந் இடத்றலியந்து 

அகற்நப்தடுகறன்நததரலதுரன் அங்கு சற்தகரள்பப்தடு 

கறன்ந லண சலனத்றட்டங்கள் சரறரண நைலநறசன 

அலயும். ஆகச, கறபறதரச்சறறன் இப் தகுறறசன 

இயக்கறன்ந றலபரட்டுத்துலநசரடு சம்தந்ப்தட்ட அந் 

றகப் தறரணரண இடத்ல லங்கள் வு தசய்து கணத்றல் 

டுத்துச் தசற்தட சண்டும். அது கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் 

றக நைக்கறரண எய தறசசரகும். இலண றடுறப்தற்கு 

லங்கள் டடிக்லக டுக்க சண்டும் ன்தலயும் ரன் 

உங்கபறடம் கூநறக்தகரள்ப றயம்நெகறன்சநன்.  

இன்நதரய றடத்லயும் ரன் தகப 

அலச்சயலட கணத்றற்குக் தகரண்டுயகறன்சநன்.  

அரது, இந் ரட்டிசன இயக்கறன்ந உலதந்ரட்டச் 

சங்கங்கள் உங்கலலட அலச்சறன்கலழ் இயக்கறன்நணர? 

அல்னது  ணறத்துரண ஏர் அலப்தறன்கலழ் இங்குகறன் 

நணர? ன்தலயும் லங்கள் கணத்றற்தகரள்ப சண்டும். 

தணன்நரல், உலதந்ரட்டச் சங்கங்கள் சம்தந்ரகப் 

தல்சயதட்ட கயத்து சயதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண 

அல்னது அற்நறன் டடிக்லககள் சம்தந்ரகப் தன 

சகள்றகள் லப்தப்தடுகறன்நண.  

அசசம் ன்ணரர், நைல்லனத்லவு, கறபறதரச்சற ஆகற 

ரட்டங்கபறன் ரட்ட கறரறக்தகட் சலதகள் இனங்லகறன் 

cricket association உடன் இன்ணநைம் இலக்கப்தடறல்லன. 

அற்கரக றண்ப்தறத்தும்கூட அந் றண்ப்தங்கள் 

ற்யக்தகரள்பப்தடரல் இயக்கறன்நண. றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சுக்கு அற்கரண கரங்கள் இன்ணநைம் சரறரகத் 

தரறர எய றலன கரப்தடுகறன்நது. அரது ன்ணரர், 

நைல்லனத்லவு, கறபறதரச்சற ரட்டங்கலபச் சசர்ந் 

எவ்தரய ரட்ட கறரறக்கட் சலதயும் ங்கலப இனங்லக 

கறரறக்கட் சலதசரடு இலக்குரய றண்ப்தங்கள் 

அநப்தறயும்கூட ன்,  இன்ணநைம் அல இலக்கப்தடரல் 

இயக்கறன்நண? ங்கலலட அங்கத்தும் சம்தந்ரக 

அர்கள் சம்தந்ப்தட்டர்கலக்கு அநறறத்ததரலதும் அது 

சம்தந்ரக ந் டடிக்லகயும் சற்தகரள்பரல், 

அங்கறயந்து அர்கலக்குச் சறன அநறவுயத்ல்கள் ங்கப் 

தடுகறன்நண. அரது, "லங்கள் டக்கு ரகரத்சரடு 

சசர்ந்து தசற்தடுங்கள்! அந் ரகரத்றல் இயக்கறன்ந 

ர்கசபரடு இலந்து தசற்தட்டரல் ன்ண? ன், லங்கள் 

ரட்டம் ன்ய ணறச இங்க சண்டும்?" ன்தநல்னரம் 

சகள்றகலம் சகட்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல், இனங்லக 

றலுள்ப தல்சயதட்ட ககங்கலக்கு இந் cricket 

association இல் அங்கத்தும் கறப்தற்கரண டடிக்லககள் 

டுக்கப்தட்டியக்கறன்நண அல்னது சந்ர்ப்தங்கள் ங்கப் 

தட்டியக்கறன்நண. எய ரட்டத்றணது கறரறக்கட் சலதக்கு 

அவ்ரய அங்கத்தும் ங்கரல், ககங்கலக்கு ட்டும் 

அங்கத்தும் ங்குது ன்? ன்தது எய சகள்றக்குரற 

றடரகும். ஆகச, இந் றடங்கலபக் கணத்றல் 

டுத்ரல்ரன் றலபரட்டுத்துலநறல் அதறறயத்றலக் 

தகரண்டு நைடியும்.  

உள்பக றலபரட்டுக்கள் ற்யம் லச்சல் டரகங்கள் 

எயநெநறயக்க, ரட்டத்றசன  றகப் தறரணரக 

இயக்கறன்ந கரற்தந்ரட்டம், கறரறக்தகட்-கடிணப் தந்து, 

தன்தந்து - சதரன்ந துலநகபறசன ரர்கள் - 

இலபஞர்கள் பர்ச்சறலடந்து யகறன்ந சூலில் அங்கு 

அற்குரற லரணங்கள் சரறரக உயரக்கப்தடறல்லன. 

இந் சத்றல், டக்கு ரகரத்றல் அல்னது கறக்கு 

ரகரத்றல் எய சர்சச கறரறக்தகட் லரணம் இன்ணநைம் 

உயரக்கப்தடறல்லன ன்ந அந்க் கலனலயும் ரன் 

இந்ச் சலதறசன தரறறக்க றயம்நெகறன்சநன். டக்கு 

ரகரத்றல் த்லணசர இலபஞர்கள் கறரறக்தகட் 

றலபரட்டில் தங்குதற்யகறன்நணர். ன், அர்கலக்கரக  

சர்சசத் த்றனரண, சரறரண எய லரணத்ல இதுல 

உயரக்க நைடிறல்லன? அங்கு உலதந்ரட்டத்துக்குக்கூட 

எய லரணம் உயரக்கப்தடுற்கரண ரய்ப்நெக்கள் 

இதுல கறலடக்கறல்லன. இன்ய cricket association, 

football league - இற்நறநலட தசற்தரடுகள்கூட 

எவ்தரய ரட்டத்றலும் அசறல் சரர்ந் அல்னது 

ணறதர்கலலட ஆறக்கம் சரர்ந் றடங்கபரக 

ரநறக்தகரண்டியக்கறன்நண. இப்தடிப் தன றடங்கலப  

றலபரட்டுத்துலந சம்தந்ரண றரம் லடததயகறன்ந 

இன்லந ரபறல் இந் அலச்சறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டுந்றயக்கறசநன். ணச, றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சு றக நைக்கறரக இந் றடங்கலபக்  

கணத்றற்தகரண்டு தசற்தட சண்டும் ன்ய  கூநற, 

ன்நலட உலல றலநவு தசய்கறன்சநன்.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශෙප ගරු ශවේහන් විතහනශේ භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[අ.බහ. 4.55] 
 

ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு சயசரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද ඉතහ ළදගත් කහයටඹක් 
පිබඳඵ ශකශයන විහදශ දී අදවස දක්න්න අසථහක් රඵහ 
දීභ ගළන ඳශමුශන්භ සතුතින්ත ශනහ.  

අද ශම් විහදශ දී කරුණු දළක්ව  හිපපු ගරු අභහතයරු 
හශේභ ශජයසධ ගරු භන්ත්රීරු කිහිඳ ශදනකුශේභ අදවසලින් 

කිඹළවුශණ් එක් එක් කහර සීභහන් තුශදී ්රීඩා,හප වුණු ශේහන් 

ව  වහනිදහඹක තත්ත්ඹන් පිබඳඵයි. ශකශේ ශවෝ ශම් යශට් 

්රීඩා,හ රියුණු කිරීභප  ශම් යශට් ්රීඩා,හ නිසි භ භෙකප ශඹොමු කිරීභප  

ශම් යශට් ්රීඩා,හ තුබඳන් ජඹග්රවට අත්ඳත් කය ගළනීභප නම් ශම් 

විහදරදී එක් එක් ඳහර්ලස පිබඳතුරු ශදනහ හශේභ අඳ සි භඹලු 
ශදනහ එකතු ශරහ කපයුතු කයන්න ෑනෆයි කිඹරහ භහ විලසහ 

කයනහ. විශලේශඹන් හිපපු ගරු අභහතයරු තභන්ශේ 

කහරසීභහන් තුශදී තභන්ප වළකි උඳරීභ  ආකහයශඹන් කපයුතු 

කයපු අසථහ තිශඵනහ; නළති අසථහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් ශෙදී SAG තයගහලිඹ 

තිබුටහ. අපි දළක්කහ  ඒ තයගහලිශ  ජඹග්රවට ළ ඡ ප්රභහටඹක් 

අත්ඳත් කය ගන්න තයගහලිඹප ශඳය ශම් යශට් ඒ අදහශ 
ඵරධහරින්ශේ පුදුභහකහය උනන්දුක් තිබුට ඵ. ඒ ශනුශන් 

ගරු අභහතයතුභහ විලහර මුද්  ප්රභහටඹක් අදහශ ්රීඩා,හ ංගම්රප 

රඵහ දුන්නහ. භහ ඒ ගළන භතක් කයන්නම්.  ශොලිශඵෝ්  ංගභඹප 

රුපිඹ්  රක් 100ක්   ඳහඳළරි ංගභඹප රුපිඹ්  රක් 84ක්  වුෂූ 

ංගභඹප රුපිඹ්  රක් 76ක්  භ් රශඳොය ්රීඩා,හ ංගභඹප 

රුපිඹ්  රක් 74ක්  සශකොච් ්රීඩා,හ ංගභඹප රුපිඹ්  රක් 64ක්  

ඵළඩකමින්පන් ංගභඹප රුපිඹ්  රක් 61ක්  ශම් ඳන්දු ංගභඹප 
රුපිඹ්  රක් 58ක් ලශඹන් විලහර මුද්  ප්රභහටඹක් ඒ ්රීඩා,හ 

ංගම්රප ශන් කයරහ  ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්  ඉරිරි SAG  

තයගහලිශ දී ශම් යපප ජඹග්රවට රැක් ශගන එන්නප පුළුන් 

ආකහයඹප තභන්ශේ ්රීඩා,කඹන්ප අලය පුහුණු රඵහ දීරහ ඒ 

අලය සදහනභ ඇති කයන්නයි. අන්තිශම්දී ශභොකද වුශණ්?  

තයගහලිඹ ඉය වුටහ. අය උනන්දුශන් හිපපු ඵරධහරින්  

උනන්දුශන් හිපපු ංගම්ර නිරධහරින් ඒ තයගහලිශ  
ප්රතිපරඹත් එක්ක එතළනින් එවහප කථහ කයන්ශන් නළවළ. අය 

මුලින් තිබුණු උනන්දු නළති ශරහ ගිඹහ. අන්තිශම්දී අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ප්රතිපර රළබුශණ් නළවළ.  ශම් යශට් අපි දකින 

ශනත් ශම්කයි. ශභොන තයම් මුද් ලින් වශඹෝගඹ දුන්නත්  

ශද්ලඳහරන අකරකහරිශ  වශඹෝගඹ දුන්නත් ඒ අදහශ 

තයගහලිශඹන් ඳසශේ ඳසු විඳයම් කිරීභක් කදහත් ශරහ නළවළ. 
භහ ගරු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹප ශභඹ ශඹොමු කයනහ.  ඒ 

ඳසුවිඳයභ ශනොවීභ තුබඳන් ශම් යශට් භවජනතහශේ මුද්  විලහර 

ලශඹන් විනහල නහ හශේභ ශම් යශපන් බිහි ශන්න ෑනෆ 

්රීඩා,කයින් විලහර ප්රභහටඹක් ශම් යපප අහිමි ශනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ නිහ අපි කිඹනහ  SAG 

තයගහලිශඹන් ශවො ආදර්ලඹක් අයශගන ශම් රළබුණු ප්රතිපර 

පිබඳඵ වි ලසශ් ටඹක් කයන්න කිඹරහ. දළන් ඵරන්න  පිහිනුම් 
තයගරදී  ඳදක්කම් රිනහ ගන්නහ අඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඵළලුශොත්   

රංකහශ  සිකය ඳරිංචිඹ තිශඵන එක ්රීඩා,කඹකුත් පිහිනුම් 

්රීඩා,හශන් ඳදක්කම් ශගනහහද? ඒ ඔක්ශකෝභ  පිප යපර ඉන්න 

අඹ.  විලහර ලශඹන් ධනඹ තිශඵන  මුද්  විඹදම් කයන්න පුළුන් 

අඹ  පිප යපර ගිහි් රහ අධයහඳනඹ රඵන අතයතුය  විශද්ශික 

තයගකරුන් එක්ක විශනෝදඹප පිහිනරහ රංකහශ  තයගරප 

මුහුට දුන්න ගභන් ඳශමුළනි තළන රිනහ ගන්නහ.  රංකහශ  
පිහිනුම් ්රීඩා,හ ශකොතළනද තිශඵන්ශන් කිඹරහ එයින් අඳප හිතහ 

ගන්න පුළුන්. ඔවුන් තභයි ඇවි් රහ ශම් තයග නිශඹෝජනඹ 

කයන්ශන්.  SAG ඳදක්කම්රහභී  සි භඹලු ශදනහ ඳදක්කම් ටික 

අයශගන  ඒ රළබුණු මුද්  කන්දයහත් අයශගන ඔවුන් දළනප ජීත් 

ශන යපරප ගිඹහ. වළඵළයි  ශම් යශට් පිහිනුම් ්රීඩා,හප  ශභොකද 

ශරහ තිශඵන්ශන්? වරි විකරඹප කිඹනහ නම්  අශේ යශට් 
ශභොනයහගර  ඇඹිලිපිටිඹ හශේ ප්රශද්ලර අහිංක දරුශකු 

ශකොශම ජහතයන්තය ඳහරක දරුශකු එක්ක ඉංග්රීසි භ බහහශන් 

විහදඹකප එනහ හශේ ළඩා,ක් තභයි ශන්ශන්. ශභොනභ 

ශරහකත් ඒ වහ කලින් සදහනම් කිරීභක් කයන්ශන් නළවළ.  

නමුත්  අපි පුදුභහකහය තුපක් රඵනහ ශම් අ්  පුද්ගරඹහ 

පිහිනුම් ්රීඩා,හශන්  ජහතික රතයතහඹ රිනුහ  ශම් පුද්ගරඹහ දළන් 

SAGරප සදහනම් ශනහයි කිඹරහ. ශභතළනප නම් ශම් යශට් 

්රීඩා,හ ඹන්ශන්  ගරු අභහතයතුභහ ශභොන තයම් භවන්සි භ වුටත් 

ළඩා,ක් නළවළ; ශම් ශනුශන් ංගම්රප ශභොන තයම් විඹදම් 

කශත් ළඩා,ක් නළවළ. ්රීඩා,හ නිසි භ ප්රමිතිඹකප  නිසි භ track  එකකප 

දභන්න අලය ශනහ.  

අශේ ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ  හිපපු අභහතයතුභහ 
තභන්ශේ කහර සීභහ තුශ ්රීඩා,හ ශනුශන් කශශේ ශභොනහද 
කිඹරහ කි හ. එතුභහශේ කථහප ඳසශේ අශේ ගරු නලින් 
ඵණ්ඩා,හය  භන්ත්රීතුභහ  හිපපු අභහතයතුභහශේ කහරශ  වුට සි භද්කර 

ටික ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුප භතක් කයරහ දුන්නහ. භභ ශම් ශරහශ  
යත්නපුය රිසත්රික්කශ  ඇඹිලිපිටිඹ ප්රශද්ලඹ නිශඹෝජනඹ කයන 
භන්ත්රීයශඹක් විකරඹප  ්රීඩා,හ ශනුශන් අශේ ගම්රප ශභොන 

තයම් ලක්තිඹක් දීරහ තිශඵනහද කිඹන කහයටඹ ගළන කථහ 
කශශොත්  ඔඹ කථහ කයපු ඇභතිතුභන්රහප තුටු ශන්නප වළකි 
උත්තයඹක් ශදන්න ඵළවළ. ශභොකද  ඒක එක එක ආකහයඹප 
තභන්ප අලය විකරඹපයි ක්රිඹහත්භක වුශණ්.   

ඔඵතුභහ දන්නහ  මීප අවුරුදු ගටනහකප ඉසය ශරහ 
යටසි භංව ශප්රේභදහ හිපපු ජනහකරඳතිතුභහශේ යුගශ  ඇඹිලිපිටිඹ 
ප්රශද්ලශ  ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න අලය ඳරියඹ ඉතහ විලහර 
ලශඹන් වළදු ඵ. භවළලි ්රීඩා,හංගටඹ වදරහ  ඒ ප්රශද්ලශ  

ජනතහප  ඒ ප්රශද්ලශ  දරුන්ප අලය ලක්තිඹ රඵරහ දුන්නහ. 
අද ඒක ් බිහිශරහ තිශඵනහ. ඒ ්රීඩා,හංගටඹ ඳශහත් බහප 
ඵහය දීරහ තිබුටත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු ගටනහ තුශභ ඒ ගළන 
භළරිවත්වීභක් වුශණ් නළවළ. වළඵළයි  විලහර ධනසකන්ධඹක් විඹදම් 

කයරහ ඊප එවහයින්  සරිඹළ ක්රිකට් ්රීඩා,හංගටඹක් වළදුහ.  
ශකෝටි ගටනක් විඹදම් කයරහ වදපු ශම් සරිඹ ළ ක්රිකට් 
්රීඩා,හංගටඹප ඳසු ගිඹ අවුරුදු 5 තුශ ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොකක්ද? 2011දී ශම් ක්රිඩා,හංගටඹ ශනුශන් දළර විඹදභ 
රුපිඹ්  මිලිඹන 20.96යි; ආදහඹභ රුපිඹ්  මිලිඹන 2යි.  2012දී 
දළර විඹදභ රුපිඹ්  මිලිඹන 19යි; ආදහඹභ රුපිඹ්  මිලිඹන 6යි. 

2013දී විඹදභ රුපිඹ්  මිලිඹන 20යි; ආදහඹභ රුපිඹ්  මිලිඹන 
2යි. 2014දී විඹදභ රුපිඹ්  මිලිඹන 18යි; ආදහඹභ මිලිඹන 2යි. 
2015දී විඹදභ රුපිඹ්  මිලිඹන 12යි;  ආදහඹභ මිලිඹන 3යි. 

ශභන්න ශම් යහඳ ති තුබඳන් ්රීඩා,හ නංන්න පුළුන් කිඹරහ 
ක් ඳනහ කයරහ   ජනප්රිඹ ්රීඩා,හ විකරඹප රකන ක්රිකට් ්රීඩා,හ 
ශනුශන් ඳසු ගිඹ යජඹ තුශ ඹම්කිසි භ ලක්තිඹක්  එතුභන්රහ 

රඵරහ දුන්නහ. ඒ  ශවේතු නිහභ ශම් ශනශකොප රුපිඹ්  බිලිඹන 
2.4ක මරය ගකීභක් තිශඵන ආඹතනඹක් ඵප ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 
ආඹතනඹ ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ ශම් හ 
විලහර මරය අර්බුදඹකප ඳත්ශන්න ශවේතුශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොකක්ද? ක්රිකට්  ආඹතනඹ ශනොදළන  කළබිනට් භණ්ඩා,රඹප 
හිතිච්ච  විකරඹප තභන්ශේ ශද්ලඳහරන අයමුණු ශනුශන්  ශම් 
හශේ තීන්දු තීයට අයශගන ශභළනි යහඳ ති ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

නිහ තභයි ශ්රී රංකහ  ක්රිකට් ආඹතනඹ ශම් තයම් මරය අර්බුදඹකප 
ඳත් වුශණ් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අද එතළනින් 
නළඟිටින්න ෑනෆ කිඹහ අපි විලසහ කයනහ. ශම් වහ 

ශද්ලඳහරනඹක් අලය ශන්ශන් නළවළ.  
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අපි විලසහ කයනහ  ශම් ශනුශන්  නහඹකත්ඹ ශදන ගරු 

දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහ  නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ අලය 
ලක්තිඹ ශදන ඵ. ඒ කපයුත්තප වයිඹක් ශන්න සි භඹලු ශදනහප 
යුතුකභක් තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි කිඹනහ  ඳසු ගිඹ කහර සීභහර 
ශච්ච අහධහයට ශද්ලඳහරන වුභනහ නිහ  ශම් යශට් ්රීඩා,හ 

තිශඵන්න ෑනෆ තළනින් අවුරුදු ගටනකින් ඳවශප ගිඹ ඵ. ඒ 
නිහ  ්රීඩා,හ ංගම් මුහශන් කයන භංශකෝ රඹ නතය කයන්න 
දළන් අලයයි. ්රීඩා,හ ංගම්ර අවුරුදු ගටනහක් ඳයට ඵරධහරින්  

ඉන්නහ. සුන්තිකහ ්රීඩා,හ කයන කහරශ  හිපපු නිරධහරින් 
සුන්තිකහශේ දරුන් ්රීඩා,හ කයන තුරු ශම් ංගම්ර නිරධහරින් 
- ඵරධහරින් -ඵප ඳත්ශරහ ඉන්නහ. ඹ්  ඳළන ගිඹ ඳයට 

ඵරධහරින් ශම්ක මිරිකහශගන  හිය කයශගන තභන්ශේ අලයතහ 
ශනුශන් සි භටීභ තුබඳන් ශම් යශට් ්රීඩා,හ රියුණු ශන්ශන් නළවළ. 
ශම් යශට් ්රීඩා,හ රියුණු ශන්න නම් ඳවු්  ඵරඹ ශද්ලඳහරන 

ඵරශඹන් අයින් කයරහ  ්රීඩා,හ සහධීන ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් 
අනු  ඉරිරිඹප ශගන ඹන පපිපහක් නිර්භහටඹ ශන්න ෑනෆ.  

අපි දළක්කහ  ඳසු ගිඹ කහරශ  යගර් ්රීඩා,හ තිබුශණ් ශකොතළනද 

කිඹහ. යගර් ්රීඩා,හ තුබඳන්  දක් ්රීඩා,කඹන්ප එබඳඹප එන්න 

වළකිඹහක් තිබුශණ් නළවළ. ඔවුන් හියකයරහයි තිබුශණ්. 

උදහවයටඹක් විකරඹප ෂසි භ්  භරීජහ හශේ දක් යගර් ්රීඩා,කඹන්ප 

එතළනභ තභන්ශේ ්රීඩා,හ ජීවිතඹ අන් කයන්න වුටහ. ඒ කහරශ  
ශවොඹහ ගත්ත ඹම් ඹම් ්රීඩා,කඹන් තභන්ප ෑනෆ ආකහයඹප 

ශඹොදරහ ්රීඩා,හශ  ජඹග්රවටඹ ශගශනන්න කිඹහ තභන්ශේ වයිඹ 

ලක්තිඹ ඳහවිච්චි කශහ. ඒ නිහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  

අහන ලශඹන් කිඹනහ ශම් යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න නම්  

ක්රිකට් ්රීඩා,හ විතයක් ශනොශයි  භරර ්රීඩා,හ විතයක් ශනොශයි  

වළභ ්රීඩා,හක් ම්ඵන්ධශඹන්භ ගශම් තිශඵන ම්ඳත් ටික 

ශකොශමප අයශගන එන්න කපයුතු කයන්න ෑනෆ. නළත්නම් 
ජහතයන්තය පුහුණුකරුන් ශගනළ් රහ  ශම් යශට් අහිංක දුහ 

දරුන්ශේ ලක්තිඹ ජහතයන්තයඹප අයශගන ඹන්න පුළුන් 

පපිපහක් නිර්භහටඹ කයන්න ෑනෆ. එශවභ නළතු තභන්ශේ 

ශද්ලඳහරන ෑනෆකභක් ශනුශන් ්රීඩා,හ ඳහවිච්චි කයනහ නම්  

රිසත්රික් ංගභශ  බහඳතිකභ ගන්නහ නම්  රිසත්රික් ංගභශ  

ඵරඹ තභන්ශේ අතප අයශගන තභන්ශේ ශද්ලඳහරන ෑනෆකභ 
ක්රිඹහත්භක කයනහ නම්  අනහගතශ දීත් අඳප ශම් හශේ ප්රතිපර  

එයි. SAG තයගහලිඹ කිඹන්ශන් ශවො තයගහලිඹක්. ඒ වහ 

දක් ්රීඩා,කඹන් ටිකක් අයශගන ඹන්න පුළුන් ගභනකප සදහනම් 

ශන්න ෑනෆ. ඒ කපයුතුරප නහඹකත්ඹ ශදන්න ශද්ලඳහරන 

අකරකහරිඹ වරි ක්රභශ දඹ අනුගභනඹ කයන්න ෑනෆ. ඵරධහරින්ප 

තභන්ශේ ෑනෆ එඳහකම්  ඉටු කය ගළනීභප අසථහ  ශනොරිඹ 

යුතුයි කිඹන එක භතක් කයනහ.  ශම් යශට් ්රීඩා,හ ඹවඳහරන 
ආණ්ඩුත් එක්ක ඵද්ධ කයශගන ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය භළතිතුභහ 

අනහගතශ  දරුන්ප ්රීඩා,හශන් ශම් යපප ජඹග්රවට අත්කයරහ 

ශදන්න පුළුන් න විකරඹප ඒ කපයුතු කයයි කිඹහ විලසහ 

කයනහ. අඩුභ තයමින් ශභය ඵළරි වුටත් රඵන ඔලිම්පික් 

තයගහලිඹ ශනශකොප වරි දක් ්රීඩා,ක ්රී ඡකහන් බිහි කයන්න 

පුළුන් පපිපහක් නිර්භහටඹ කයයි කිඹන ඒ ඵරහශඳොශයොත්තු 

තඵහශගන භශේ ශකටි චන කිහිඳඹ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ 
සතුතියි. 
 

[අ.බහ. 5.05] 
 

ගු කග න විමජ්මවේකර මශතළ 
(ரண்நெறகு கஞ்சண றசஜசசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනඹ ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද දශේ ගරු දඹහසි භරි 
ජඹශේකය ඇභතිතුභහ විසි භන් ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් නිශඹෝග භඟින් 
ශගන එන රද ංශලෝධන පිබඳඵ කථහ කයන්නප අසථහ රඵහ 

දීභ පිබඳඵ ඳශමුශන්භ භභ සතුතින්ත ශනහ.  

මරහනඹ  ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි  භශේ කථහ ආයම්බ 

කිරීභප ශඳය කි යුතු කහයටඹක් තිශඵනහ. ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය 
ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ශම් අසථහශ දී  ගරු බහ ගළශබ් නළවළ. ඒ 
භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන විපභ අඳප ළපහුටහ  එතුභහ ශඳොඩකඩා,ක් 
කනගහටුශන් ඉන්ශන් කිඹරහ. අඩුභ තයමින් නිශඹෝජය 

ඇභතිකභක්  අධීක්ට භන්ත්රීකභක්ත් එක්ත් ජහතික ඳක් 
යජඹ තුබඳන් එතුභහප රළබුශණ් නළති නිහ කනගහටුශන් ඉන්නහ 
කිඹන කහයටඹ එතුභහශේ කථහශන් ඳළවළරිලි වුටහ. 

විශලේශඹන්භ එතුභහ ශචෝදනහප රක් කශහ  අශේ හිපපු ්රීඩා,හ 
අභහතය ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භළතිතුභහත්  භහින්ද 
යහජඳක් යජඹත්. භහින්ද යහජඳක් හිපපු ජනහකරඳතිතුභහශේ යජඹ 

විසි භන් ඳසු ගිඹ කහරශ  කශ ්රීඩා,හ යහඳ තිරදී සි භදු ව අක්රමිකතහ 
රළයිසතුක් එතුභහ කිඹහශගන ගිඹහ. 

මරහනඹ ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි  අපි ඳළවළරිලි එතුභහප 
කිඹන්නප ෑනෆ  ඒ කිඹහශගන ගිඹ රළයිසතුශ  ඹම් කිසි භ 
ශචෝදනහක් ඔේපු කයන්නප පුළුන්කභක් තිශඵනහ නම්  

ඳළමිණි් රක් කයන්න පුළුන්කභක් තිශඵනහ නම්  නිසි භ 
ක්රභශ දඹ ඳහවිච්චි කයරහ ෑනෆභ ආඹතනඹකප ගිහින් තභන්ප 
තිශඵන ශතොයතුරු රඵහදීරහ ඒ ඳළමිණි් ර කයනහප ඒකහඵද්ධ 

විඳක්ශ  භන්ත්රීරුන් වළටිඹප අඳප කිසි භ ගළපලුක් නළති ඵ. 
නමුත්  ඹම්කිසි භ ශ්  නඹක් කිඹරහ එක්තයහ පුද්ගරඹකුප ශවෝ 
ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුප භඩා, ගවන්නප ශම් ගරු බහ බහවිත කයනහ 

නම් අපි ඒක අනුභත කයන්ශන් නළවළයි කිඹන කහයටඹත් ශම් 
ශරහශ  භතක් කය සි භටින්නප ෑනෆ. 

මරහනඹ ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් 
ශගන එන රද නිශඹෝග පිබඳඵ කථහ කයන විප භප සි භහි   ශන 
කහයටඹක් තිශඵනහ. අපි රංකහශ  ්රීඩා,හ ගළන ඉතහභත්භ 

ආඩා,ම්ඵයශඹන් කථහ කශ කහර කහනුක් තිබුටහ. ඳසු ගිඹ 
කහරශ  අපි එක ඳළත්තකින් යශට් ඳළති යුද්ධශඹන් පීඩා,හප ඳත් 
න විප භහනසි භක ඹම් වනඹක් රඵහ ගන්නප තිබුණු එකභ 

අසථහ තභයි රංකහ ඉරිරිඳත් න ්රීඩා,හ තයගඹක් රිවහ ඵළලීභ. 
ඒ ්රීඩා,හ තයගශඹන් ජඹග්රවටඹ රඵන විප අපි ඒ යුද 
භහනසි භකත්ශඹන් ටිකක් ඈත් වුටහ.  

ක්රිකට් ්රීඩා,හ ශන්න පුළුන්  ශනට්ශඵෝ්  ්රීඩා,හ ශන්න 
පුළුන්  ඳහඳන්දු ්රීඩා,හ ශන්න පුළුන්  භරර ්රීඩා,හ ශන්න 

පුළුන්  ඒ වළභ ්රීඩා,හකින්භ ඹම් කිසි භ දක්තහ ශඳන්නපු 
කණ්ඩා,හඹම් අශේ යශට් සි භටිඹහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද ද න විප යුද්ධඹක් 
ශනොතිබුටත්  ඵදු ඵරින් ශඳශශන ශරහශ  අශේ භහනසි භකත්ඹ 
වදහගන්නත් ඵරන්න ්රීඩා,හ තයගඹක්ත් නළවළ. ඒ පිබඳඵ අපි 

කනගහටු ශනහ. කිසි භභ ්රීඩා,හකින් අඳප ෆහීභකප ඳත්ශන්න 
පුළුන් ජඹග්රවටඹක් කයහ ඹනහ ඵරහ ගන්න පුළුන්කභක් 
නළවළ. ඳසු ගිඹ කහරශ  ෆභ ජහතයන්තය ක්රිකට් තයගහලිඹකදීභ 

අශේ කණ්ඩා,හඹභ quarter-final, semi-final,  final ආපු අසථහ 

ගටනහක් තිබුටහ. T-20 World Cup එශක්දී  ඳන්දු ෑර් 50 

World Cup එශක්දී  Asian Gamesරදී  Champion Trophy 

එශක්දී -ඒ වළභ තයගහලිඹකදීභ- අශේ කණ්ඩා,හඹභ අන් 
තයගඹ වහ සුදුසුකම් රළබ අසථහ ගටනහක් තිබුටහ. අඳප 
භතකයි  ඒ කහරශ  විඳක්ශ  සි භටි භන්ත්රීරු ශචෝදනහ කශහ  
භහින්ද යහජඳක් ජනහකරඳතිතුභහ භළච් ඵරන්න ගිහි් රහ එභ තයග 

ඳයද්දනහ කිඹරහ. අශේ ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹශම් අද තිශඵන තත්ත්ඹ 
රිවහ ඵළලුහභ semi-final ශනොශයි  quarter-final ශනොශයි  

ශදළනි කඩා, ඉශභන් එවහප ඹන්න; කණ්ඩා,හඹභක් විකරඹප ඉරිරිඹප 

ඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. අපි දළක්කහ  ඳසු ගිඹ දසර ඳළළති 
එංගරන්ත ංචහයඹ. අපි දළක්කහ  එහිදී ්රීඩා,කඹන් ශොඹහ ගන්න 
තිබුණු අභහරු. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශරේණිගත කිරීම්රප අනු 
ශපසට් ක්රිකට් ්රීඩා,හ කයන කණ්ඩා,හඹම් 9 අතරින් අශේ ශපසට් 
ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹභ 7ළනි තළනප ඳත්ශරහ තිශඵනහ. එක්රින 

ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹම් අතරින් අද ශ්රී රංකහ කණ්ඩා,හඹභ 6ළනි තළනප 
ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ශරෝක කුරහනඹ ජඹග්රවටඹ කයපු 
ශ්රී රංකහ T-20 ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹභ අද T-20 කණ්ඩා,හඹම් අතරින් 

8ළනි තළනප ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශම් ක්රිකට් ්රීඩා,හ ඳභටයි.  

ශනට්ශඵෝ්  ්රීඩා,හ ගළන කථහ කශශොත්  ඳසු ගිඹ කහරශ  
අශේ ශනට්ශඵෝ්  කණ්ඩා,හඹභ දකුණු ආසි භඹහනු රතයතහ දක්හ ගිඹහ; 

දකුණු ආසි භඹහ රතයතහ රිනුහ. හක් තයගහලිරදී විශලේ රතයතහ 
රඵහ ගන්නහ අපි දළක්කහ; තයග ජඹග්රවටඹ කයනහ අපි දළක්කහ. 
ඳහඳන්දු ්රීඩා,කඹන් හක් ඳහඳන්දු කුරහනඹ ජඹග්රවටඹ කයන 

අසථහ අපි දළක්කහ. නමුත් අපි අද කනගහටු ශනහ  ඒ වළභ 
ක්ශේත්රඹකභ දළන් කඩා,හ ළටීභක් තිබීභ ම්ඵන්ධශඹන්. 

අඳප භතකයි  ඳසු ගිඹ කහරශ  නලින් ඵණ්ඩා,හය භන්ත්රීතුභහ 

ළනි විඳක්ශ  හිපපු භන්ත්රීරු ශභතළනප ඇවි් රහ ශචෝදනහ 
කශහ  ඇයි ශභච්චය ඳවසුකම් රඵහ ශදන්ශන්  ඇයි ශභච්චය 
ශගොඩා,නළඟිලි වදන්ශන්  ඇයි ශභච්චය ්රීඩා,හ පිටි වදන්ශන්  ඇයි 
ඒහ වහ ශභච්චය මුදරක් ශන් කයන්ශන්  කිඹරහ. නමුත් අපි 

ශත්රුම් ගත යුතු කරුටක් තිශඵනහ. එදහ  භහින්ද යහජඳක් 
ජනහකරඳතිතුභහශේ කහර කහනුශ දී ගභප ්රීඩා,හ ශගනගිඹ නිහ 
තභයි ගශම් සි භටින ්රීඩා,කඹන්ප තභන්ශේ දක්තහ ශඳන්නුම් කයරහ 

ජහතයන්තයඹ ජඹග්රවටඹ කයන්න පුළුන් පපිපහ වළදුශණ්. ඒ 
්රීඩා,හ පිටි ශනුශන් තත් මුදරක් ශන්කය තිශඵනහ. ඒ 
පිබඳඵ ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභහ කි හ. 

භහින්ද යහජඳක් ජනහකරඳතිතුභහශේ ආණ්ඩුශන් රුපිඹ්  බිලිඹන 
4.5ක මුදරක් ශම් ශනුශන් ශන්කයරහ ළඩා, කපයුතු ආයම්බ 
කශහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ශඳෞද්ගලික දන්නහ  
භහතය රිසත්රික්කශ   ශකොපවිර ්රීඩා,හංගටශ  ළඩා, අන් 

කයන්න තිබුශණ් 2015 අවුරුද්ශද් ශඳඵයහරි භහශ දීයි. නමුත් 
ඳසු ගිඹ භහශ  තභයි වභත්රීඳහර සි භරිශේන ජනහකරඳතිතුභහත්  

අගභළතිතුභහත් ගිහි් රහ ඒ ්රීඩා,හංගටඹ වි ත කශශේ.  ්රීඩා,හංගටඹ 
වි ත කිරීභ අවුරුදු එකවභහයක් ක්  දළම්භහ. අවුරුදු එකවභහයක් 

ක්  දහරහ ඒ වි ත කිරීභ කශශේත් අඩු ඳහඩුත් එක්කයි. ඒ හශේභ 

එතුභන්රහ දළනුත් ශරහ හිටිඹහද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ  ඒ 
වි ත කිරීභ න අසථහ න විප ්රීඩා,හංගටශ  සි භඹලු කපයුතු 

සි භදු කයරහයි තිබුශණ්. එහි භරු පරකඹ විතයයි න ආණ්ඩුශන් 
වදපු ශද්කප තිබුශණ්. ශභළනි ්රීඩා,හංගට ගටනහක් තිශඵනහ. 

ශවොයට ්රීඩා,හංගටඹ  කිබඳශනොච්චිඹ ්රීඩා,හංගටඹ  භවනුය 

්රීඩා,හංගටඹ  ඳශහත් ්රීඩා,හංගට 9ක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳශහත් 
්රීඩා,හංගට ඉරින තළන් වළශයන්න අශනකුත් රිසත්රික්ක 16 තුශ 

්රීඩා,හංගට 16ක් ඉරිකිරීභ ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ සි භද්ධ වුටහ. ඒ නිහ 
ගශම් ඉන්න ්රීඩා,කඹන්ප ඔවුන්ශේ දක්තහ ශඳන්න්න ශකොශමප 

එන්න ෑනෆ වුශණ් නළවළ. භහින්ද යහජඳක් ජනහකරඳතිතුභහශේ 
ආණ්ඩුශ  ංක් ඳඹ වුශණ් වළභදහභ ශකොශමප සීභහ ශරහ තිබුණු 

ජහතික ්රීඩා,හ උශශර ගභප ශගනඹෆභයි. ජහතික ්රීඩා,හ උශශර ගභප 

ශගන ඹමින් ප පිපහශ  තිශඵන ්රීඩා,හ ඳහ්  ටික වදන්න  
්රීඩා,හංගට ටික වදන්න  ඒ වහ අලය ඳවසුකම් ටික වදන්න ඒ 

අසථහශ  ලක්තිඹ රඵහ දුන්නහ. 

වම්ඵන්ශතොප ශපනිස ්රීඩා,හංගටඹක් ගළන කි හ  

වම්ඵන්ශතොප Volleyball ්රීඩා,හංගටඹක් ගළන කි හ  

වම්ඵන්ශතොප සරිඹළ ්රීඩා,හංගටඹ ගළන කි හ. ක් ඳනහ කයරහ 
ඵරන්න  රළශඵන තයග ඒ ්රීඩා,හංගටරප ශදන්ශන් නළත්නම් 

ආදහඹම් රඵන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ ්රීඩා,හංගටරප තයග 

 ශනොදී එභ ්රීඩා,හංගටලින් ක්රිකට් ආඹතනඹප ආදහඹභක් 

රළශඵන්ශන් ශකොශවොභද? අද සරිඹළ ක්රිකට් ්රීඩා,හංගටඹ 
තිශඵනහ. නමුත්  එශළශමන ෑසශේලිඹහ කණ්ඩා,හඹශම් ශ්රී රංකහ 
ංචහයශ දී එකභ එක තයගඹක්ත් සරිඹළ ජහතයන්තය 
්රීඩා,හංගටඹප රඵහ දීරහ නළවළ. සි භඹලු තයග රඵහ දී තිශඵන්ශන් 

ශකොවහපද? ඳ් ශරකළශ්  ්රීඩා,හංගටඹප ව ශකොශම තිශඵන 
්රීඩා,හංගටරප තභයි ඒ තයග රඵහදී තිශඵන්ශන්. ්රීඩා,හ තයග 
ඳත්න්ශන් නළත්නම් ආදහඹභක් රළශඵන්ශන් ශකොශවොභද? 

ඔඵතුභහ කිඹනහ  සරිඹළ ජහතයන්තය ්රීඩා,හංගටශඹන් 
ආදහඹම් රඵන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඒ කහරශ  ශප්රේභදහ 
ජහතයන්තය ්රීඩා,හංගටඹප ්රීඩා,හ තයග දුන්ශන් නළත්නම් එභ 

්රීඩා,හංගටඹ නඩා,ත්තු කය ශගන ඹන්න ආදහඹම් රළශඵනහද? 
සුගතදහ ්රීඩා,හංගටඹ වදරහ තිශඵනහ. නමුත්  සුගතදහ 
්රීඩා,හංගටඹප ්රීඩා,හ තයග රළශඵන්ශන් නළත්නම් එඹ නඩා,ත්තු කය 

ශගන ඹන්න ආදහඹභ රළශඵනහද? ඒ නිහ ශම් ශද ඳටු අයමුණු 
තුබඳන් ඵරන්න එඳහඹ කිඹන ඉ් ලීභ අඳ කයනහ. ්රීඩා,හ රියුණු 
ශන්න නම් ඒ ඳවසුකම් වළභ ගභකපභ  වළභ නගයඹකපභ ඹන්න 
ෑනෆ. ඒ හශේභ ඳහ්  තුශපත් ඒ ඳවසුකම් ඹන්න ෑනෆ. ඳසු ගිඹ 

කහරශ  ඳහ්  තුශපත් ඒ ඳවසුකම් ශගන ගිඹහ. ඳශමුශනි 
තහප භහින්ද යහජඳක් ජනහකරඳතිතුභහශේ ආණ්ඩු තුබඳන් 
ශඳෞද්ගලික ධන ඳරිතයහගශඹන් කයන කපයුතුරදී ශකොශඹින් 

පිප ඳහ්  තුශ ්රීඩා,හංගට  පිහිනුම් තපහක ඉරි කයන්න ඳපන් 
ගත්තහ. භභ ශඳෞද්ගලික දන්නහ  භභ නිශඹෝජනඹ කයන 
ශදවිනුය ආනශ  විිනත භධය භවහ විදයහරශ  පිහිනුම් තපහකඹ  

ශොලිශඵෝ්  ්රීඩා,හංගටඹ  භරර ්රීඩා,හ ්රීඩා,හංගටඹ ඹනහදී සි භඹලුභ 
ශද්්  ශනුශන් ඳසු ගිඹ කහරශ  මුද්  ශන් ශරහ ගශම් 
්රීඩා,කඹන්ප තභන්ශේ දක්තහන් ශඳන්නුම් කයන්න විලහර 

ලක්තිඹක් රළබුටහඹ කිඹන කහයටඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ කහරශ  නිරයට 
තිඹරහ නිරතරරප අලුතින් පුද්ගරඹන් ඳත් වුටහ. ඒ ඳත් ශන 

වළභ අසථහකභ ආණ්ඩු කි ශ  "දටඹ  ංචහ අඩු කයන්න 
අලුශතන් නිරයට තිඹරහ කණ්ඩා,හඹම් ඳත් ශනහ" කිඹරහයි. 
ක්රිකට් ආඹතනඹ ගළන ඳසු ගිඹ දසර ඳත්තයර තිබුටහ භභ 
දළක්කහ. ක්රිකට් ආඹතනඹප මුද්  ශවොඹහගන්න  නළත්නම් Cricket 

Aid එකප මුද්  ශවොඹහ ගන්න  ආධහය රඵහ ගන්න එංගරන්ත 

ංචහයඹ අතයතුශර් මුද්  ඒක යහශි කිරීශම් යහඳ තිඹක් ශරෝඩකස 
පිටිශ දී තිබුටහ කිඹහ ඒහශ  වන් වුටහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඳත්තයර තිශඵන 
විකරඹප දළක්ශක්  ශරෝඩකස ්රීඩා,හංගටශ  ශම් කපයුත්ත කිරීභ 

තුබඳන් රුපිඹ්  රක් 95ක මුදරක් ඉඳළයුහ කිඹරහයි. ඒ හශේභ 
ඒ ශනුශන් විඹදම් ශච්ච මුදරත් වන් කය තිබුටහ.  ඒ 

පින්තයර රංකහශන් වබහගී වුණු කණ්ඩා,හඹම් ඉන්නහ අපි 

දළක්කහ. ඳළයණි ක්රිකට් ්රීඩා,කඹන්  ඳළයණි ක්රිකට් නහඹකඹන් 
හශේභ ක්රිකට් ආඹතනඹ නිශඹෝජනඹ කයන භසත නිරධහරින් 

කණ්ඩා,හඹභභ ඒ එංගරන්ත ංචහයශ   හිටිඹහ. ඔවුන් ශනුශන් 
විඹදම් කයපු මුදරයි  රළබුණු මුදරයි රිවහ ඵළලුහභ අපි ක් ඳනහ 

කය ඵරන්න ෑනෆ  ශරෝඩකස පිටිඹප ගිහි් රහ එළනි උත්ඹක් 

තිඹන්න ඒ දයපු විඹදභත් එක්ක රළබුණු ආදහඹභ ප්රභහටත් 
ශනහද කිඹරහ. රංකහශ  ක්රිකට්රප ආදයඹ කයන පිරි 

ඉන්ශන් රංකහ තුශයි. එංගරන්තශ  ඉන්ශන් එංගරන්තශ  
ක්රිකට් ්රීඩා,හප ආදයඹ කයන පිරි. එභ නිහ භශේ ශඳෞද්ගලික 

විලසහඹ න්ශන්  එළනි ඹම් කිසි භ ශදඹක් කශ යුතු නම් රංකහශ  
ඒ කපයුත්ත කිරීභ සුදුසුයි කිඹරහයි.  

අද දශේ  ක්රිකට් ්රීඩා,හ ගළන විතයක්  ශනොශයි  භරර ්රීඩා,හ 
ගළනත් කථහ කශ යුතුයි. ඳසු ගිඹ කහරශ  ඳළළති හර්ක් ්රීඩා,හරදී 

සුගත් තිරකයත්නරහ  සුන්තිකහ ජඹසි භංවරහ මීපර් 200  මීපර් 400 
ධහන තයග අවුරුදු ගටනහක් රිගින් රිගපභ ජඹග්රවටඹ කයරහ 

623 624 

[ගරු කංචන විශේශේකය භවතහ] 
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ආසි භඹහනු තයග භට්පභප ඳළමිණිඹහ. නමුත්  භෆත කහරශ  ඳළළති 

හර්ක් ක්රිඩා,හ උශශශ් දී අඳප රිනහ ගන්න පුළුන්කභ තිබ    
ඳදක්කම් ගිලිහී ඹනහ අපි දළක්කහ.   

ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ කි හ "තයගරප ඉරිරිඳත් ශන 

තයගකරුන්ප මුද්  රඵහ ශදන ක්රභශ දඹක් නළවළ" කිඹරහ. 

නමුත්  අඹ ළඹ ශ්  නඹ ඉරිරිඳත් කයන ශරහශ  

ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩුශ  මුද්  ඇභතියඹහ කයපු ප්රකහලඹ 

ශකශයහි භභ ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. 

අඹ ළඹ ශ්  නඹ ඉරිරිඳත් කයන අසථහශ දී එතුභහ කිඹපු ශද් 

තභයි "්රීඩා,හ තයගරප උනන්දුක් දක්න ්රීඩා,ක ්රී ඡකහන් 

ජහතයන්තය තයගරප වබහගිවීශම්දී ඔවුන් වහ දයන ම්පර්ට 

විඹදභ යජඹ විසි භන් දළරීභප භහ ශඹෝජනහ කයනහ" කිඹරහ. ඊප 

ඳවශ ශේබඳශ  තිශඵනහ "ඉවත කරුණු ඉටු කයලීභ වහ 

රුපිඹ්  මිලිඹන 1 000ක මුදරක් ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹ ශත ශන් 

කයනහ" කිඹරහ. මුද්  ඇභතිතුභහ ශභළනි ප්රකහලඹක් කය තිබිඹදී 

ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ කිඹහ සි භටිඹහ "ජහතයන්තයශ  තයගරප 

ඉරිරිඳත්වීභප ඹන ්රීඩා,ක ්රී ඡකහන්ප රඵහ ශදන්න අඳප මුද්  

නළවළ" කිඹරහ. ශම් වහ රුපිඹ්  මිලිඹන 1 000ක මුදරක් යශට් 

ජහතික අඹ ළශඹන් ශන් කයරහ තිශඵනහ. දළන් අපි අශගෝසතු 

භහඹ දක්හ ඇවි් රහ තිශඵනහ. ත භහ ශදකකින් අලුත් අඹ 

ළඹ ශ්  නඹක් ඉරිරිඳත් ශනහ.  ඳසු ගිඹ ශර් අඹ ළශඹන් 

ශන් කයපු රුපිඹ්  මිලිඹන 1 000ප ශභොකක්ද වුශණ් කිඹන 

ප්රලසනඹ අඳප භතු ශනහ. ඒ පිබඳඵත් අඳ ගරු ඇභතිතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් කථහ අන් කයන්න. 

 

ගු කග න විමජ්මවේකර මශතළ 
(ரண்நெறகு கஞ்சண றசஜசசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ විනහ ඡඹකින් භශේ කථහ 
අන් කයනහ. විශලේශඹන්භ ගරු ඇභතිතුභහශගන් භභ 
ඉ් ලීභක් කයන්න කළභළතියි. ඳසු ගිඹ දහ ශකොපවිර ්රීඩා,හංගටඹ 

වි ත කශහ හශේභ යප පුයහභ ආයම්බ කයපු යහඳ ති ගටනහක් 
තිශඵනහ.  

ඒ සි භඹලු යහඳ ති ඉතහ ක ඡනමින් අන් කයරහ  වි ත 
කයන්න. ්රීඩා,හංගට වදරහ භවය ශරහප වි ත කයන්න 

ඵරහශගන ඉන්නහ ඇභතියඹහශේ රිනඹ රළශඵන ශතක්; 
ජනහකරඳතියඹහශේ රිනඹ රළශඵන ශතක්; නළත්නම් ප්රශද්ලශ  
ඉන්න ශද්ලඳහරන නහඹකඹහශේ රිනඹ රළශඵන ශතක්. ශකොපවිර 
්රීඩා,හංගටඹ වි ත කයන්න අවුරුදු එකවභහයක් එශවභ ඵරහශගන 

හිටිඹහ. ඒ නිහ ශද්ලඳහරන නහඹකත්ශ  කහරඹ ශම් කහර්ඹඹ 
වහ ඉතහ ඉක්භනින් ශඹොදරහ ඒ ්රීඩා,හංගට වි ත කයන්න 
කිඹන ඉ් ලීභ භහ ශම් අසථහශ දී කයනහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි  අද ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුප 
ංශලෝධනඹක් ශගශනනහ  යවස ්න්ද එඳහ  අත් ඔහ ්න්දඹ 
ප්රකහල කයන්න ෑනෆ කිඹහ. ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ 
භන්ත්රීතුභහත් ශම් ංශලෝධනඹ ගළන භතක් කශහ. විශලේශඹන්භ 
ඔඵතුභහ යවස ්න්දඹ තුබඳන් ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් 

අක්රමිකතහ වහ දට ශක්හ ගන්න නම්  භභ හිතනහ ඔඵතුභහ ඒ 
නිළයරි භහර්ගශ  ඹයි කිඹරහ. අපි දළක්කහ 2015 අවුරුද්ශද් ඹව 
ඳහරන යජශඹන් ආේඳරප ඳහරන මිරක් දළම්භහ. ආේඳරප 

ඳහරන මිරක් දහරහ කි හ  "වළභ කඩා,ඹකභ ආේඳඹක් රුපිඹ්  10ප 
විකුටනහ" කිඹරහ. ඒ නිහ ශම් ශගශනන ංශලෝධනත් 

ආේඳරප රළබුණු ඳහරන මිර ශේ කය ගන්න එඳහ කිඹන ඉ් ලීභ 

කයමින්  ගරු ඇභතිතුභහප ්රීඩා,හ රියුණු කිරීභප අලය ලක්තිඹ 
අභහතයහංලඹ වයවහ රළශබ්හ කිඹන ප්රහර්ථනඹත් කයමින් භභ 
නිවඬ නහ. 

 
[අ.බහ. 5.19] 

 
ගු බන්දු ළේ බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රීඩා,හ ඳනතප අදහශ ඉතහ 

ටිනහ ංශලෝධන කීඳඹක් ශගන එන ශරහශ  එභ ටිනහ 

විහදඹප කරුණු කීඳඹක් එකතු කයන්න රළබීභ ගළන භභ අතිලඹ 

තුපප ඳත් නහ. ඳසු ගිඹ දසර ්හඹහ කළබිනට් භණ්ඩා,රඹක් 

ඳත් කය තිශඵනහ භභ දළක්කහ. ඒ ්හඹහ කළබිනට් භණ්ඩා,රශ  

අශේ දකුශටන් බිහි වුණු ්හඹහ ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ භහඹහක් 

ශනොශ හ කිඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. එතුභහ කථහ කශහප 

ඳසශේ ශම් කථහ කයන්න රළබීභ ගළන භභ තුපප ඳත් නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද ශම් විහදඹ පුයහප ගරු 

භන්ත්රීරු කශ කථහ අපි ඇහුහ. විවිධ අදවස ශම් ගරු බහශ  

ඉරිරිඳත් වුටහ. හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිරුත් කථහ කශහ. ඒ හශේභ 

්රීඩා,හ ඇභතියඹහ රින් ය ඹම් ඹම් ඳළවළරිලි කිරීම් කශහ. ශම් ගරු 

බහප ගභකින් ආපු භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹප භප එක ශදඹක් 

කිඹන්න තිශඵනහ. ඒ තභයි  තභත් අශේ ජහතික ්රීඩා,හරප  

විශලේශඹන්භ ජහතයන්තයඹප ඹහ වළකි ්රීඩා,හරප ගම්ර 

දරුන්ප ඉඩා,කඩා,ක් ළඵෆපභ වි ත ශරහ තිශඵනහද කිඹන 

එක පිබඳඵ අඳ ප්රලසන කශ යුතු තිශඵනහ. අපි ඒ ගළන ශොඹහ 

ඵළලිඹ යුතු නහ. ගම්ර ජහතයන්තය ්රීඩා,හංගට  වදරහ  

ඳශහතකප එක ්රීඩා,හංගටඹක් වදරහ  එශවභ නළත්නම් 

රිසත්රික්කඹකප එක ්රීඩා,හංගටඹක් වදරහ කවුරු ශවෝ කිඹනහ 

නම්  "ගම්ර දරුන්ප ජහතයන්තය තරඹප ඹන්න  ජහතික 

්රීඩා,හලින් ඉසයවහප ඹන්න අසථහ දුන්නහ" කිඹරහ ඒක ඒ 

තයම්භ නිළයරි අර්ථ දළක්වීභක් වළටිඹප භහ පිබඳගන්ශන් නළවළ. 

භශේ භතඹ තභයි මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳහ්  දරුහ 

්රීඩා,හප ශඹොමු කිරීභ ආයම්බ විඹ යුත්ශත් ශඳය ඳහශරන් කිඹන 

එක. පර් ශභහවිඹ ංර්ධන භධයසථහනශ  ඉරහ තභයි දරුහ 

්රීඩා,හප ශඹොමු කශ යුත්ශත් කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ඒ 

හශේභ ඳහශ්  ඳවශ ශරේණිශ  ඉරහ දරුහශේ වළකිඹහ  

දක්තහ භළන ඵරහ එභ දරුහ ්රීඩා,හප ශඹොමු කශ වළකි 

ශකශනක්ද කිඹන එක පිබඳඵ කිසි භඹම් අධයඹනඹකින් ශතොයතුරු 

එක්රැස කයරහ  ඳහර තුබඳන් ඒ දරුහප අසථහක් ශදන්න ෑනෆ 

දරුහශේ දක්තහ  වළකිඹහ අනු ඉසයවහප ඹන්න. ඊප 

භගහමී ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහ භට්පමින් ්රීඩා,හ පිටි ඉරි 

විඹ යුතුයි. දරුන්ප ඒ වහ අසථහ රඵහ රිඹ යුතුයි කිඹරහ අඳ 

විලසහ කයනහ.  

අද ගම්ර ඇතළම් ඳහ් ර දරුන් නගයශ  ඳහ් රප 

ඇතුළු කය ගන්න ශදභවුපිඹන් දයන උත්හවඹප එක ශවේතුක් 

ශනහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම්ඵද ඳහ් ර 

දරුන්ප ්රීඩා,හ ඳවසුකම් ශනොභළතිකභ; ්රීඩා,හශන් ඉසයවහප 

ඹන්න ඉඩා,කඩා, ශනොභළතිකභ. ඒක ඵයඳතශ ශවේතුක් ඵප ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ.  "ශෙභ ඳහර - ශවොභ ඳහර" යහඳ තිශ  

තිශඵනහ භභ දළක්කහ  ්රීඩා,හ වහ ළ ඡ අධහනඹක් රඵහ දීරහ  

ගම්ඵද ඳහ් ර දරුන්ප පුහුණු රඵහ ශදන්න පුළුන් ශවො 

්රීඩා,හංගට ව ්රීඩා,හගහය ඳහ් ර ඇති කයන ශඹෝජනහක්. ඒක 

ඉතහ ශවො අදවක් වළටිඹප භභ දකිනහ. ඒ හශේභ ප්රහශද්යඹ 

ශ් කම් ශකොට්ධහ භට්පමින් ්රීඩා,හ පිටි ංර්ධනඹ කිරීභත් ඉතහභ 

625 626 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අලය කහයටඹක් වළටිඹප භභ දකිනහ. අපි ශකොයි තයම් 

පුයහශේරු කථහ කශත්  විවිධ ශද් කි ත්  හුෙක් ගම්ඵද ඳහ් ර 

ඉන්න දක්තහ තිශඵන දරුන්ප ජහතික තරඹප එන්න තිශඵන 

ඉඩා,කඩා, තභ ඒ තයම් ප්රභහටත් භට්ප භක නළවළ  ශකොශවත්භ 

ප්රභහටත් නළවළ කිඹන එකයි භහශේ විලසහඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භරර ්රීඩා,හප අලය මීපය 

400 ධහන ඳථඹක් තිශඵන එකභ ්රීඩා,හ පිටිඹක්ත් ගහලු 

රිසත්රික්කශ  නළවළ. ශම් යශට් ජහතික භට් පශම් ්රීඩා,කඹන් යහශිඹක් 

නිර්භහටඹ වුණු  දක්ඹන් විලහර ප්රභහටඹක් බිහි වුණු ගහලු 

රිසත්රික්කශ   ගහ් ර නගයශ  තිබුණු ්රීඩා,හ පිටිඹ ක්රිකට් 

්රීඩා,හංගටඹක් ඵප ඳත් වුටහප ඳසශේ භරර ්රීඩා,හප සුදුසු ්රීඩා,හ 

පිටිඹක් ශම් දක්හ කස කයරහ නළවළ. හුෙක් සථහනර ්රීඩා,හ පිටි 

ඉරි කිරීභ වහ අධහනඹ ශඹොමු කශත්  ඒ වහ මලික පිඹය 

ගත්තත්  භරර ්රීඩා,හප අලය ්රීඩා,හ පිටිඹක් ගහලු රිසත්රික්කශ  ඉරි 

කයන්න ශම් න ශතක් වළකිඹහක් රළබුශණ් නළවළ. විලහර මුදරක් 

විඹදම් කයරහ ඵද්ශද්ගභ නගයශ  ඉරි කිරීභප ශඹෝිනත වුණු  නමුත් 

තභත් ක්රිඹහප ශනොනළගුණු භරර ්රීඩා,හ පිටිඹ ඉරි කිරීභ වහ 

අධහනඹ ශඹොමු කයරහ එහි ළඩා, කපයුතු අන් කයරහ ශදන්න 

කිඹරහ ගහ් ර රිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීයශඹකු 

වළටිඹප ්රීඩා,හ ඇභතියඹහශගන් ඉ් ලීභක් කයන්න භභ ශභඹ 

අසථහක් කය ගන්නහ.  

ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහ භට්පමින් අඩුභ තයමින් එක 

්රීඩා,හ පිටිඹක්ත් රියුණු කයන්න ෑනෆ. ඒ වයවහ ඳහ් ර ඉන්න 
දක් දරුන්ප  තරුටඹන්ප ්රීඩා,හප ශඹොමු වීභප අසථහ උදහ 
කය දීභ වහ අලය කපයුතු කයන්න කිඹරහ භභ ශම් ශරහශ දී 

්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශගන් ඉ් ලීභක් කයනහ.  

මීප ටිකකප කලින් ශම් බහශ  කිඹළවුටහ  අද ශම් යශට් 

්රීඩා,හශ  ඹව ගුටඹ ඳශකරහ මුද්  භත ්රීඩා,හප ශඹොමු න 

අසථහ දක්නප තිශඵන ඵ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  

්රීඩා,හ තිශඵන්ශන් ශභොකපද කිඹරහ  කුඩා,හ දරුශක් එක 

අසථහක භශගන් ඇහුහ. භභ ඒ දරුහප විසතය කයරහ දුන්නහ  

්රීඩා,හ කිඹන්ශන් පුද්ගරශඹකුශේ ලරීය ශෞ යඹ  ඉසීභ  දයහ 

ගළනීශම් ලක්තිඹ ආදී වළභ එකක්භ ප්රගුට කයරහ ශවො නිශයෝගී 

පුද්ගරශඹක් නිර්භහටඹ කයන්න පුළුන් ශදඹක් කිඹරහ. ඒ දරුහ 

අශනක් ඳළත්තප භශගන් ඇහුහ  එශවභ නම් ්රීඩා,හ ංගම්ර  

විවිධ  තනතුරු ගන්න ශම් තයම් ගව ගන්ශන් ඇයි  ශම් තයම් ඇන 

ශකොපහ ගන්ශන් ඇයි  ශම් තයම් යණ්ඩු ශන්ශන් ඇයි කිඹරහ. අද 

අඳප ශඳශනන්න තිශඵනහ  ්රීඩා,හශ  ඹව ගුටඹ ඳශකරහ ්රීඩා,හ 

ංගම්ර තනතුරුරප ඹන අඹශේ ඵරකහමිත්ඹ වහ න 

පන. ඒක ්රීඩා,හශ  ඳයභහර්ථරපත් අනුකර ශනොන එකක්. 

්රීඩා,හශ  ඳයභහර්ථඹ ඳළත්තක තිඹරහ තභයි ශම් ්රීඩා,හ ංගම්ර 

තනතුරුරප ඹන අඹ අද පන් කයන්ශන්. ඒ අඹ එශවභ පන් 

කයන්ශන් කුභක් අයඵඹහද කිඹන එක අඳප ප්රලසනඹක්. කුභක් 

වහද  ඒ අඹ භවහ ශරොකු පනක නියත ශරහ ඉන්ශන්? භවය 

ශරහප එකභ තයහතියශම් අඹ ගව ගන්නහ  ඳහර්ලිශම්න්තුශ  

එකප ඉන්න අඹ ගව ගන්නහ  එක ඳක්ශ  ඉන්න අඹ යණ්ඩු 

ශනහ  එක ඳවුශ්  අඹ යණ්ඩු ශනහ. ඒ හශේ එකප ඉන්න 

අඹ ඳහ ශම් ්රීඩා,හ ංගම්ර තනතුරු ශනුශන් භවහ ශරොකු 

පනක් කයනහ. ඒ අඹ ඒ තනතුරු ශනුශන් එශවභ පන් 

කයරහ ඒ තනතුරු දයන්ශන් ්රීඩා,හශ  උන්නතිඹ ශනුශන් නම්  

ඒ ගළන අඳප ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳප ඒ ගළන තුටු ශන්න 

පුළුන්. වළඵළයි එශවභ යණ්ඩු ශරහ  පන් කයරහ තනතුරු 

අයශගන ්රීඩා,හ ශනුශන් ඹභක් ශනොකය ඒ තනතුරු ව ්රීඩා,හ 

ශනුශන් ශදන මුද්  බහවිත කයන්ශන් ශනත් අයමුණු 

ශනුශන් නම්  ඒක ශම් යපපත් ප්රලසනඹක්; යශට් අනහගතඹපත් 

ප්රලසනඹක්; අපි සි භඹලු ශදනහපත් ප්රලසනඹක්.  

්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු කයරහ  

හුශදක් ඵරකහමිත්ඹ ව ශනත් අයමුණු ඉරක්ක කය ශගන එභ 

තනතුරුරප ඹන්න තිශඵන ඉඩා,කඩා,  ඒ වහ පන් කිරීභප 

තිශඵන ඉඩා,කඩා, අහුයන විකරශ  ඹම් ඹම් නිශඹෝග ්රීඩා,හ ඳනතප 

එකතු කයරහ තිශඵන ඵ අඳප ශඳශනනහ. අපි ඒක අගඹ 

කයනහ. ඒ හශේභ ත්භන් යජශ  දළක්භත් භෙ අශේ යශට් 

්රීඩා,හ ශනුශන්  අශේ යශට් ඵහර ඳයපුය ශනුශන්  අශේ යශට් 

අනහගතඹ ශනුශන් ඹභක් කයන්න අලුත් ්රීඩා,හ ඇභතියඹහප 

වළකිඹහ රළශබ්හ කිඹහ අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ. ශරෝකඹ ඉරිරිශ  

අශේ යප ප්රචලිත කයන්න ්රීඩා,හ ශම් තහක් දුයප ඹම් කිසි භ 

ශේහක් කශහද  ශම් යශට් ්රීඩා,කඹන් ඹම් කිසි භ ශේහක් කශහද  

ඊප ශනොශදශනි ගභනක් ඉරිරිඹප ගිහි් රහ  ශම් යශට් ්රීඩා,හ 

ක්ශේත්රඹ ශදතුන් ගුටඹකින් ඉවශ නංරහ  ්රීඩා,හශන් සි භදු න 

ශභශවඹ පුළු්  කයන්න අකහල රළශබ්හ කිඹහත් භභ ශම් 

ශරහශ  ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

ගරු කංචන විශේශේකය භන්ත්රීතුභහ කථහ කශ ශ රහශ   

එතුභහ විවිධ කහයටහ වන් කශහ. ඒ අතශර් අශේ එතුභහ ගරු 

නලින් ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ගළනත් වන් කශහ. එතුභහ 

කි හ  නිශඹෝජය ඇභතිකම්  අධීක්ට භන්ත්රීකම් නළතිකශම් 

දුකින් ගරු නලින් ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ශඳශශනහ කිඹරහ. 

භප හිශතන වළටිඹප නම් ඒක එතුභහපභ කිඹහ ගත්ශතොත් ශවොයි. 

ශභොකද  ඳසු ගිඹ දසර අඳප ශඳනුටහ  නිශඹෝජය ඇභතිකම්  

ඇභතිකම්  තනතුරු නළති දුකින් ශඳශශන්ශන් කවුද කිඹරහ. ඒක 

මුළු යපභ දළක්කහ. අද යශට් තිශඵන ප්රලසනඹ  අපි කහප ශවෝ 

තනතුරු ගන්න එකත්  ශම් ඇභති මුහුට ශනුප ශන 

මුහුටක් ශගශනන එකත් ශනොශයි  මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. කවුරු වරි ශකශනකුප තනතුයක් දීරහ  ඹහන-හවන 

දීරහ ඔහු න්ශතෝ කයරහ ඉසයවප ඹන එක ශනොශයි  අද 

යශට් ප්රලසනඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි කවුරුත් එකතු ශරහ යප 

ශනුශන් ඹභක් කයරහ  ජහතික ප්රතිඳත්ති ටික වදහශගන අශේ 

යප ඉසයවප ශගන ඹන්න කළඳ ශන එක තභයි අද  යශට් 

අලයතහ ශරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ නිහ ගරු නලින් 

ඵණ්ඩා,හය ජඹභව භන්ත්රීතුභහපත්  ආණ්ඩු ඳක්ශ  කිසි භභ 

භන්ත්රීයශඹකුපත් කිසි භභ දුකක් නළවළ කිඹරහ භහ කිඹන්න 

කළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න. 
 

ගු බන්දු ළේ බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்நெறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අඳප දුකක් ශනොශයි  ශඳො ඡ 
හිරිකිතඹක් නම් තිශඵනහ  භවය උදවිඹ යශට් අනහගතඹ 
ඳළත්තක තිඹරහ  යශට් අනහගත ගභන ගළන හිතන එක ඳළත්තක 

තිඹරහ තනතුරු ඳසුඳ දුන එක ගළන. ඒ ගළන නම් අඳප ශඳො ඡ 
හිරිකිතඹක් තිශඵනහ කිඹන එක  ශම් ශ රහශ   කිඹන්න 
කළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්]  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  මීප ඩා,හ රිගප කථහ කයන්න 

භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ.  අධයහඳන අභහතයහංලඹ  
ශෞ ය අභහතයහංලඹ කිඹන ශම් සි භඹ් ර ඒකහඵද්ධ කයශගන 
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කිසි භඹම් විකරභත් ළඩා, පිබඳශශක් ඉසයවප ශගන ඹමින් ළරසුම් 

වගත ්රීඩා,හශ  රියුණු ශනුශන් කපයුතු කයන්න අශේ ්රීඩා,හ 
ඇභතියඹහප ලක්තිඹ රළශබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භශේ 
කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 5.30] 
 

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  හිපපු ්රීඩා,හ අභහතය  භහ මිත්ර 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භළතිතුභහ ශම් ගරු බහශ  සි භටින 

ශ රහශ   එතුභහ කිඹපු කහයටඹකින්භ භශේ කථහ ඳපන් ගන්න  
කළභළතියි. අද ්රීඩා,හ ඳනත ඹපශත් ශගශනන නිශඹෝග ගළන කථහ 
කයද්දී  ශදඳහර්ලසශඹන්භ -ආණ්ඩුශන් ශභන්භ විඳක්ශඹන්-  

කශ ශඳොදු කථහ අනු  අද යශට් ්රීඩා,හ අයහිනක ශරහ තිශඵනහ 
කිඹරහ  වන් වුටහ. එශේ අයහිනක වුණු ්රීඩා,හකප ම්ඵන්ධ 
කිසි භභ ංගභඹක බහඳතියශඹකුප තභන්ශේ දළක්භ අනු අවුරුදු 

ශදකක කහරඹක් ඇතුශත නළත ඒ ්රීඩා,හ නංන්න ඵළවළ කිඹරහ 
එතුභහ කිඹපු එක ගළන භභ එතුභහප සතුතින්ත ශනහ. ශභොකද  
ඊපත් ඩා,හ ජයහජීර්ට වුණු යපක් අඳප අවුරුද්දකින් වදන්න ඵළවළ 

කිඹන එකත් එතුභන්රහ ශත්රුම් ශගන තිශඵනහඹ කිඹන එක 
අඳප ඒශකන් ශඳශනනහ. එතුභහභ ඒක පිබඳගන්නහ. ඒ නිහ අපි 
එතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ  අඳප නිඹමිත අවුරුදු ඳව අඳප 

ශදන්න කිඹරහ.  අවුරුදු වතයවභහයක් ඹන ශතක්  2020 ශඳඵයහරි 
28 ළනි දහ ශන ශතක් ්න්දඹක්  ශනොඳළළත්ශන නිහ. 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශේරහ ඳහද ඹහත්රහ ගිහි් රහ  එක 
එක ඒහ කයරහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශ  ඵරඹ අ් රන්න වදන 

එක ගළන අශේ කිසි භභ විරුද්ධත්ඹක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඒ 
එක්කභ ඒකහඵද්ධ කණ්ඩා,හඹභ විසි භන් ඳත් කය ශගන ඉන්නහ ්හඹහ 
කළබිශනට්ටුශ  ්රීඩා,හ අභහතය  භහ මිත්ර ගරු කංචන විශේශේකය 

භළතිතුභහ කි හ  ඳසු ගිඹ කහරශ  ගශම් ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න 
්රීඩා,හංගට වළදුහ  එශේ වදහ ඉය කයන්න ඵළරි වුණු ්රීඩා,හංගටර 
පරක විතයක් ශනස කයරහ අද වි ත කයනහ කිඹහ. ඉතින් 

ශභොශකෝ?  ශම්හ කහශේත් ශඳෞද්ගලික බද් ලින් වදපු ඒහ 
ශනොශයි. ශම්හ යශට් මිනිසුන්ශේ ඵදු මුද් ලින් වදපු ඒහ. 
එශවභ නළත්නම් යශට් මිනිසුන් ශගන්න එකෙ කය ගත් 

ටඹලින් ගත් ් ලිලින් තභයි ශම් ්රීඩා,හංගට වදහ තිශඵන්ශන්. 
ඒ ්රීඩා,හංගට කහශේත් ශඳෞද්ගලික බදරඹකින් වදපු ඒහ 
ශනොන නිහ ඒහ  වි ත කයන්න යජඹකප අයිතිඹ තිශඵනහ. ඒ 
නිහ අපි ඒ අයිතිඹ නිසි භඹහකහයශඹන් ඳහවිච්චි කයරහ ඒ කපයුතු 

ටික වරිඹප කයනහඹ කිඹන එක කිඹන්න ෑනෆ. භභ ඊප ඩා,හ ඒ 
කරුණු ශදක ගළන කථහ කයන්න ඹන්ශන් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  විශලේශඹන්භ කහයටහ තුනක් 

ගළන භශේ කථහශන් අධහනඹ ශඹොමු කයන්න   කළභළතියි. අශේ 

යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න අපි අනිහර්ඹශඹන්භ කපයුතු කයන්න 

ෑනෆ. ්රීඩා,හ තුබඳන් අශේ ඉරක්කගත ජඹග්රවට කයහ ශෙහ න්න 

ඵළරි ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන කහයටඹ අඳප ශත්ශයනහ. අපි 

වළශභෝභ එඹ පිබඳගන්නහ. ඒ නිහ අඳප ශම් වහ ජහතික ළඩා, 

පිබඳශශක් අලයයි. ශකොශම නගයශ  තිශඵන ජනප්රිඹ 

ඳහ් රප ඹන  ් ලි තිශඵන ශදභවුපිඹන්ශේ දරුන්ප ඳභටක් 

්රීඩා,හශ  තළන රළශඵනහ ශනුප  ඈත ගම්දන ර ඉන්නහ 

දක්තහ තිශඵන  වළකිඹහ තිශඵන එශවත් අසථහ ශනොභළති 

තරුට-තරුණිඹන්පත් ඒ අසථහ රඵහ දීභ වහ කපයුතු කශ 

යුතුයි. ඒක භරර ්රීඩා,හ ශන්න පුළුන්  ක්රිකට් ්රීඩා,හ ශන්න 

පුළුන්  ඵහසකට් ශඵෝ්  ශන්න පුළුන්   ඵළඩකමින්පන් ශන්න 

පුළුන්. එභ ්රීඩා,හ  වහ ජහතික ළඩා, පිබඳශශක් වදරහ දක්ඹන් 

ශොඹහ ඹන talent search එකක අලයතහ ශම් ශභොශවොශත් අශේ 

යප වමුශ  තදඵර ශර තිශඵනහ  කිඹරහ භහ හිතනහ. භප 

භතකයි  එදහ යටසි භංව ශප්රේභදහ ජනහකරඳතිතුභහ හෂස ්රීඩා,හ උශශර 

ඉරක්ක කයශගන යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයන්න දළක්භක්  

දර්ලනඹක් ඇතු ක්රිඹහ කශ ආකහයඹ. ඒ ළඩා, පිබඳශශ ක්රිඹහත්භක 

වීභ වයවහ ශනොශඹක් දක්ඹන් දුසකය ඳශහත්ලින් ඇවි් රහ හෂස 

යන් ඳදක්කම් රිනහ ගන්නහ තත්ත්ඹකප ආහ. එතුභහශේ 

අබහශඹන් ඳසු එස.බී. රිහනහඹක හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ ශම් 

පිබඳඵ ඹම් උත්හවඹක් ගත්තහ කිඹරහ භභ හිතනහ.  නමුත් ඳසු 

කහලීන අශේ යශට් ්රීඩා,හ ශද්ලඳහරනීකයටඹ වීභ නිහ 

ජඹග්රවට රඵහ ගන්න ඵළරි ජයහ ජීර්ට ශච්ච තළනකප ඳත්ශරහ 

තිශඵනහ.  ශභඹ යහඳහරික භහෆිඹහප ඹපත් ශරහ තිශඵනහ.  

ප්රධහන ්රීඩා,හ ංගම්ර මු්  පුටු ඩා,ළවළගළනීභ නිහ ශම් ්රීඩා,හ 

ඳරිවහනිඹප ශෙහ ශරහ  තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ ශද්ලඳහරන ඳක් නිශඹෝජනඹ කයන භවජන 

නිශඹෝිනතඹන්ප ්රීඩා,හ ඳහරක ංගම්ර ප්රධහන තනතුරුරප ඳත් 
න්නප ඵළරිශන ආකහයශ  ශඳෞද්ගලික භන්ත්රී ශඹෝජනහක්  

ශම් න විපත් භහ ගරු බහප ඉරිරිඳත් කයරහ තිශඵනහ. ශභොකද 

ශවේතු   ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ සි භටිනශකොප තත් ඇභතියඹකු ශවෝ 
භන්ත්රීයඹකු ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ ඹපශත් තිශඵන ්රීඩා,හ ඳහරක 

භණ්ඩා,රඹක මු්  පුටුකප ආහභ  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහප ඳහරනඹක් 
නළති ශනහ. අතීතශ දී  ටිශයෝන් ප්රනහන්දු  ගහමිණී රිහනහඹක 

ළනි යපප ආදයඹ කයපු දක් ශද්ලඳහරනඥ සඹන් යශට් ්රීඩා,හ 
රියුණු කිරීශම් අ යරහශඹන් එභ තනතුරුරප ඇවි් රහ ඒ ්රීඩා,හ 

රියුණු කයපු ආකහයඹ අපි දළක තිශඵනහ. අද  අඳප ජහතයන්තය 

ශගෞයඹක්  රඵහ දී තිශඵන අශේ ක්රිකට් ්රීඩා,හ ශම් තත්ත්ඹප 
ඳත් කය ගළනීශම් ශගෞයඹ හිමිවිඹ යුත්ශත් රිංගත ගහමිණී 

රිහනහඹක භළතිතුභහපයි. නමුත්  අහනහකප ඊප ඳසු කහරඹක 
ශද්ලඳහරනඥ සඹන්ශේ ක්රිඹහ කරහඳඹ නිහ  ශද්ලඳහරනඥ සඹන්ශේ 

වුභනහ පිබඳඵ තිබුණු ගළපලුක් නිහ අද අශේ යශට් ්රීඩා,හ 

ඳරිවහනිඹප රක්ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ අපි ්රීඩා,හ 
ඇභතිතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ   යහඳහරික භහෆිඹහපත්  

ශද්ලඳහරන භහෆිඹහපත් ඹප ශන්ශන් නළති අශේ යශට් ්රීඩා,හ 
රියුණු කයන්න කිඹරහ.  අශේ යපප ජඹග්රවට ශගන එන්න ෑනෆ 

නම්  ගශම් ්රීඩා,හ රියුණු කයරහ; යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයරහ   ශම් 
භහෆිඹහප  ඹප ශන්ශන් නළති තීන්දු ගන්න.   

අවුරුදු වතයක කහරඹකප ඳසශේ  නළත තයග කයන්න ඵළවළ 
කිඹරහ තහකහලික ඳළරළසතය විඳුභක් ශගනළ් රහ ළඩා,ක් නළවළ 

කිඹන එකයි භශේ අදව. ඒ නිහ අවුරුදු වතයක කහරඹක් - 
terms ශදකක් - ශදනහ නම්  එතළනින් ඉය කයරහ දභන්න. 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහප අනු විධහඹක ජනහකරඳතියශඹක් 

ශදතහක් ඳත් වුටහප ඳසශේ එක term එකක් අගභළති ශරහ  

එශවභ නළත්නම්  භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ හශේ 
ඳහර්ලිශම්න්තුප ඇවි් රහ ආශඹත් විධහඹක ජනහකරඳති ශන්න 

ඵළවළ.  ඒ නිහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩා,රශ  බහඳති රයයශ  
ශදතහක් හිටිඹහ නම්  නළත්නම් ශොලිශඵෝ්  ංගභශ   භරර 
්රීඩා,හ ංගභශ  බහඳති රයයශ  ශදතහක් හිටිඹහ නම්  ඊප 
ඳසශේ ආශඹත් ශ් කම් තනතුයකප වරි  විධහඹක බහප වරි 

ගිහි් රහ ආශඹත් බහඳති ශන්න ඉඩා, ශදන්න එඳහ කිඹරහ අපි 
ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශගන් ඉ් රහ සි භටිනහ. ශභොකද ශවේතු  
බහඳති රයයශ  ශදතහක් ඉරහ විධහඹක බහප ගිඹත්  ඒ 

යහඳහරික භහෆිඹහ භඟින් බහඳතිකශම් ශවෝ භන් කයනහ. ඊප 
ඳසශේ ආශඹත් ඊශෙ ඳහය බහඳති රයයඹප එනහ.  ඒ නිහ ශම් 
ක්රභඹ නත්න්න ෑනෆ කිඹන එකයි අශේ අදව.  

ක්රිකට් ්රීඩා,හ  ශොලිශඵෝ්  ්රීඩා,හ  භරර ්රීඩා,හ හශේභ 
අඳප ශම් සි භඹලු ්රීඩා,හරප දළක්භක් හිත talent search එකක 

ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් වදරහ  යහඳහරික භහෆිඹහ විසි භන් ඳහරනඹ 

කයනු රඵන ්රීඩා,හක් ශනුප ළඵෆ දක්ඹන්ප නිසි භ තළන 

629 630 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රළශඵන ්රීඩා,හක් ශගන එන්න කිඹරහ අපි ඉ් රහ සි භටිනහ.  ්රීඩා,හ 
අභහතයහංලඹප ව ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහප ඒශක් මලික පිඹය ගන්න 
පුළුන් කිඹරහ භභ හිතනහ. ශභොකද  රඵන අවුරුද්ශද්  ප්රහශද්යඹ 

්රීඩා,හ උශශර්  ඳළළත්ශනහ. අපි දන්නහ  හභහනයශඹන් ශම් 
ප්රහශද්යඹ ්රීඩා,හ උශශරකප ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහ තුබඳන් 
150ක්  200ක් ත් එන්ශන් නළවළ කිඹරහ. එශවභ උත්ශත්ජනඹක් 

තිශඵනහ නම්  එශවභ පිබිදීභක් තිශඵනහ නම්  ශකෝටි ප්රශකෝටි 
ගටනින් මුද්  විඹදම් කයරහ ්රීඩා,හංගට වදපු ඳභණින් ඒ 
උත්ශත්ජනඹ එනහ නම්  ප්රහශද්යඹ ්රීඩා,හ උශශර මීප ඩා,හ 

හර්ථක ශන්න ෑනෆ. ඒ නිහ අපි ගරු ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශගන් 
ඉ් ලීභක් කයනහ  ලිඹහ ඳරිංචි ්රීඩා,හ ංගම් ගටන ළ ඡ කයන්න; 
යහජය ආඹතනර ්රීඩා,හ ංගම් ඇති කයන්න; ශඳෞද්ගලික 

ආඹතනර ්රීඩා,හ ංගම් ඇති කයන්න; ගභ ඇතුශශේ ්රීඩා,හප 
ප්රශඵෝධඹක් ඇති කයන්න කිඹරහ. දක්ඹහප නිසි භ තළන රළශඵනහ 
කිඹන විලසහඹ ඇති කයරහ  රඵන අවුරුද්ශද් භහර්තු භහශ දී 
ඳභට ඳළළත්වීභප නිඹමිත තිශඵන ප්රහශද්යඹ ්රීඩා,හ උශශර වළභ 

ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහඹකභ ඉතහ හර්ථක ්රීඩා,හ උශශරක් 
ඵප ඳත් කයශගන  එඹ -talent search එකක්- දක්ඹන් ශොඹහ 

ඹන ඉ ක් ඵප ඳත් කයරහ ඒ විලසහඹ තවවුරු කශශොත්  ගභ 

ඇතුශශන් ්රීඩා,හ පිබඳඵ පිබිදීභක් ඇති කයන්න පුළුන්. ඒ 
පිබිදීභප භගහමී තභයි ශම් ්රීඩා,හංගට වදන්නත්  ඒහප අලය 
ඳවසුකම් රඵහදීභත් ශන්න ෑනෆ. ශභන්න ශම් ශදක එකප 

භගහමී ගිශඹොත් තභයි අඳප යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයරහ 
ජහතයන්තය ජඹග්රවට අත්කය ගළනීශම් ළඩා, පිබඳශශකප ඹන්න 
පුළුන් ශන්ශන්. අන්න ඒ නිහ අපි ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශගන් ඉ් රහ 

සි භටිනහ  ්රීඩා,හ ප අලුත් පිබිදීභක් රඵහදීභප අලය ක්රිඹහභහර්ග 
ගන්න කිඹරහ.  

අශේ ගරු කංචන විශේශේකය භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ  ්රීඩා,හප 

රුපිඹ්  මිලිඹන 1 000ක් ශන් කයරහ තිශඵනහ  ශභොකක්ද 
කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. අපි දන්නහ  අශේ ර්තභහන ්රීඩා,හ 

ඇභති ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය භළතිතුභහ වළභ ප්රහශද්යඹ ශ් කම් 

ශකොට්ධහඹකපභ ්රීඩා,හංගටඹක් රඵහශදන ළඩා, පිබඳශශක් 
ආයම්බ කයරහ තිශඵන ඵ. ඒක භභ ශඳෞද්ගලික දන්නහ. 

ශභොකද ශවේතු  භහ නිශඹෝජනඹ කයන ශකොශරොන්නහ ආනඹප 
අවුරුදු 10ක්  15ක් තිසශේ  ්රීඩා,හංගටඹක් නළවළ. ්රීඩා,හප එක 

 රුපිඹරක්ත් ශන් කයරහ නළවළ.  ගරු නවීන් රිහනහඹක 
ඇභතිතුභහ ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ ලශඹන් කපයුතු කයපු  කහරශ  - 

ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් - ්රීඩා,හ මිතිරප රඵහදීභ වහ භප ්රීඩා,හ 

බහණ්ඩා, ප්රභහටඹක් රඵහ දුන්නහ. එච්චයභයි වම්ඵශරහ 
තිශඵන්ශන්. නමුත් ශම් අවුරුද්ශද් රුපිඹ්  මිලිඹන 4.2ක් 

ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ අඳප රඵහ දීරහ තිශඵනහ. රඵන 
අවුරුද්ශද් ඉතිරි මුද්  රඵහශදනහ කිඹරහ අපිප කිඹරහ තිශඵනහ.

- [ඵහධහ කිරීභක්]- විශලේශඹන්භ භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ 

භන්ත්රීතුභහ කෆ ගවන නිහ භභ එතුභහශේ දළනගළනීභ වහ ශම් 
කහයටඹ කිඹන්නම්. ශභොකද  ශකොශශොන්නහශන් ජහතයන්තය 

භට්පශම් ්රීඩා,කශඹක් බිහි කයන්න අඳප වුභනහක් තිශඵනහ. ඒ 
වහ අශේ ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශගන් අඳප වශඹෝගඹ රළශඵනහ. 

්රීඩා,හංගටඹත් වළශදනහ; talent search එකත් කයනහ. ප්රහශද්යඹ 

්රීඩා,හ උශශරත් ඉතහ ශවො ආකහයශඹන් ඳත්රහ  ශම් ළඩා, 

පිබඳ ශශ ත අවුරුදු තුනක් ඇතුශත ප්රතිපර රළශඵන ළඩා, 

පිබඳශශක් ඵප ඳත් කයන්න  අලය වශඹෝගඹ  අපි රඵහ 
ශදනහඹ කිඹරහ භහ ඳළවළරිලිභ කිඹන්න කළභළතියි.  ්රීඩා,හ ඳහරක 

ංගම්ර මු්  පුටුර ශභොන යහඳහරික භහෆිඹහ හිටිඹත්  ශභොන 
ශද්ලඳහරනඥ සඹහ හිටිඹත්  ්රීඩා,හ රියුණු කිරීශම් ගකීභ වළභ 

ප්රහශද්යඹ ශද්ලඳහරනඥ සඹහපභ ඳළරී තිශඵනහ. ඒ  ප්රහශද්යඹ 

ශද්ලඳහරනඥ සඹහශේ ගකීභ විඹ යුත්ශත් යශට් ඳහරක භණ්ඩා,රඹ 
එක්ක ඳභටක්  ශනොශයි  යශට් ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ එක්කත් 

එකතුශරහ තභන්ශේ ප්රශද්ලශඹන් දක් ්රීඩා,කඹන් බිහි කිරීභයි. 

තභන්ශේ ප්රශද්ලඹප ඳහය්  වදන්න තිශඵන වුභනහ හශේභ  
යසහ්  අයශගන ශදන්න තිශඵන වුභනහ හශේභ  ශග්  

වදහ ශදන්න තිශඵන වුභනහ හශේභ  භ ද්කරඹ රඵහ ශදන්න 

තිශඵන වුභනහ හශේභ  තභන්ශේ ප්රශද්ලශඹන් දක් 
්රීඩා,කඹන් බිහි කයන්නත් ප්රහශද්යඹ ශද්ලඳහරනඥ සඹන්ප 

වුභනහක් වහ කළක්කුභක් තිබිඹ යුතුයි.  ඒ වහ ළඩා, 
පිබඳශශක් වදහ ගත්ශතොත්අඳප ශම් යශට් ්රීඩා,හ රියුණු කයන එක 

භවහ විලහර ළඩා,ක් ශනොශයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඉරිරි අවුරුදු 
තුනක කහරඹ තුශදී ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ එක්ක එකතුශරහ අපි ඒ 

ආදර්ලඹ රඵහ  ශදනහ. ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහ ඒ වහ අඳප වශඹෝගඹ 

රඵහ ශදනහඹ කිඹන එක ගළන අඳප  විලසහඹක් තිශඵනහ.  ඒ 
හශේභ  ජහතයන්තය භට්පශම් ්රීඩා,කඹන් බිහි කයන්න අපිප 

පුළුන් ශයි කිඹන විලසහඹත් අඳ තුශ තිශඵනහ.  

අහන ලශඹන් භභ ශම් කහයටඹ ගළනත් කිඹන්න 

කළභළතියි. භභ මීප ශඳය ශඳෞද්ගලික භහධය ආඹතනඹක ළඩා, 
කයද්රි ළවළ් ලු ඳන්දු ක්රිකට් තයගහලිඹක් ංවිධහනඹ කයරහ  
talent search කයරහ  ජහතික භට්පශම් ක්රිකට් ්රීඩා,කඹකු ශගනහහ 

හශේභ අනහගතශ දී අශේ ර්තභහන ්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශේ 
වශඹෝගශඹන් ව එතුභහශේ උද  උඳකහය ඇති 
ශකොශශොන්නහශනුත් ජහතයන්තය භට්පශම් වහ ජහතික භට්ශම් 

්රීඩා,කයින් බිහි කයන්න අනිහර්ඹශඹන්භ ළඩා, කපයුතු කයනහඹ 
කිඹරහ ප්රකහල කයමින් භශේ චන ස් ඳඹ අන් කයනහ. 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

මීශෙප  ගරු ආනන්ද අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.40] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  1973 අංක 25 දයන ්රීඩා,හ 

ඳනත ඹපශත් හදන රද නිශඹෝගර ඇතුශත් ගන්ති 
ම්ඵන්ධශඹන් ගරු ්රීඩා,හ අභහතයතුභහ ශගන එන රද ශම් 
ංශලෝධන පිබඳඵ හකච්්හ කයන අසථහශ දී භපත් 
ශකටිශඹන් ශවෝ ශම් ගරු බහ ඇභතීභප අසථහ රඵහ දීභ 
පිබඳඵ ඔඵතුභහ ප ප්රථභශඹන්භ භහ සතුතින්ත නහ. ශම් යශට් 
්රීඩා,හ පිබඳඵ කථහ කයනශකොප භභ කිඹන්න ෑනෆ  ඉතහ 
ශවොඳින් ්රීඩා,හප අතීර්ට වුණු ඹම් කහර ඳරිච්ශේදඹක් අශේ 
යශට් තිබුණු ඵ. ඒ හශේභ ්රීඩා,හ ඉතහ ඳවත් භට්පභප කඩා,හ 
ළටුණු අසථහනුත් ශම් යශට් ඇතිවී තිශඵනහ. ගරු දඹහසි භරි 
ජඹශේකය අභහතයතුභහ ශම් ළටුණු ්රීඩා,හ ඉවශප ඔහ තළබීභ 
වහ ඉතහ විනිවිදබහශඹන් යුතු  කපයුතු කිරීභප ශම් ගන්නහ ව 
උත්හවඹ පිබඳඵ අපි ඉතහ තුපප ඳත් නහ. එතුභහප ඒ වහ 
ව ශඹෝගඹ රඵහ ශදන ඵප  අපි එකෙ නහ.  

ඇත්ශතන්භ අද ශම් ගරු බහශ දී හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතිරුන්  ඒ 
හශේභ භන්ත්රීරුන් කීඳ ශදශනකු කථහ කශහ.  එතුභන්රහ 
ශනොශඹකුත් අදවස ශම් ගරු බහශ දී එබඳ දළක්වුහ. නමුත් භවය 
ගකි යුත්තන් ශම් ගරු බහ අභතපු ආකහයඹ රිවහ ඵළලුහභ 
භපභ රේජහ හිශතනහ.  අපි ඇස ශදශකන් දළක තිශඵන ශද්්  
ගළන එතුභන්රහ  ශභතළනප ඇවි් රහ භවහ භහ ඳෆභක් කයරහ 
ශඳන්නුහ. එතුභන්රහ ඳට්පඳ්  ශඵොරු  ශබ්ග්  ශභතළනප 
ඇවි් රහ ඇද ඵෆහ. ශම් කහයටහ නිහයි ්රීඩා,හ ශම් තළනප ඳත් 
ශරහ තිශඵන්ශන්.  

631 632 

[ගරු එස.එම්. භරික්කහර් භවතහ] 
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ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහ ශම් අසථහශ දී ගරු 

බහශ  නළවළ. නහරපිටිඹ ආනඹ නිශඹෝජනඹ කයන 
භන්ත්රීයඹකු වළටිඹප භභ ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහශගන් 
ඉ් රහ සි භටිනහ  නහරපිටිඹ ආනඹප ්රීඩා,හ පිට්පනිඹක් රඵහ 
ශදන්න කිඹරහ. නහරපිටිඹ ආනශ  දරුන්ප ශ් රම් 

කයන්න අද  ්රීඩා,හ පිට්පනිඹක් නළවළ. ්රීඩා,හ පිට්පනිශ  ශග්  
ගවරහ තිශඵනහ. භධය භවහ විදයහරශ  පිට්පනිඹ ශරොකු ළ ඡයි 
කිඹරහ ඳර්චස 40කප ශවේත්තු කයරහ  මීපර් 300ක ගවපු 

්රීඩා,හංගටඹත් අද න ශකොප නළති කය දභහ තිශඵනහ.  ඳසු ගිඹ 
කහරශ  හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ ශභතළනප ඇවි් රහ  ඳම්ශඳෝරි 
ශදොඩා,නහ; භව ශරොකුප විනිවිදබහඹ ගළන කථහ කයනහ.  

ශභන්න තිශඵනහ  විනිවිදබහඹ. වීයසි භංව අලුත්ගභශේ 
ඳහවිච්චි කයන GE - 2034 හවනඹ කහශේද? ශම් හවනඹ ශභොන 

අභහතයහංලඹ ඹපශත් තිබුටත්  2013 ඳශහත් බහ භළතියටඹ 

අසථහශ දී ශම් හවනඹ ධහනඹ කශශේ වීයසි භංව අලුත්ගභශේශේ 
ශඵෝඩක එක ගවරහයි. විනිවිදබහශඹන් යුතු කපයුතු කයපු හිපපු 
්රීඩා,හ ඇභතිතුභහශේ ළඩා,ද ශම්හ? ශම් කිඹන ඒහ අතයඹද? 

ශම්හ කිඹනශකොප අභහරුද?  ශම්කප උත්තයඹක් ශදන්න.  

ශම් කිඹන්ශන් අතයඹද? ශයරි ඇ ශගන  පයි ශකෝට් දභහ 
ශගන සුදනහ ශන්න ශභතළන කථහ කයනහ. වීයසි භංව අලුත්ගභශේ 
කිඹන්ශන් හිපපු ්රීඩා,හ ඇභතියඹහශේ එක කුශේ උඳන් අක්කහශේ 

භවත්තඹහ. ශදශදනහභ  අලුත්ගභශේ ශන්ශන් ශකොශවොභද? භභ 
තහත්තප අම්භප ශවොප ජහතක ශච්ච අලුත්ගභශේ ශකශනක්. 
ශකොශවොභද  ශනෝනයි භවත්තඹයි ශදන්නභ අලුත්ගභශේ 

ශන්ශන්? ඒශක් හධහයටඹ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද? නියරිබහඹ 
ගළන කථහ කයන්ශන් කවුද? මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම් 
 ඡශෂන්ඩා,යඹ නතය කයරහ තිබුශණ් කව ඉය උඩා,. නහරපිටිඹ 

ශඳොලීසි භඹ ඉසයව. ශඳොලීසි භශ  ශදන්ශනක් ඉන්නහ.  ඡශෂන්ඩා,යඹ 
ශදොය්  ඇය ශගන නත්රහ තිශඵනහ. ශභන්න ්රීඩා,හ 
අභහතයරු ශම් යශට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කශ වළටි. ප්රහශද්යඹ 

බහශ  හවන ඳසශන් ඹනහ. ශඳශඳහබඳ ඹනහ. මරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  එභ හවනඹ නතහ තිබ ආකහයඹ පිබඳඵ 

්හඹහරඳඹ ඇතුශත් ශ්  නඹක් භභ වභළගත* කයනහ.  

භභ ශම් පිබඳඵ ශනභ ඳරීක්ටඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ.  ශම් 
යප කහපු  ්රීඩා,හ විනහල කයපු  භධය භවහ විදයහරර ශභයින්ප 
ශ් රම් කයන්න තිබුණු පිට්පනිර ගුරු ගම්භහන ගවපු ්රීඩා,හ 

ඇභතිරු තභයි ශම් යශට් විනිවිදබහඹ ගළන කථහ කයන්ශන්  දළන් 
ඉන්න ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ නිළයරි කයන්න කථහ කයන්ශන්. 
ශභතළන ශයරි ඇ ශගන ද ශම්හ කථහ කයන්ශන්? 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අක්කය 11ක් තිබුණු 

නහරපිටිඹ භධය භවහ විදයහරඹ අද අක්කය 3/4ප ඵළවළරහ. 
ශභයින්ප ශ් රම් කයන්න ඳර්චස 40ක් ඉතිරි කයරහ. "ශෙභ 
ඳහර - ශවොභ ඳහර" වළටිඹප නම් කශත්  අද විදයහරඹප 

විදයහගහයඹක් වදන්න තළනක් නළවළ; තට්ටු ශදශක් 
ශගොඩා,නළඟි් රක් වදන්න තළනක් නළවළ. එතළන ගුරු ගම්භහනඹක් 
වදරහ. ගුරු ගම්භහනශ  තිශඵන ඳශමුළනි ශේ අයිති දළන් 

ගම්ශඳොශ කරහඳ අධයහඳන අධයක්තුභහපයි. එඹහශේ ශනෝනහප 
රක් 17ප විකුටරහ තිශඵනහ. ඉඩා,භක් නළති ගුරු ගම්භහනශ  
ඉඩා,භක් දුන්නහභයි කිඹමු ශකෝ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  

අධයහඳන අධයක්තුභහ රුපිඹ්  රක් 17කප විකුටරහ එතුභහශේ 
තිබුණු ශේ ශෙ ශගඹක් වදහ ගත්තහ. ශම් පිබඳඵ ම්පර්ට 

ඳරීක්ටඹක් කයන්න කිඹරහ ඒ ම්පර්ට ලිපිශගොනු ටික                

භභ අගභළතිතුභහප දුන්නහ. අධයහඳන කහර්ඹහරශ  එක 
ලිපිශගොනුක්ත් නළවළ. ශභොකද  අධයහඳන අධයක්තුභහප ඉඩා,භ 
වම්ඵ ශන ශකොප ලිපිශගොනු තිශ විද? එ් ආර්සී එශක් එකභ 
ලිපිශගොනුක්ත් නළවළ. භභ ඒහ ගිහි් රහ දුන්නහ අගභළතිතුභහප. 

ඳරීක්ටඹක් කයන්න කිඹරහ අගභළතිතුභහ නිශඹෝග කශහ. 
ඳරීක්ටඹ කයන්න ගිඹහභ "ශවොයහශේ අම්භශගන් ශේන අවනහ 
ශේ" අය අධයහඳන අධයක්තුභහශගන් තභයි විසතය අවන්ශන්. 

එතුභහ කිඹනහ  ශම් ඉඩා,භ විදයහරඹප අලය නළවළයි කිඹරහ. ඒ 
විදයහරශ  ශභයි 1 200ක් හිටිඹහ. අද ශභයි 550ප ඵළවළරහ. ශම් 
ඉසශකෝශ්  වරහ. ඒ ඉඩා,භ ඳර්චස එකක් රුපිඹ්  රක් 3ක් 

ටිනහ. ගරු යවුෂස වකීම් භළතිතුභහ ඵරහ ශගන ඉන්නහ. ඔඵතුභහ 
ශම් ගළන ශවොඳින් දන්නහ. ශම්හ ගළන කථහ කයන ශකොප 
ඔඵතුභහ හිනහ ශනහ. ඔඵතුභහ ශම් ගළන ශවොපභ දන්නහ. 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳර්චස එකක් රුපිඹ්  රක් 3ක් 
ටිනහ. නගයඹ භළද තිශඵන භධය භවහ විදයහරඹ වරහ. 
තභන්ශේ ශද්ලඳහරන ශවන්චයිඹරහප  ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශ  
 ත්තීඹ මිතිඹප  ගුරු ගම්භහන වදන්න නහරපිටිශ  ෑනෆ තයම් 

ඉඩා,ම් තිශඵනහ. ශම් ඉඩා,භප අ් රපු ඉඩා,භ අක්කය 100ක් 
තිශඵනහ.  

එදහ 2002 රක්සභන් කිරිඇ් ර භළතිතුභහ ඳයහ ගත් ඉඩා,භක් 

තිශඵනහ. ඒකත් කට්ටි කයරහ තභන්ශේ හිතතුන්ප ශඵදරහ 

තිශඵනහ. භභත් ශද්ලඳහරනඹ කශ ඳවුරක ශකශනක්. අශේ 

තහත්තහශේ තහත්තහ තභයි ඳශමුයප අලිඹහ රකුණින් නහරපිටිඹ 

ආනඹප තයග කය තිශඵන්ශන්. භපත් ශද්ලඳහරනඹ කිරීභප 

ඳයම්ඳයහශන් අයිතිඹක් තිශඵනහ. ඒ බදරශ  අයිතිඹක් භප 

තිශඵනහ. ශවොයකම් කයරහ ශභතළන ඳම්ශඳෝරි ගවනහ.  වළභදහභ  

FCID අය CID  ශම් CID. ශම්හ ෑනෆ නළවළ. ්රීඩා,හ අභහතයහංලඹප 

අයිති හවනඹ අය ශගන ගිහි් රහ කය තිශඵන අබහවිතඹ ගළන 

ඵරන්න. ශම්කපද ්රීඩා,හ අභතයරු ඳත් කය තිශඵන්ශන්? 

යහජඳක් ආණ්ඩු ඹප ශත් සි භදු වුණු ශම් ශද්්  එඳහ ශරහ තභයි 

අපි ඒ ඳක්ඹ අතවළයරහ ශම් ඳළත්තප ආශ . 

ගරු අර්ජුන යටතුංග ඇභතිතුභනි  භභ තමුන්නහන්ශේශේ 

කථහ ශවොඳින් අවශගන හිටිඹහ. තමුන්නහන්ශේ ශඵොශවොභ 

ශ දනහශන් කථහ කශශේ.  තමුන්නහන්ශේප අද ඇභති තනතුයක් 

රළබී තිශඵනහ. අපි ඒ ගළන තුටු ශනහ. තමුන්නහන්ශේ ්රීඩා,හ 

තුබඳන් ශම් යපප ජහතයන්තය කීර්තිඹක් ශගනහපු ශකශනක්. 

ශද්ලඳහරනඹ ශකශේ ශතත් තමුන්නහන්ශේ ්රීඩා,හ තුබඳන් යපප 

රඵහ දුන් ඒ ශගෞයඹ ම්ඵන්ධශඹන් අපි හි නභහ ආචහය 

කයනහ. 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භවරු ඇවි් රහ ඳහළු 

අම්ඵරශම් ශං බින්දහ. කයරහ තිශඵන ප කඳප ළඩා,  කයරහ 

තිශඵන ශවොයකම් ඔක්ශකොභ අපි දන්නහ. භහ FCID එකප අය 

ශගන ගිශඹොත් භභ හක්ක  ශදනහ. නහරපිටිශ  ඉඩා,ම් නළවළ. 

ශර්් ශ  ඉඩා,ම් ඵශරන් අ් රහ ශගන තභන්ශේ ශඳෞද්ගලික බදරඹ 

හශේ තිශඵන්ශන්. ශකොශවද අය තිශඵන්ශන්?  

අනුන්ප ඇඟි් ර රික් කයනහ. ශකොශවේද අය තිශඵන්ශන්? 

අශේ ඳවුශ්  මිනිසසු ශද්ලඳහරනඹ කයරහ තිශඵනහ. නමුත් ශම් 

හශේ දව ජයහ ශද්ලඳහරනඹක් කයරහ නළවළ. භහ ප්රහශද්යඹ බහශ  

බහඳතියඹකු ලශඹන් සි භටිඹහ; ඳශහත් බහශ  භන්ත්රීයඹකු 

ලශඹන් දීර්ඝ කහරඹක් සි භටිඹහ; දළන් ඳහර්ලිශම්න්තුප ශත්රී 

ඳත්ශරහ ඇවි් රහ ඉන්නහ. භහ යවසි භන් ශවෝ ළරැද්දක් කශශොත් 

FCID එශකන් ශගන ඹන ක්  ඉන්ශන් නළවළ. භහ ශගදය ගිහින් 

තභයි ඒහප මුහුට ශදන්ශන්. ශභොකද  අශේ මිනිසුන්ශේ 

ශගෞයඹ අපි යකින්න ෑනෆ. අශේ ඥ සහතින්ශේ ශගෞයඹ අපි 

යකින්න ෑනෆ. ග කීභක් ඇති  ශගෞයඹක් ඇති ශද්ලඳහරනඹ 

633 634 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කයරහ මිඹ ගිඹ ඒ මිනිසුන්ශේ ශගෞයඹ යකින්න අපි ඵළඳිරහ 

ඉන්නහ. එතුභහ ශභතළනප ඇවි් රහ අතය ප්රකහල කයනහ. භහ 

කදහත් ඒහප ඔ ට්ටු ශන්ශන් නළවළ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප ත විනහ ඡඹක කහරඹක් 
තිශඵනහ.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භප ත විනහ ඡඹක් ශදන්න. 
ශභොකද  කිඹන්න කහයටහ ෑනෆ තයම් තිශඵනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහප ත විනහ ඡඹක් තිශඵනහ. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ජශඩා,ෝ ්රීඩා,හ භධයභ ඳශහශත් 

ප්රචලිත ්රීඩා,හක්. ්රීඩා,හ ඇභතියශඹක් භධයභ ඳශහශතන් බිහි 
වුටහ. නමුත් එතුභහ ජශඩා,ෝ ්රීඩා,හ පිබඳඵ ඇවළ ඇයරහ ඵළලුශ  
නළවළ. ජශඩා,ෝ ්රීඩා,හ කයන්න තළනක් නළවළ. අශේ ඇභතිරුන්  

භන්ත්රීරුන් කි හ හශේ ් ලි ගහ කන්න කෆරෆර පිට්පනි 
වදරහ තිශඵනහ. නහරපිටිශ  ්රීඩා,හංගටශඹන් ශකොඳභට ගහ 
කෆහද කිඹරහ භහ දන්නහ. පු තටශකොශ ශකෝ? ්රීඩා,හ 
ඇභතියඹහ වළටිඹප නහරපිටිශඹන් ඳත්ශරහ ආපු ශකනහ කයපු 

විනහලඹ තභයි ඒ. [ඵහධහ කිරීභක්] මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  
භප ශන්කය තිශඵන කහරඹ අන් ඵ තමුන්නහන්ශේ ප්රකහල 
කයනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි  දළන් අන් කයන්න.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශවෝ භන් ඇභති භණ්ඩා,රඹක් 

ඳත් කයශගන තිශඵනහ. ශම් ශගෝ රන්ප ඵරඹක් නළතු ඉන්න 
ඵළවළ. කයරහ තිශඵන ශවොයකම් ගළන අවන ශකොප  අන්න FCID  
එශකන් අයශගන ගිඹහ  අයශකන් අයශගන ගිඹහ  ශම්ශකන් 
අයශගන ගිඹහ කිඹරහ කිඹනහ. අයශගන ශනොගිහින් ඉන්න 

පුළුන්ද? ශම් කයන ශවොයකම්රප අයශගන ශනොගිහින් ඉන්න 
පුළුන්ද? 

 
ගු කග න විමජ්මවේකර මශතළ 
(ரண்நெறகு கஞ்சண றசஜசசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  point of Order එකක් 
ඉරිරිඳත් කයන්න තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ භන්ත්රීතුභහශේ කථහ 

ඳළවළරිලි නළවළ. ඔඵතුභහ ශඳොඩකඩා,ක් ඳරීක්හ කය ඵරන්න. භදයහය 
ඳහවිච්චි කය  තිශඵන අඹ ඇතුශප ගන්න ශකොපත්  කථහ ශදන්න 
ඉසශ් රහත් ඳරීක්හ කය ඵරන්න. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එඹ point of Order එකක් ශනොශයි. ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප නිඹමිත කහරඹ අහනයි. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ භදයහය ඳහවිච්චි කයනහ. 
ෑනෆ තළනකප භහ ගිහින් දභන්න. ඒ කහපු බීපු අඹ තභයි ශම් කථහ 
කයන්ශන්.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් කථහ අන් කයන්න. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

කශට් කඵය දභහ තිශඵන්ශන් භහ ගිහින් දීපු ඒහ කහරහ තභයි. 
භහින්දහනන්දශේ කශට් කඵය තිශඵන්ශන් භහ ගිහින් දීපු ඒහ 
කහරහ තභයි. අපි කදහත් ජයහ කහරහ නළවළ. ජයහ කහපු නිහ 

පිටිඳසශේත් කඵය ඇවි් රහ ඇති.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් අන් කයන්න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  එවහ ඳළත්තප ඇවි් රහ කිඹරහ 
ශදනහ. මිනිශවකුප කිඹහ ශදන්න තයම් තභන් වළරිරහ ඉන්න 
ෑනෆ. ශරෝකශ  තිශඵන ශරොකුභ ශවොයකම් ටික කයරහ ශභතළන 

සුදන ශන්න අනික් මිනිසුන්පත් කිඹහ ශදනහ. අනික් අඹප 
කිඹරහ ශදන්න තභන් වළරිරහ ඉන්න ෑනෆ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් අන් කයන්න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශේප භහ 
සතුතින්ත නහ  ශම් දවජයහ ළඩා, කයපු මිනිසුන් ඉරිරිශ  ශම්හ 

රිග වරින්න අසථහ රඵහ දීභ ගළන. ඒ හශේභ භහ 
ඳහර්ලිශම්න්තුප එපු භවනුය රිසත්රික්කශ  ජනතහපත් භහ 
සතුතින්ත නහ. අපි ශඵොශවොභ ශගෞයඹක් ඇතු 
ශද්ලඳහරනඹ කයපු ඳවුරක්. එතුභහ ශදශක් ඳන්තිඹප ඉශගන 

ගත්ශත් නළවළ. භහ දන්නහ  එතුභහ ගිඹ ඉසශකෝශ්  ශභොකක්ද 
කිඹරහ. ශයෝඹ්  එශක් 9 ශර් ඉරහ 10 යප ගිහි් රහ විබහශග 
ශෂේ්  ශරහ ශගදය සි භටිඹහ.  
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ කථහ දළන් අන් කයන්න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශම්කයි ඇත්ත කථහ. භහ 

නිළරැරි කයන ශකොප භශේ කහරඹ අන් ශරහ තිශඵනහ. භභ 
ඒහප බඹ නළවළ. භහ බඹ නම් ශොශවොශන් ශග්  වදන්ශන්ත් 
නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  කහරඹ රඵහ දීභ පිබඳඵ 

තමුන්නහන්ශේප සතුතින්ත ශමින් භශේ කථහ අන් 
කයනහ. සතුතියි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙප  විශේඳහර ශවට්ටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ.  

ඊප ශඳය කවුරුන් ශවෝ ගරු භන්ත්රීයශඹක් මරහනඹ වහ 
ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ කයන්න.  

 

ගු අර්ජුන රණතුගග මශතළ  
(ரண்நெறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "ගරු රකී ජඹර්ධන භවතහ 
දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු කී ජයලර්ධාන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்நெறகு ட்ட் குசசக அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண  அர்கள்  

லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  කථහ කයන්න. 

 
[අ.බහ. 5.52] 

 
ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඉතහභත් තුටු නහ   

්රීඩා,හ අභහතයයඹහ වළටිඹප අශේ ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය භළතිතුභහ 
ර්තභහන යජඹ ඹපශත් ්රීඩා,හ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ශම් 
අසථහශ දී ්රීඩා,හ ඳනතප නිශඹෝග ඉරිරිඳත් කය තිබීභ ගළන. 

ශභඹ  ශම් යශට් ්රීඩා,හ භහජ  ඒ හශේභ ජහතික ්රීඩා,හ ංගම් 
පිබඳඵ ඉතහභත් දළ ඡ ශර අධහයටඹ කයන අසථහක්. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ හශේභ භහ තුටු නහ  හිපපු 

්රීඩා,හ අභහතයරුන් ශදශඳොශක් -යත්නහඹක භළතිතුභහත්  
භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භළතිතුභහත්- ශම් ගරු බහශ  සි භටීභ 
ගළන. විශලේශඹන්භ ක්රිකට් ්රීඩා,හ තුබඳන් රංකහ පිබඳඵ අඳප 
අ යභහනශඹන් කථහ කයන්න පුළුන් ඉතහභත් ළදගත් 

අසථහකප අතීර්ට කශ අශේ ශරෝක ක්රිකට් රතයතහ රංකහප 

ශගනහපු අර්ජුන යටතුංග භළතිතුභහත් ශම් ගරු බහශ  ඉන්නහ. 
ඒ නිහ ශම් අසථහ  ඉතහභත් ළදගත් ංහදඹකප ඹන්න ෑනෆ 
අසථහක්. දඹහසි භරි ජඹශේකය ඇභතිතුභහ ශම් අසථහශ දී ශම් 
ගරු බහශ  නළති වුටත් භහ එතුභහප කිඹනහ  එදහ ශක්.බී. 

යත්නහඹක භළතිතුභහ  ගහමිණී රිහනහඹක භළතිතුභහ ළනි ඉතහභත් 
ශරේසධ ්රීඩා,හ අභහතයරුන් ශම් යශට් ්රීඩා,හ ක්ශේත්රඹ නෙහ 
සි භටුන්න ගත්ත උත්හවඹන් ඉරිරිඹප ශගන ඹමින්  අතිගරු 

ජනහකරඳති වභත්රීඳහර සි භරිශේන භළතිතුභහශේත්  ගරු අග්රහභහතය 
යනි්  වික්රභසි භංව භළතිතුභහශේත් සුංශඹෝගඹ තුබඳන් බිහි වුණු 
ආණ්ඩුක් තුශ දඹහසි භරි ජඹශේකය භළතිතුභහ ඹපශත් ඉතහ ළදගත් 

කහර්ඹ බහයඹක් අඳප ඉසප කයන්නප ශනහඹ කිඹරහ. ්රීඩා,හ 
ඳනත ඹපශත් ශම් නිශඹෝග තුබඳන් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්  
ශම් යශට් ඉතිවහඹත්  ර්තභහනඹත්  අනහගතඹත් පිබඳඵ -තුන් 

ක්  ඵරහ- කපයුතු කයන්න ෑනෆඹ කිඹරහයි.  

එදහ ශම් යපප ්රීඩා,හ ජඹග්රවට ශගනහ  අර්ජුන යටතුංග 
භළතිතුභහ  ළනි ශකශනක් කළබිනට් ඇභතියශඹක් ලශඹන්  
ඉන්න ශරහක  එතුභහ ්රීඩා,හ ඇභති ශනොසි භටිඹත් ශම් අසථහ 

ක්රිකට්  ්රීඩා,හශ  හිණි ශඳත්ත ප ඹන්න  ෑනෆ  අසථහක්ඹ  කිඹහ 
භභ හිතනහ.  එශවභ ළඩා, පිබඳශශක් අඳප කස කයන්නප 
පුළුන්.   ගම් භට්පමින්  ප්රහශද්යඹ භට්පමින්  රිසත්රික්  භට්පමින්  

ඳශහත් භට්පමින් ජහතික භට්පභ දක්හ ඹන  ගභන් භෙ ශකොයි 
ආකහයඹප  ළකසි භරහ තිශඵනහද කිඹහ අඳ ඵරන්නප  ෑනෆ.  

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භප කිඹන්නප කනගහටුයි. 

භහත් ය ගටනහක් ශද්ලඳහරන කපයුතු කශහ. භවජන 
නිශඹෝිනතඹකු  වළටිඹප  ප්රහශද්යඹ බහශ  බහඳති වළටිඹප ඉරහ  
තභයි  ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹක් වළ ටිඹප  ආශ .  ශම් වළභ 

කහරඹකදීභ අපි  ගම් භට්පශම් තිශඵන  ග්රහමීඹ ්රීඩා,හ තයගරප 
ඹනහ; තෆගි ශඵදහ ශදන්නප ඹනහ. ඒ හශේභ අශේ ප්රතිඳහදන 
රඵහ ශදනහ. නමුත් අද අශේ ගම් භට්පශම් ්රීඩා,හ භහජර 

තත්ත්ඹ  ඉතහභත්භ කනගහටුදහඹකයි.  ශභොකද  ්රීඩා,හ භහජ අද 
නභප විතයයි.  අද ්රීඩා,හ භහජ ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහඹක  
ග්රහභ නිරධහරී ශකොට්ධහඹක  ්රීඩා,හ භහජඹක් වදන්නප  ෑනෆඹ 
කිඹහ  කි හප  ප්රහශද්යඹ  තයගරප  එන්ශන්  ්රීඩා,හ මිති දවඹයි 

නළත්නම්   එශකොශවයි කිඹන එක අපි දන්නහ. භවය තළන්ර 
භහ අලුත් ශදඹක් දළක තිශඵනහ.  ්රීඩා,හ භහජ ශදක තුනක්  
එකතුශරහ එක ්රීඩා,හ භහජඹක නමින් ඳත්හශගන ඹනහ. එඹ 

ශම් යශට් ්රීඩා,හ ක්ශේත්රඹ  තුශ ඉතහභත්භ නයක තත්ත්ඹක්.  

අඳප ්රීඩා,හ නිරධහරින්  ඉන්නහ. ග්රහභ නිරධහරි ම් භට්පමින්  
ඊප ඉවශ නිරධහරින් ඉන්නහ.  ගභප ගිහින් අහිංක දරුන්ශේ 
දක්තහන්  එබඳ දක්න්නප අඳ මුලින්භ  කපයුතු  කස  
කයන්නප  ෑනෆ. එභ නිහ  ෆභ ්රීඩා,හ භහජඹක්භ අඩු ගටශන්  

්රීඩා,කඹන් විසි භඳවක් ම්ඵන්ධ කය  එහි ්රීඩා,හ  පුහුණුවීම්  කපයුතු 
අඳ ඉසප කශ යුතු ශනහ. ්රීඩා,හ භහජ භට්පමින්   එනශකොප   
එභ ශකොට්ධහශ  තිශඵන සි භඹලුභ ්රීඩා,හ භහජ ඒක යහශි 

කයන්නප  ෑනෆ. ්රීඩා,හ තයගඹක් අහනශ   ජඹ ංශක්තඹක් 
පිරිනභන්නප ඹනශකොප  අශන්! ්රීඩා,හ භහජ ශදක තුනක් විතයයි  
තිශඵන්ශන්. ශම් ශේදහචකශඹන් ්රීඩා,හ මුදහ ගන්නප  ෑනෆ. 

එතළනින්  එවහප  රිසත්රික් භට්පභප ඹනශකොප  ්රීඩා,හශ  ශඹශදන 
තරුට තරුණිඹන්ප  තිශඵන ඳවසුකම් ශභොනහද කිඹහ අඳ 
දන්නහ. අපි ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු වළටිඹප කහරඹක් 

ඉන්නශකොප  ඒ අඹ  තභන්ප අලය ඳහවන් කට්පරඹ ගන්නප 
අපි ශෙප එනහ. එශේ නළත්නම් ශඵෝරඹ ගන්නප ශම් ඉන්න 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු  විශලේශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරු  
වළභ ශකශනක්භ  තභන්ශේ විභධයගත මුද් ලින් විලහර මුදරක් 

ඳඹහ ශදනහ.  හභහනය භන්ත්රීයශඹක් අඩු තයමින් අවුරුද්දකප  
රුපිඹ්  රක් ශදකක් ළඹ කයනහ.  භහ අවුරුදු  දවඹක් ඳශහත් 
බහ   නිශඹෝජනඹ කශහ. භන්ත්රී කණ්ඩා,හඹභක් එකප එකතු වී 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

විලහර මුදරක් විඹදම් කයන ඵ ශඳනුටහ.  නමුත් ශභයින්  
රළශඵන ප්රතිපරඹ ශභොකක්ද?   භවය ගම්ර අතීතශ   තිබිච්ච 
්රීඩා,හපිටි අද කළරෆ ඵප  ඳත් වී තිශඵනහ.  අද භවය තළන්ර 

"ශොලිශඵෝ්  ශකෝට්"  එකක් නළවළ. අඩු තයමින්  ්රීඩා,හ කයන්නප  
තළනක් නළති තත්ත්ඹප ඳත්  වී තිශඵනහ.  

ගහ් ර ජහතයන්තය  ්රීඩා,හංගටඹ වදනශකොප  ගහ් ශ්   තිබිච්ච  
ඳහඳන්දු ්රීඩා,හ නළති වුටහ.  ගහ් ශ්  ශනත්  භරර ්රීඩා,හක්  
කයන්නප ඵළවළ.  අද ගහ් ර  වුත්රන්ඩක   විදයහරඹ  ඇශරෝසි භඹස 
විදයහරඹ  රිඳන්  ඵහලිකහ විදයහරඹ   All Saints විදයහරඹ හශේ  
ඉතහභත් ශවො  විදයහරරප අද ්රීඩා,හපිටි නළවළ.  ඒ වහ  තිබිච්ච 
එකභ තළන ගහ් ර ජහතයන්තය ්රීඩා,හංගටඹ.  අවුරුදු ගටනක්  
ගළන කථහ කයන  අශේ ගරු  කංචන විශේශේකය  භළතිතුභන්රහ  
භහ ශග ඉන්න ගරු අලුත්ගභශේ භළතිතුභන්රහ අද භව ශරොකුප  
විසතය  කයනහ   ඳසු ගිඹ කහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ ්රීඩා,හ ක්ශේත්රඹ 
රියුණු කයපු ආකහයඹ ගළන. තමුන්නහන්ශේරහ අවුරුදු  විසක් ශම් 
යප ඳහරනඹ කශහ.  අඩු ගටශන් ගහ් රප  ජහතයන්තය 
්රීඩා,හංගටඹක් වරිඹප වදහ ගන්නප ඵළරි වුටහ. ශම්ක ගිහි් රහ 
වළදුහ   සරිඹ ළ.   

සරිඹ ළ භහින්ද යහජඳක් ්රීඩා,හංගටඹ ගළන ඔඵතුභන්රහ 
කිඹනහ. ගහ් ශ්  තිබිච්ච ජහතයන්තය ්රීඩා,හංගටශ ත්  
අවුරුද්දකප ්රීඩා,හ ශදක තුනක්  වළය ්රීඩා,හ  ඳළළත්ශන්ශන් නළවළ.  
එශවභ නම් රුපිඹ්  ශකෝටි ප්රශකෝටි  ගටන් මුද්  ළඹ කය  ඒ 
තුබඳන් මුද්  කහඵහසි භනිඹහ කශහ. අද යශට් ජනතහ ළට් එක ශගන 
තත්ත්ඹප ඳත්ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොකද?  ශභන්න ශම් හශේ 
කහරකණ්ණි ආසහදඹක් රළබු නිහයි.  ශභතුභන්රහ  කිඹනහ  
"අද ්රීඩා,හංගට වි ත කයන්නප ඹනහලු. ඒහ වි ත කයන්නප 
තභන් ඵරහශගන ඉන්නහලු" කිඹහ.  ශම් යශට්  භහින්ද යහජඳක් 
නමින්  ළසි භකිබඳඹයි  ආදහවනහගහයඹ විතයයි  නම් කශශේ  නළත්ශත්. 
වළභ තළනභ "භහින්ද යහජඳක්" කිඹහ නම් කශහ.  ඒ හශේ 
ශම්නිඹහ එකක් අඳප නළවළ.  භහ  නිශඹෝජනඹ කයන ආනඹ තුශ 
රුපිඹ්  රක් ශදදහවකප  ළ ඡ මුදරකින්  රක් දවශ  යහඳ ති 
ක්රිඹහත්භක කය තිශඵනහ. අපි ශකොශවේත්  ශඵෝඩක  ගවරහ නළවළ.  
රුපිඹ්  රක් වඹ දහවක් ළඹ කය  කයහපිටිශ  භහර්ග ංර්ධනඹ 
කය  තිශඵනහ. අපි ශකොශවේත් ශඵෝඩක එකක් ගවශගන නළවළ. අද 
භහර්ග ංර්ධනඹ ශනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අඳ ශභළනි තත්ත්ඹකප ඳත් 
ශන්න ෑනෆ නළවළ. අඳ ශභතළන හද විහද කයනහ. අලුත්ගභශේ 
ශදඵෆඹන් අද ශභතළන ශරොකු "පනක්" කශහ. ඒ ගළන භභ 
කනගහටු ශනහ. අඳප ෑනෆ හද විහද ශනොශයි. ශම් යශට් සි භටින 
අහිංක මිනිසුන් ශනුශන් ඳහර්ලිශම්න්තු -යසථහදහඹකඹ- 
වළටිඹප අඳප ශගශනන්න පුළුන් වළභ අටඳනතක්භ ඉතහභ 
හධහයට ව යුක්තිවගත ශර ශගනළත්  ශම් යශට් ්රීඩා,හ 
භහෆිඹහ නළති කයරහ  ඒ තුබඳන් ජහතයන්තයඹ ජඹග්රවටඹ කයන්න 
පුළුන් ළඩා, පිබඳශශක් ක්රිඹහත්භක කිරීභයි අඳ කශ යුත්ශත්.  

 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 

ශම් අසථහශ දී ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභහ මරහනඹප 
ඳළමිශටනහ ඇති.  

 

අනතුුල ගු කී ජයලර්ධාන මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වමයන්  ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and  THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහත් ්රීඩා,හ ක්ශේත්රශ  
ළඩා, කපයුතු ශඵොශවොභඹක් කශ ශකශනක්; ශනොශඹක් විශ චන 

තිබුටත් ්රීඩා,හ ශනුශන් භවන්සි භ වුණු ශකශනක්. ඒ නිහ 
ඔඵතුභහ මරහනශ  ඉන්න අසථහශ  කථහ කයන්න රළබීභ ගළන 
භභ තුටු ශනහ.  

අශේ කංචන විශේශේකය භන්ත්රීතුභහ තභයි ්හඹහ 

කළබිශනට්ටුශ  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ. භභ ඒ ගළන තුටු ශනහ. 

එතුභහ අශේ ශවෝදය භන්ත්රීයශඹක්. එතුභහ කථහ කයන්ශන් 

වරිඹප එතුභන්රහ වළභ ශදඹක්භ කශහ හශේයි. ගරු කංචන 

වි ශේශේකය භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ අවුරුදු ගටනහක් ඳශහත් 

බහශ  භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹප හිටිඹහ. ශඳො ඡ එකහ හශේ භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහශේ ඳසශන් ගිඹහ. භහ අවනහ ්රීඩා,හ 

ක්ශේත්රඹප ශනොශයි  ශනත් ක්ශේත්රරපත් ඔඵතුභන්රහ 

ශභොනහද කශශේ කිඹහ. ඒ කහරශ  එතුභන්රහප කථහ කයන්න ඵළරි 

වුටහ. අද ශභතුභන්රහ ළ පුදහශගන ඳසශන් ඹනහ. වළඵළයි  

එදහ භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භළතිතුභහත් එශවභ තභයි. එතුභහප 

්රීඩා,හ ක්ශේත්රඹ රියුණු කයන්න අලය ශද්්  දුන්ශන් නළවළ.  

අකරකයටශ  නඩුක් තිශඵන නිහ භභ ශම් කහයටඹ ගළන කථහ 

කයන්ශන් නළවළ. යගර් ්රීඩා,හප ශන් කශ මුද්  ගළනයි භභ 

කිඹන්න වළදුශ . ශභොන ශකශව්  භරකින් මුදරක් ආත් 

භන්ත්රීරුන්ප විඹදම් කයන්න ශදන යප ශභොකක්ද? ගරු 

භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප ඒහ දුන්ශනත් 

නළවළ. යගර් ්රීඩා,හප විඹදම් කයන ් ලි ගත්ශත් කවුද? නහභ්  

යහජඳක් භළතිතුභහයි. භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභනි  

ඔඵතුභහ තභයි ඒ කහරශ  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ. ඔඵතුභහ ඒක 

පිබඳගන්න ෑනෆ. එතුභන්රහ CSN  නහබඳකහ  ශඹොදහශගන ළඩා, 

කපයුතු කශ ආකහයඹ පිබඳඵ අඳ ක් ඳනහ කයන්න ෑනෆ. භභ 

ළ ඡ ශචෝදනහ කයන්ශන් නළවළ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 

ඳළවළරිලි ෑනෆභ උත්තයඹක් ශදන්න.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු විශේඳහර 

ශවට්ටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ භශේ නභ වන් කයමින් කි හ  යගර් 

්රීඩා,හ ම්ඵන්ධශඹන් ආ මුද්  ඔක්ශකොභ ්රීඩා,හ 

අභහතයයඹහශගන් නහභ්  යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ ගත්තහඹ කිඹහ. 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ඔඵතුභහ ග කීභකින් කථහ 

කයන්න. ශතොයතුරු නළති  ශකොශඹක් නළති ඔශවොභ කථහ 

කයන්න එඳහ. විශේඳහර ශවට්ටිආයච්චි භන්ත්රීතුභනි  අඳ ඔඵතුභහප 

ශඵොශවොභ ගරු කයනහ. ඔඵතුභහ ශතොයතුරු නළති කථහ කයන්න 

එඳහ. භභයි ඒ කහරශ  සි භටි ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ. මුද්  ශන් කශ 

ආකහයඹ අඳ දන්නහ. නහභ්  යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ ශම්හප 

ම්ඵන්ධ කය ගන්න එඳහ. ඒහ ශන ප්රලසන. ්රීඩා,හ අභහතයහංලශ  

මුද්  තභයි අඳ ශන් කශශේ.  
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ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்நெறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුභහප ළයදුටහ ශන්.  

 
ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

නළවළ. භප ළයදුශණ් නළවළ. භභ ශවොප දළනශගනයි කථහ 
කශශේ.  

භභ දන්නහ එතළනප මුද්  ආපු වළටි. ඒ මුද්  ශකොශවන්ද 

ආශ  කිඹහ භහ දන්නහ. ඒ අභහතයහංලශ  මුද්  ශනොශයි. 
අකරකයටශ  නඩුක් තිශඵන නිහ භභ ඒ ගළන කථහ කයන්ශන් 
නළවළ  ගරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප ත විනහ ඡඹයි තිශඵන්ශන්. 

 

ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අකරකයටඹප අඳවහ කයන්න භභ රළවළසති නළවළ. 
ඔඵතුභන්රහ නම් කිඹහවි. නමුත්  අපි වදතප එකෙ ඇත්ත කථහ 

කයන්න ෑනෆ. අඳ ඔඹ ඉඩා,ම් ගළන  අක්කය එශකොශව නිහරප 
ශඵදහ දීපු ඒහ ගළන ශනොශයි කථහ කයන්ශන්. අඳ ්රීඩා,හ ගළනයි 
කථහ කයන්ශන්. අන්න ඒක භතක තිඹහගන්න.  

ගරු ්රීඩා,හ අභහතයතුභහශගන් භහ ඉ් ලීභක් කයනහ. ඉරිරිශ දී 
ශම් ළඩා, පිබඳශශ තුබඳන් අලය න්ශන් ග්රහමීඹ භට්පමින් ්රීඩා,හ 
නෙහ සි භටුවීභයි. අදප  ශවපප  අනිද්දහප අඳප ජහතයන්තයඹ 

රිනහගන්න ඵළවළ. ඒ ඳවසුකම් ටික තිශඹන්න ෑනෆ. ශොලිශඵෝ්  
්රීඩා,හ කයන්න ගශම් ඳවසුකම් නළත්නම්  ඳහඳන්දු ්රීඩා,හ කයන්න 
ගශම් ඳවසුකම් නළත්නම්  ක්රිකට් ්රීඩා,හ කයන්න ගශම් ඳවසුකම් 
නළත්නම් ඒහ රියුණු කයන්න ටික කරක් ඹනහ. අවුරුදු 

එකවභහයකින් ඒ සි භඹ් ර කයන්න ඵළවළ. භහින්දහනන්ද 
අලුත්ගභශේ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ අවුරුදු ඳවක් තිසශේ 
ශභොනහද කශශේ?  ගරු ශ්රිඹහනි වි ශේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹනි  ඔඵතුමිඹ 

අම්ඳහය ප්රශද්ලඹප ශවො ්රීඩා,හංගටඹක් ගත්ශත් නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ශකොශවේද?  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහශේ කහරඹ අහනයි.  
 

ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශකොශවේද ඒ ්රීඩා,හංගනඹ තිශඵන්ශන්? භප කිඹන්න. අශේ 

ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ දළන් නිකම් කෆ ගවනහ. භවහ 

ශරොකුප භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ ඳසශන් ඹනහ. නිකම් 

අතය ප්රකහල කයන්න එඳහ. අපි ශම් යශට් ඇප ශඵෝරත් ගවපු 

උදවිඹ. ඒකත් අඳප ශවොප කයන්න පුළුන්  භතක තිඹහගන්න. ඒ 

නිහ ශඵොරුප කථහ කයන්න ෑනෆ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ගහමිණී 

රිහනහඹක  ශක්.බී. යත්නහඹක  වී.ඒ. සුගතදහ හශේ ශම් යශට් 

සි භටි ක තවසත ්රීඩා,හ ඇභතිරු අනුගභනඹ කයන්න. ගරු ශ්රිඹහනි 

විශේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹනි  ශකොශවේද ඒ ්රී ඩා,හංගටඹ වදහ 

තිශඵන්ශන්? භප ශඳන්න්න.  

ගු ශ්රියළනි විමජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றயற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

අම්ඳහශර්.  

 
ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශභොනහද ඒශක් තිශඵන්ශන්? කිඹන්න ඵරන්න.  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ කහරඹ අහනයි.  

 
ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ ්රී ඩා,හංගටඹ තිශඵන්ශන් ශකොතළනද  කිඹහ භප කිඹන්න. ඒ 

්රීඩා,හ පිටිශ  වයකුන් ඇති කයන්න පුළුන්. වයකුන්ප තට ශකොශ 
න්න පුළුන්. ්රීඩා,හ පිටිඹක් කිඹන්ශන් ඔශවොභ එකක් 
ශනොශයි. අන්න  සුගතදහ ්රීඩා,හංගටඹ රිවහ ඵරන්න. ඒ හශේ 

නහන තපහක එක්ක  මීපර් 400 දුන්න පුළුන් විකරශ  ්රීඩා,හ පිටි 
තභයි වදන්න ෑනෆ.   

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ  සතුතියි.  

මීශෙප එච්.එම්.එම්. වරිස භවතහ. 

 
[தற.த. 06.03] 

 

ගු එච්. එේ. එේ. ශීමවහ මශතළ (ක්රීඩළ නිමයෝජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ் - றலபரட்டுத்துலந தறற 

அலச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, றலபரட்டுச் 

சட்டத்றன் கலரண எலங்குறறகள் சம்தந்ரண இந் 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு சதசுலறட்டு கறழ்ச்சறலட 

கறன்சநன்.  றலபரட்டுத்துலந அலச்சறன் கலழ் யகறன்ந 

சங்கங்கபறன் கட்டுக்சகரப்லத சலும் எலங்கலப்தற்கரக 

இந் எலங்குறறகள்  தகரண்டுப்தட்டியக்கறன்நண. குநறப் 

தரக, இகசற ரக்தகடுப்லதத் றர்த்து, லகயுர்த்ற 

ரக்தகடுப்தன்நனம், சங்கத் தரறவுநைலநகபறல்  

இடம்ததயகறன்ந எலங்கலணங்கலபத் றர்ப்தற்கு து 

அலச்சு டடிக்லக டுத்துள்பது. இந் ரட்டில் 

ரட்டந்சரயம் உள்ப றலபரட்டுச் சங்கங்கபறன் 

தறறறறகலப ஊல் ற்யம் சர்ரறகரப் சதரக்கறனன்நற 

ஜணரக நைலநப்தடி தரறவுதசய்கறன்ந எய கட்டலப்நெ 

இநடரக சலரண நைலநறல் உயரக்கப்தடும் ன்தது 

சட்டத்ற ன்ந அடிப்தலடறல் ணது ம்தறக்லகரகும். 

சலும், தகப அலச்சர் ரசறநற ஜசசக அர்கள் இந் 

அலச்லசப் ததரயப்ததடுத்ன் தறன்நெ ணது தறகலபக் 

கட்சற, இண சதங்கலக்கு அப்தரல் றநம்தடச் தசய்து 

யகறன்நரர், றர்கரனத்றலும் அப்தடிச் தசய்ரதன்ந 

ம்தறக்லக இந் ரட்டின் தறலஜகள் த்றறல் குநறப்தரக 

றலபரட்லட சசறக்கறன்ந க்கள் த்றறல் உயரகற 

இயக்கறநது. அற்சகற்நரற்சதரல் றலபரட்டுத்துலந 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

அலச்சர் ற்யம் அலச்சறன் அறகரரறகபறன் 

தல்சயறரண டடிக்லககள் றக றலரணதும் 

துரறரணலயுரக இயக்கறன்நண. அண்லறல் 

இந்றரறல் லடததற்ந 'SAG' - தற்கரசற றலபரட்டுப் 

சதரட்டிகபறன்ததரலது ங்கலலட ரடு இண்டரது 

றலனக்கு ந்தும் அறகதட்ச தக்கங்கலபப் ததற்நதும் 

அற்குச் சரன்நரகும். அலணறட்டு இந் அலச்சறன் தறற 

அலச்சர் ன்ந ரலறறல் சந்சரசப் தடுகறன்சநன்.  

டக்கு, கறக்குப் தறசசங்கள் 30 யட கரனரக யுத்ம் 

லடததற்ந தகுறகபரகும். அசசம் அல சுணரறரலும் 

அறகம் தரறக்கப்தட்டியக்கறன்நண. கடந் அசரங்க கரனத்றல் 

அப்தறசசத்லச் சசர்ந் அலச்சர்கள் தனர் இயந்தும் அன் 

பர்ச்சறக்தகணப் சதரற டடிக்லககலப டுக்கரறயந் 

ரர்கள். ஆணரல், இன்ய தகப அலச்சர் அரா்கள் 

ன்நலட சண்டுசகரபறன் சதரறல் டக்கு, கறக்குப் 

தறசசத்றன் றலபரட்டுத்துலநல ஊக்குறப்தற்கரகப் 

தல்சய றரண டடிக்லககலப  டுத்துயகறன்நரர். 

குநறப்தரக, ப்சதரதும் இல்னர லகறல் டக்கு, கறக்கறன் 

சகன ரட்டங்கபறலும் லரண அதறறயத்ற, தரடசரலன 

லரண அதறறயத்ற சதரன்ந றடங்கலக்கரக 2016ஆம் 

ஆண்டுக்தகணக் சகரடிக்கக்கரண யதரய் எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டுள்பது. அற்நறன் சலனகலம் 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பண. ட ரகரத்லச் சசர்ந் தகப 

உயப்தறணர்கள் இந்ச் சலதறல் தல்சய றரண 

தறச்சறலணகலப டுத்துக்கூநறணரர்கள். குநறப்தரக, 

கறபறதரச்சற லரண அதறறயத்ற ரலடது 

சம்தந்ரகக் கூநப்தட்டது. அந் லரண அதறறயத்றக்தகண 

அலச்சு சலரண றறறலண எதுக்கலடு தசய்றயக்கறநது. 

அப்தடிறயந்தும், அன் தகரந்ரத்து உரறல ததற்ந 

இனங்லக ததரநறறல் கூட்டுத்ரதணம், அன் உள்பகப் 

தறச்சறலண கரரக அங்குள்ப சலனகலபத் 

ரறத்றயக்கறன்நது.   

இயந்தும், அண்லறல் ரழ்ப்தரத்றல் இடம்ததற்ந 

து அலச்சறன் உர்ட்டக் கூட்டத்றல் அலச்சர் அர்கள் 

கனந்துதகரண்டு டுத் லர்ரணத்றன்தடி, அந் லரணத் 

றன் ததயம் தகுற சலனகலப யகறன்ந ஆகஸ்ட் 

ரத்துக்கு நைல் நைடிவுயத்துற்கரண டடிக்லககள்  

டுக்கப்தட்டியக்கறன்நண.  

கறரறக்தகட் கட்டுப்தரட்டுச் சலதறன் லனரண தறறச் 

சதரரகர் அர்கள் இச்சலதக்குத் லனலரங்கறக் 

தகரண்டியக்கறன்ந இவ்சலபறல் ரன் எய றடத்லக் 

குநறப்தறட றயம்நெகறன்சநன். அரது, ரழ். ரட்ட  

உயப்தறணர் தகப சறநலன் அர்கள் சதசறததரலது 

கறபறதரச்சற, நைல்லனத்லவு, ன்ணரர் சதரன்ந ரட்டங்கபறன் 

கறரறக்தகட் சலதகள் சசற கறரறக்தகட் சலதறல் அங்கத்தும் 

ததயற்குச் சந்ர்ப்தம் ங்கப்தடுறல்லன ன்ய 

கூநறறயந்ரர். அது சம்தந்ரகக் கறரறக்தகட் கட்டுப்தரட்டுச் 

சலதத் லனயம் தறறச் சதரரகயரண தகப றனங்க 

சுறதரன அர்கலடன் சதசற, ஆண தசய்சரம் 

ன்தலயும் ரன் இங்கு தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.  

இன்ய றலபரட்டுத்துலநறன் பர்ச்சறறலண சம் 

தடுத்துகறன்ந லகறல் சசற ரலறறனரண சலனத்றட்டம் 

அலச்சறணரல் லப்தட்டுள்பது. இது சம்தந்ரக 

ஜணரறதற அர்கலம் தற அலச்சர் அர்கலம் 

நேரண ஆசனரசலணகலப ங்கறக்தகரண்டியக்கறன் 

நரர்கள். அந் அடிப்தலடறல் ங்கலலட அலச்சர் 

அர்கலலட லனலறல் றர்கரனத்றல் து ரடு 

றலபரட்டுத்துலநறல் ஏர் உன்ணரண றலனல 

அலடயும் ன்ந ம்தறக்லக ங்கலக்கு இயக்கறன்நது.   

அதுட்டுல்னரல், அந் றலனக்குக் தகரண்டுயற் 

கரக இன்ய ரட்டந்சரயம் றலபரட்டு லரணத் 

தரகுறகலம் அசசதரன்ய ரகர றலபரட்டுத் 

தரகுறகலம் அலக்கப்தட்டு யகறன்நண. ற்தகணச சறன 

றலபரட்டு லரணத் தரகுறகள் அலக்கப்தட்டுத் 

றநக்கப்தட்டியக்கறன்நண.  அசசதரன்ய சறன றலபரட்டு 

லரணத் தரகுறகள் அலக்கப்தட்டும் யகறன்நண.  

இங்கு சதசற தகப உயப்தறணர்கள் தனர் கறரற 

ரலறரக றலபரட்டுத்துலநல ஊக்குறப்தற்கு சறகள் 

ற்தடுத்ப்தடசண்டுதன்ய சகரரறக்லக றடுத்றயக்கறன் 

நரர்கள்.  ணச, அடுத்கட்டரக இந்க் கறரற 

வீர்கலக்குச் சந்ர்ப்தபறக்குநைகரகப் தறசச தசனகப் 

தறரறவுகள்சரயம் றலபரட்டுத் தரகுறகலப அலக்கறன்ந 

றட்டத்றலண அலச்சு ஆம்தறக்க இயக்கறன்நது.  அவ்ரய 

தறரறவுகள்சரயம் றலபரட்டுத் தரகுறகள் நே சற 

கலடன் அலக்கப்தடுரணரல்,  தரடசரலன ரர்கள் 

உட்தட கறரப்நெநங்கபறலுள்ப வீர்கள் சறநந்நைலநறல் 

றலபரட்டுப் தறற்சறகலபப் ததயரர்கள். அன்நனம் 

சசற ரலறரக ட்டுல்னரல் சர்சச ரலறரகவும் இந் 

ரட்டுக்குப் தக்கங்கலபயும் நெகலயும் ஈட்டித்யரர்கள் 

ன்ந ம்தறக்லக ணக்கு இயக்கறன்நதன்ய கூநற, இந் 

றரத்றல் சதசுற்குச் சந்ர்ப்தபறத்லக்கு ன்நற 

தரறறத்து, றலடததயகறன்சநன்.   

 
[අ.බහ. 6.13] 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக - றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අශේ ්රීඩා,හ නීතිශ  

ශයගුරහසි භ කීඳඹක් අපි ශනස කය තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධ භභ 
ශඵශවවින්භ න්ශතෝ ශනහ. ඒ ම්ඵන්ධ තභයි අශේ 
හකච්්හ රිගපභ සි භද්ධ වුශණ්. භහ කිඹන්න කළභළතියි  ශභඹ 

යදහ- 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු සී.බී. යත්නහඹක 
භන්ත්රීතුභහශේ කතහප අසථහ දුන්ශන් නළවළ ශන්ද?  

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුභහශේ නභ අඳප ඉරිරිඳත් කය නළවළ කිඹහයි නිශඹෝජය භව 
ශ් කම්තුභහ කිඹන්ශන්.  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉරිරිඳත් කය තිශඵනහ.   
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ගරු අභහතයතුභහශේ පිබඳතුරු කථහ අතයතුය 
අයඹක් අයශගන  අදවස ඉරිරිඳත් කයන්න  පුළුන්.  
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ගු සී.බී. රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

කභක් නළවළ ගරු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.   
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අභහතයතුභහප විනහ ඡ 18ක කහරඹක් තිශඵනහ.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විශලේශඹන් ගරු බිභ්  

යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහශගන් ඳපන් ශගන ශම් ම්ඵන්ධ අදවස 

දළක්ව කිකකඹන් සි භඹලු ශදනහප භභ සතුතින්ත ශනහ. එභ 
කථහලින් භතු ව කහයටහ කීඳඹක් පිබඳඵ ඔඵතුභන්රහ දළක්ව 
අදවසරප අධහනඹ ශඹොමු කයන්න භහ කළභළතියි. විශලේශඹන් 

ශම් ශනසකභ කශ ශවේතු භහ කිඹන්නම්. භහ කලින් කි හ 
හශේභ ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ හිපපු ඇභතිතුභහප භභ 
සතුතින්ත ශනහ. එතුභහ 2009 ඉරහ ්රීඩා,හ ඳනත ශනස කිරීභ 

වහ  ශයගුරහසි භ ශනස කිරීභ වහ අලය කයන මලික කපයුතු 
ටික කය තිබුටහ.  

අශේ ්රීඩා,හ ්හඹහ ඇභතිතුභහත් ශම් ශරහශ  ශනොඹහ ගරු 
බහශ  රැඳී සි භටිඹහ නම් ශවොයි. ශභොකද  එතුභහ ශචෝදනහ කීඳඹක් 

කය තිබුටහ. ඒහප උත්තය ශදන්නත් ෑනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු 
භන්ත්රීතුභහ  ඉශගන ශඳොඩකඩා,ක් අවගන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ්හඹහ 
ඇභතිතුභහ  ශඳොඩකඩා,ක් ඉන්න. ශඳොඩකඩා,ක් ඉරහ ශම් කහයටහ 

අවගන්න එඳහ ඹළ. එශවභ ශන්ද ශවො?  

    
ගු විමජ්පළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்நெறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔඹ තනතුයප ඳත් කශශේ  ගරු බහශ  ඉන්න ෑනෆ නිහ තභයි.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අශේ භහින්දහනන්ද 

අලුත්ගභශේ හිපපු ඇභතිතුභහ කහරඹක් ංශලෝධන 
ම්ඵන්ධශඹන් භවන්සි භ වුටහ. නමුත් එඹ ක්රිඹහත්භක කය ගන්න 

ඵළරි වුටහ. අඳ ්රීඩා,හ ඳනතප ශගන ආ ශයගුරහසි භ ශම් න ශකොප  
තිශඵන්ශන් නීතිඳතිතුභහ ශෙයි. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  එඹ 
ඉතහභ ඉක්භනින් ම්භත කය ගළනීභ වහ අලය කයන කපයුතු 

ටික කයන්න. ශභොකද  ඒකප ශවේතු කහයටහ ඳඹන සි භද්කර 
ගටනහක් වුටහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විශලේශඹන් භහ කිඹන්න 

ෑනෆ  ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් රංකහශ  ජහතික ඔලිම්පික් කමිටු ගළන 
ශනොන ඵ. ඳසු ගිඹ කහර කහනුශ දී විවිධ ්රීඩා,හරප රිගින් 
රිගපභ ඇති ව ශද්ලඳහරන ඵරඳෆම් නිහ ජහතයන්තය ඔලිම්පික් 
කමිටු ප්රලසන කිරීම් කශහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඔවුන් රිගින් 

රිගපභ ඒ ඵරඳෆම් ශනස කයන තළනකප ආහ. ඒහ ශනස 
කශශේ නළත්නම් රංකහශ  ඔලිම්පික් කමිටු ශම්  ්රීඩා,හ තවනම් 
කයන තළනකප එන්න  ජහතයන්තය ඔලිම්පික් තයගරප ඒ 

්රීඩා,හන් ශනුශන් ඹන්න ඵළරි න තත්ත්ඹකප ඳත් කයන්න 
තභයි ඔවුන් උත්හව කශශේ. භහ අභහතය රයයඹප ඳත් වුටහප ඳසු 
ගිහි් රහ ඔවුන් එක්ක ශඳෞද්ගලික හකච්්හ කයරහ ඒ නීති 

ශකටුම්ඳත් ටික දළන් න විප කස කය තිශඵනහ. ඒකප අදහශ 
ශනොශයි ශම් ශනසකම් ටික කයන්ශන්. භහ එඹ ශඵොශවොභ 

ඳළවළරිලි කිඹන්න කළභළතියි. භභ ශම් ම්ඵන්ධ ඳළවළරිලි 

කිරීභකුත් කශහ  අශේ ගරු බිභ්  යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහපත්.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විශලේශඹන් නිර යට 
කීඳඹක් වරිසි භශ  ඳත්න්න අඳප සි භද්ධ වුටහ. ශවේතු  ඒහශ  
කහර කහනු අන් වීභයි. විශලේශඹන් ක්රිකට් නිර යටඹ 
ඳළළත්වුටහ. ඒ හශේභ  යගර් නිර යටඹත් ඳළළත්වුටහ  ඳසු 

ගිඹ කහර කහනු තුශ. ඊප අභතය  තත් නිර යට 
ගටනහක් ඳත්න්න අඳප වළකිඹහ රළබුටහ. ඒ ක්රිඹහ දහභඹ 
තුශ ගළනීභප තිබ ක්රිඹහ භහර්ග ම්ඵන්ධශඹන් තභයි අපි ශම් 
ශඹෝජනහ ශගනළවිත් තිබුශණ්.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විශලේශඹන් ගරු බිභ්  
යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ නසීරන්ත නහඹකත් පුහුණු ගළන කථහ 
කශහ. භහ ඒ ගළනත් කිඹන්න කළභළතියි. "යහඹ" කිඹන්ශන්  භභ 
ශඵශවවින්භ ගරු කයන පුත් ඳතක්. "යහඹ" පුත් ඳශත් ඳශන 

අශනක් කහයටහ පිබඳඵ භහ එකෙතහ ඳශ කශහප "යහඹ" පුත් 
ඳශත් ්රීඩා,හ පිටු ලිඹන්ශන් කිසි භභ ශදඹක් ගළන දළනුත්කභක් 
නළතියි කිඹන එක කිඹන්න ෑනෆ. ඒ නිහ භභ විටින් විප ඔවුන්ප 
කථහ කයනහ. කථහ කයරහ ඔවුන් නිළරැරි කයන්න උත්හව 

කයනහ. වළඵළයි ඔවුන් රිගින් රිගපභ කිඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 
න්ශන් ශනොදන්නහ ශද්් භ තභයි. ඒ නිහ භහ ඒ ගළන ඊප ඩා,හ 
කථහඵව කයන්ශන් නළවළ. නමුත් "යහඹ" පුත් ඳශත් අශනක් 

ශකොපස ගළන භශේ ශරොකු ඳළවළදීභක් තිශඵනහ. වළඵළයි ්රීඩා,හ 
පිටු ගළන භශේ විලහර ශචෝදනහකුත් තිශඵනහ. ශභොකද  ඔවුන් 
නිළරැරි ශර කහයටහ පිබඳඵ ශනොදළනුත්  කහශගන් ශවෝ 

අහගත් කහයටහ කීඳඹක් තභයි රිගින් රිගප ලිඹන්ශන්. හිපපු 
අධයක්තුශභක් ඉන්නහ. එතුභහ ශට් වළභ තළනභ ගිහි් රහ 
කිඹන කහයටහ ටික එකතු කයශගන  අයශවන් ශභශවන් 

ශොඹහගත් කෆලි ටික තභයි ලිඹන්ශන්. ශභොනහ වරි තිශඵනහ 
නම් භප එඹ ශකබඳන්භ කි හප කභක් නළවළ.  

භභ ඒකප උත්තය ශදන්න සදහනම්. ඒ නිහ ඒක ගළන 
ශරොකුප හිතන්න ෑනෆ නළවළඹ කිඹරහයි භභ කිඹන්ශන්. 
නසීරන්ත නහඹකත් පුහුණු ළඩා, මුළුශන් අපි අදවස කශශේ 

ශභොකක්ද කිඹන එක ගළන භභ ඹභක් කිඹන්න ෑනෆ. ඇත්ත 
ලශඹන්භ අශේ ජහතික ්රීඩා,හ ංගම්ර තිශඵන ප්රධහන ප්රලසනඹක් 
තභයි ශභළනි ළඩා, මුළුරප යහඳ ති නිරධහරින් ඳභටක් 

වබහගී වීභ. අශේ යශට් ්රීඩා,හන් 60ක් විතය තිශඵනහ. යහඳ ති 
නිරධහරින් ඉන්ශන් 10ශදනහයි. ශම් යහඳ ති නිරධහරින් තභයි ඒ 
්රීඩා,හ ංගම් ශනුශන් වළභ එකකපභ ඹන්න ළඩා, පිබඳශශ 

කස කයශගන තිබුශණ්.  

ඉතිවහශ  ශම්ක තභයි තිබුණු තත්ත්ඹ. නිරීක්කඹන් 
විකරඹප කිසි භභ යහඳ ති නිරධහරිශඹක් අයශගන ඹන්න එඳහ කිඹන 
ශඹෝජනහ අපි කයරහ තිශඵනහ. ශභතළනින් ඳසශේ ඒ ශද් නතය 
ශනහ. වළඵළයි  භතක තඵහ ගත යුතු කහයටඹක් තිශඵනහ. 

SLIDA එකත් එක්ක හකච්්හ කයරහ අශේ අභහතයහංලශ  ප්රධහන 
නිරධහරින් පිරික් නසීරන්තශ  ඳළළති ශම් ළඩා, මුළු වහ 
වබහගි වුටහ. ඔවුන් අවුරුදු වතයකප  ඳවකප ළයඹක්ත් ශම් 
හශේ ළඩා, මුළුකප ගිහි් රහ තිබුශණ් නළවළ. ගිඹ අඹ ඒ 

තනතුරුර ඉන්නහ නිහ ඒ ළඩා, මුළුප ම්ඵන්ධ වුටහ මික 
ශන කහයටඹක් නිහ ඔවුන් ඒ ළඩා, මුළුප ගිඹහ ශනොශයි.   

භභ දන්නහ  ශම් අඹ ඳසු ගිඹ කහර කහනු තුශ රිගින් 
රිගපභ වළභ ංගභඹක් එක්කභ ම්ඵන්ධතහක් තිබුණු ඵ. 

ශභොකද එක පුද්ගරශඹකු ංගම් වතයක්  ඳවක් ආයටඹ 
කයනහ. අඳප ශම් ළශඩක කයන්න 10ශදනහයි ඉන්ශන්. ඒ නිහ 
ශම් ශගෝ රන් වළභ ංගභඹකභ toursරප එක්ක ශගන ඹනහ. 
ශම් ශගෝ රන් tours ඹන එක තභයි අහන ලශඹන් සි භද්ධ 

වුශණ්. දළන් භභ ඒක නතය කයරහ තිශඵනහ. දළන් නිරීක්කඹන් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

විකරඹප කවුරුත් එක්ක ශගන ඹන්න ශදන්ශන් නළවළ. ශම් ළඩා, 
මුළුරප රිසත්රික්කර ඉන්න පුහුණුකරුන්  ජහතයන්තය 
තයගරප ලක්තිඹ ශදන පුහුණුකරුන්  ඳහ් ර ඉන්න දක් 

පුහුණුකරුන් ඹන ළඩා, පිබඳශශක් කස කයන්න අඳ 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඊප අභතය Cricket Aid එක ගළන කථහ කශහ. ශභඹ ලිඹහ 
ඳරිංචි කිරීභ ම්ඵන්ධ ඹම් තහක්ණික ශදෝඹක් තිශඵනහ. 
අශේ බහඳතිතුභහප භභ උඳශදස දුන්නහ  ශම් ම්ඵන්ධ වහභ 

ක්රිඹහත්භක ශන්න කිඹරහ. භභ ශම් ගළන ශවොඹරහ ඵළලුහභ භප 
දළනගන්න රළබුශණ්  ශම්ක වරිසි භයි කිඹරහ ඒ ක්රිඹහදහභඹප ශඳය 
ලිඹහ ඳරිංචි කයරහ තිශඵනහ කිඹරහයි. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳත්තයර විවිධ කහයටහ ඳශ වුටහ. භභ ඒහප එක ඳහයපභ 
උත්තය ශදන්න ගිශ  නළවළ. රුපිඹ්  රක් 55ක ආදහඹභක් 
රළබිරහ තිශඵනහ. ඒක ශුද්ධ ආදහඹභක් විකරඹප කිඹන්න ඵළවළ. 

ශභොකද තභත් ඒක සශ ච්්හ ංවිධහනඹක් නිහ. ඒ ගිඹ 
විඹදශභන් රුපිඹ්  රක් 55ක් රළබිරහ තිශඵනහ. ඒක Cricket 
Aid එශක් ගිණුශම් ශනොශයි තිශඵන්ශන්. තභත් Sri Lanka 

Cricket එශක් ගිණුශම්යි තිශඵන්ශන්. අය ක්රිඹහදහභඹ වරිඹප 
ක්රිඹහත්භක වුටහප ඳසශේ  එන බහඳතියඹහ කවුරු ශවෝ Cricket 
Aid එශක් බහඳතියඹහ ශනහ මික  ඒශකන් එබඳඹප ගිඹත් 

සිකයභ බහඳති ශන විකරශ  නීතිඹක් ක්රිඹහත්භක ශන්ශන් 
නළවළ කිඹන එක භභ විශලේශඹන් කිඹන්න කළභළතියි. ගරු කංචන 
විශේශේකය භළතිතුභහත් ශම් කහයටඹ භතු කශහ. Cricket Aid 
එශකන් ් ලි වම්ඵ වුශණ් නළවළ කිඹරහ එතුභහ කි හ. එතුභහප  

දළනගන්න භභ කිඹන්න කළභළතියි  ඒ කහයටඹ භභ කලින් කිඹපු 
විකරඹප සි භද්ධ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ.  

ඊප අභතය අපි විශලේශඹන්භ සතුතින්ත ශනහ  වහන් 
තිරකයත්න භවත්භඹහ ව එතුභහශේ ශනෝනහ භවත්මිඹ ගළන කථහ 

කයරහ තිබුණු එක ගළන. විශලේශඹන්භ අඳ පුද්ගරඹන් විකරඹප 
හිතරහ  ක් ඳනහ කයන්ශන් නළවළ. ක්රිකට් ්රීඩා,හශ  හිපපු 
නහඹකඹන් විකරඹප අශනක් අඹ සි භඹලු ශදනහභ ක්රිකට් ්රීඩා,හශ  
රියුණුප ම්ඵන්ධ කයශගන තිබුටහ. වහන් තිරකයත්න 

භවත්භඹහ ඇවි් රහ භහත් එක්ක කථහ කශහ. "ශද්ලඳහරනඹ කයපු 
හින්දහද භහ ම්ඵන්ධ කය ගත්ශත් නළත්ශත්" කිඹරහ ඇහුහ. භභ 
එතුභහ එක්කත් හකච්්හ කශශේ ඹම් ක්රිඹහදහභඹකදී ඹම් විකරඹකප 

ඔවුන්ශගන් ප්රශඹෝජනඹක් ගළනීභ ම්ඵන්ධයි. නමුත් ඒක 
ශද්ලඳහරනීකයටඹ කයන්න ඉඩා, තිඹන එක-     

 
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  භශේ කථහශ දී භහ ශම් කහයටඹ භතු කශහ. 

ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ කහයක බහශ දීත් භහ ශම් කහයටඹ ගළන 
කි හ. ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ්රීඩා,කඹන් 
නළතු කයන්න ඵළවළ කිඹන එක අඳ පිබඳගන්නහ. නමුත් ශ්රී රංකහ 
ක්රිකට් ආඹතනඹ ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ්රීඩා,කඹන්ශේ ළ ඡහිටි නිහඹක් 

ඵප ඳත් ශරහයි තිශඵන්ශන්. එශවභ ශන්න ශදන්න එඳහ. ඒක 
අනහථ භඩා,භක් ශන්න ශදන්න එඳහ. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක වරි. නමුත් අපි වළභ ශකනහශේභ දක්තහශන් 

ප්රශඹෝජනඹක් ගන්න ෑනෆ නිහ ඹම් විකරඹකප  ගන්නහ මික අය 
විකරශ  තත්ත්ඹකප-  

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

දක්තහප ගන්න. ශනෝනහ භවත්මිඹ කයන්ශන් ශභොකක්ද?    
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක වරි. ඒ ශනෝනහ භවත්මිඹ කයන එක ගළන අපි ශනභ 

ශවොඹරහ ඵරන්න ශයි. භප ආයංචි විකරඹප එතුමිඹ ඳ ඡ යහිත 

උඳශද්ශිකහක් විකරඹපයි අයශගන තිශඵන්ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ 
ශභශවභ කහයටඹක් තිශඵනහ  ගරු භන්ත්රීතුභනි. අපි පිරිමි ක්රිකට් 
කණ්ඩා,හඹම් ටික ලක්තිභත් කශහප කහන්තහ ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹම් 

ලක්තිභත් කයන ළඩා, පිබඳශශක් ඇත්ත ලශඹන්භ ක්රිකට් 
ආඹතනඹප තිබුශණ් නළවළ. ඒ නිහභ කහන්තහ ක්රිකට් කණ්ඩා,හඹම් 
ටික ලක්තිභත් කිරීශම් ළඩා, පිබඳශශකප කවුරු වරි කහන්තහක් 

ශඹොදහ ගළනීභ ප්රලසනඹක් නළවළ. 
    

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔඵතුභහ නීති ඥ සශඹක් නිහ දන්නහ ඇති  ක්ලින්පන් 
භවත්භඹහ  ශභොනිකහ ශරශන්සකි case එශක් හක්ක  ශදද්දී  

ඇ් ලුශ  මුහුශණ් හිනහශන්. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අතය කිඹනහ කිඹරහ? භප ඒ හශේ ශරශන්සකිරහ 

ම්ඵන්ධ කය ගන්න ෑනෆ නළවළ. ඊප ඩා,හ ළඩා, පිබඳශශක් අඳප 

තිශඵනහ. ඒ කහයටඹ ගළන අපි හකච්්හ කයරහ ඵරමු.  

ගරු ගහමිණී ශරොකුශේ භළතිතුභහ ්රීඩා,හ ංගම්ර 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිබඳඵ ප්රකහල කශහ. ගරු බිභ්  යත්නහඹක 

භළතිතුභනි  භභ දළන් ළඩා, පිබඳශශක් විකරඹප රිසත්රික් ්රීඩා,හ ංගම් 
වමුශමින් රිසත්රික්කශඹන් රිසත්රික්කඹප ඹන්න ඳපන් ගත්තහ. 

භවය තළන්ර රිසත්රික් ්රීඩා,හ ංගභශ  තුන්ශදනහයි ඉන්ශන්. භභ 

ඔවුන්ප කි හ  ්රීඩා,හ යහේතිඹ ගළන  රඵන අවුරුද්ද වහ  

budget එකක් කරුටහකයරහ ශම් අවුරුද්ශද් අඳප ශදන්න කිඹරහ. 

විවිධ ්රීඩා,හන් ඵළලුහභ  අපි හිතමු football කිඹරහ. අපි දන්ශන් 

නළවළ කුරුටෆගර රිසත්රික්කශ  ශභොනහද කයන්ශන් කිඹරහ. 

භහතය රිසත්රික්කශ  ශභොනහද කයන්ශන් කිඹරහ අපි දන්ශන් 
නළවළ. නමුත් ෆභ ්රීඩා,හ ංගභඹක්භ එකතු කය ශගන  

රිසත්රික්කශඹන් රිසත්රික්කඹප ගිහි් රහ  ඒ රිසත්රික්කශ  අඹත් 

එක්ක හකච්්හ කය  විශලේශඹන් ඒ ඳශහශත් අධයහඳන 

ඇභතිරුන් එකතු කය ශගන  ඒ අඹත් එක්ක හකච්්හ කයරහ  

ඳහ්  භට්පභ ව එතළනින් ඉවශප එන ශභයි ටික ශකොශවොභද 

ඵරහ ගන්ශන් කිඹන කහයටඹ ම්ඵන්ධ අපි ළඩා, පිබඳශශක් 

කස කයරහ තිශඵනහ. ඒ රඵහ ශදන ළඩා, පිබඳශශ තභයි 2017 
ර්ශ  අශේ අඹ ළඹප ඉරිරිඳත් කයන්ශන්. ඒ අනු තභයි 

රිසත්රික් ංචිත විකරඹප ළඩා, කයන්න ඔවුන්ප අලය කයන කපයුතු 

ටික කස කයන්ශන්. 

මීප අභතය භභ අභහතයයඹහ ශර ඳත්ව වළටිශ  භභ ළඩා, 
පිබඳශශක් ඳපන් ගත්තහ  Talent Identification Programme 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්  අශේ දරුන් තුන්රක් වළත්තෆඳන්දවක් 
ඳරීක්ටඹකප - test එකකප - බහජනඹ කය  ඒ ඳරීක්ටශඹන් 
විවිධ ්රීඩා,හරප ඳනසදවක් ශතෝයහ ගන්නහ. හභහනයශඹන් අපි 
කයන්ශන් ශභොකක් ශවෝ meet එකකප ගිහි් රහ  ඒ meet එශක් 

ශවොපභ දුන ශභයින් තුන් වතය ශදනහ අයශගන train කයරහ  ඒ 
ශභයි ටික විතයක් අයශගන ඹහභයි. නමුත් දළන් අශනක් ්රීඩා,හරප 

647 648 

[ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය  භවතහ] 
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ශභයින් නළවළ. ඒ නිහ අපි ළඩා, පිබඳශශක් කස කශහ. දළන් 

ශරෝකශ  ෆභ යපකභ කයන විදයහත්භක ඳරීක්ටඹක් 
තිශඵනහ. ඹම් ශකශනක් දක් ක්රිකට් ්රීඩා,හපද;  footballරපද; 
volleyballරපද  දුන්නද කිඹරහ ඒ ඳරීක්ටශඹන් ශවොඹහ 
ගන්න පුළුන්. දුනහ නම්  ජන වහ පිටිඹ ්රීඩා,හරපද දක් 

ඹනහදී ශද්්  ශවොඹහ ගන්න පුළුන්.  

මුළු රංකහශ භ ශම් තුන්රක් වළත්තෆඳන්දව දළනප දස 

ශදකක් ඇතුශත trainersරහ භඟින් train කයරහ ඉයයි. දස 

ශදකක කහර කහනුක් ඇතුශත ම්පර්ටශඹන් මුළු රංකහශ භ 

ඒ කපයුත්ත අන් කයරහ  එයින් ඳනසදවක් විවිධ ්රීඩා,හරප 

ශතෝයහ ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ අඹ කරහපීඹ 

භට්පශභන් - zonal භට්පශභන්- ංචිතගත කයරහ  අශේ ''්රීඩා,හ 

ලක්ති'' ළඩා,පවන ඹපශත් 2024 ය දක්හ ඔලිම්පික් 

තයගහලිඹප ඹන තුරු ශම් ක්රිඹහදහභඹ ඉරිරිඹප ශගන ඹන්න අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එවිප අ ණ්ඩා, ළඩා, පිබඳශශක් අඳප 

තිශඵනහ.  

අවුරුදු 13න් ඳවශ දරුන් තභයි ශම් විකරඹප ශතෝයහ ගළනීභ 

කයන්ශන්. ශම් අඹ රිගින් රිගපභ ලක්තිභත් ශගොඩා,නළඟුශොත් 

2024 ය න විප ඔලිම්පික් තයගහලිඹ වහ ඹන කණ්ඩා,හඹභ 

දළන් සි භපභ ලක්තිභත් ශගොඩා,නෙන ළඩා, පිබඳශශකප අඳප ඹන්න 

පුළුන්. ශභශවභ අ ඡතහරභක් ශනොදළමීභ තුශ තභයි අවම්ශඵන් ආ 

සුන්තිකහරහ අඳප වමු වුශණ්. එතළනින් ඳසශේ එළනි අඹ 

කවුරුත් වමු වුශණ් නළවළ. නමුත්  අඳප දළන් ලක්තිභත් විකරඹප 

ශම් ක්රිඹහදහභඹ ඉරිරිඹප ශගන ඹන්න පුළුන්. 

අර්ජුන යටතුංග භළතිතුභහ අද කථහ කශහ. ජහතික ්රීඩා,හ 
ප්රතිඳත්තිඹත් එක්ක තිශඵන ළඩා, පිබඳශශප  ්රීඩා,හ නිශඹෝග 
භහරහප -regulations- එතුභහශේත් අදවස කිහිඳඹක් රඵහ දී 
තිබුටහ. ඒ ගළනත් හකච්්හ කයන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  තයග ඳහහදීම්රප අදහශ ්රීඩා,කඹන් FCID එකප 
ශගන ඹහභ ගළන එතුභහ කථහ කශහ. අනු භයනහඹක භවත්භඹහ 
ගළනත් එතුභහ කථහ කශහ. කු්  ජනිත් ශඳශර්යහ ්රීඩා,කඹහශේ 

්රීඩා,හ තවනභත් එක්ක  net practicesරප ඹන අඹ අතය  ශම් 
්රීඩා,කඹන්ප විවිධ  ඵරඳෆම්  කයන අඹ ඉන්නහඹ කිඹහ අඳප 
ශරොකු ශචෝදනහක් ආහ. ගඹහන් කිඹහ පුද්ගරශඹක් හිටිඹහ. 

හභහනයශඹන් ඔහු ඉවශ භට්පමින් ක්රිකට් ්රීඩා,හ කයරහ තිබුණු 
ශකශනක් ශනොශයි. අඩුභ තයමින් ඔහු හභහනය තයගරප ්රීඩා,හ 
කශ ශකශනකුත් ශනොශයි. රංකහශ  teamsර ක්රිකට් ්රීඩා,හ කශ 

ශකශනකුත් ශනොශයි. වළඵළයි  උශද්ප ගිහි් රහ ඔහු bowl 
කයනහ. අනු භයනහඹක භවත්භඹහ දළනගන්න ෑනෆ  ශභළනි 
පුද්ගරශඹක්  fast bowler ශකශනක් විකරඹප ශතෝයහ ගත්ශත් 

ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධ අඳප ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
යංගන ශවේයත් ්රීඩා,කඹහත්  කු්  ජනිත් ශඳශර්යහත් ශඵොශවොභ 
ඳළවළරිලි කි හ  තයග ඳහහ දීභ පිබඳඵ ශම් ශදශදනහපභ ගඹහන් 
කිඹන පුද්ගරඹහ මුද්  ශදන්න කථහ කශහඹ කිඹහ. ඒ අසථහශ  

අඳප කයන්න  ශන ශදඹක් තිබුශණ් නළවළ. ශභොකද  එක 
ඳළත්තකින්  කු්  ජනිත් ශඳශර්යහප තයග තවනම් කයරහ තිබුටහ. 
ඔහුප තයග ඳහහදීශම් ශචෝදනහකුත් එ් ර වුටහ. ඒ අතශර් ඔහුප 

විරුද්ධ විවිධ ශද්්  ගත්තහඹ කිඹන ශචෝදනහකුත් එ් ර වුටහ. 
ශභඹ නියහකයටඹ කය ගන්න අඳප තිබුණු එකභ ක්රභඹ 
ශභොකක්ද? ඒ නිහ තභයි ශම් ගළන අපි FCID එකප ඳළමිණිලි 

කශශේ. ඒ අනු තභයි යංගන ශවේයත්  කු්  ජනිත් ශඳශර්යහ  
භළති ස ඹන ශම් තුන්ශදනහභ ගිහි් රහ කප උත්තය දුන්ශන්. තයග 
ඳහහ දීම්රප ඔවුන් ම්ඵන්ධයි කිඹහ ශචෝදනහක් ශනොශයි 

තිශඵන්ශන්. ශම් ශචෝදනහ ම්ඵන්ධ ඔවුන්ප කිඹන්න 
තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද කිඹන එක ගළන ඔවුන් කප උත්තය දුන්නහ. 
එශවභ නළති  ඔවුන් තයග ඳහහදීම්රප ම්ඵන්ධ කයරහ ළඩා, 

කපයුතු කශශේ නළවළ. ඒ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අර්ජුන යටතුංග 

භළතිතුභහප භභ කිඹන්න කළභළතියි  කරුටහකය ශම්ක ළයරිඹප 

ශත්රුම් ගන්න එඳහ කිඹහ. 

එශවභ කශහභ අඳපත් ශවො නළවළ. ශභොකද  ශම් තුන් ශදනහභ 
එතළනප ගිශ  ඒ කහයටඹ පිබඳඵ කප උත්තයඹක් ශදන්න 
මික්  තයග ඳහහ දීම් ම්ඵන්ධ ශචෝදනහ එ් ර ව නිහ 

ශනොශයි. ඔවුන් තයග ඳහහ දීම්රප ම්ඵන්ධ ශරහ නළවළ. 
වළඵළයි   අන භයනහඹක  භවත්භඹහ  ගඹහන් කිඹන පුද්ගරඹහ 
ශගනළ් රහ  ඳන්දු ඹළවීභ වහ බහවිත කශහ.  ඔහු ඒ ්රීඩා,කඹන්ප 

තයග ඳහහ ශදන්න කිඹහ ඵරඳෆම් කශහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කප 
උත්තයඹක් ගන්න තභයි ඔවුන්  ශගන්න්න අඳප සි භද්ධ වුශණ්. 
ශන ශවේතුක් නිහ ශනොශයි.  ඒ නිහ ශභඹ ළයරිඹප ශත්රුම් 

ගළනීභ ගළන භභ කනගහටු ශනහ. අපි ශම් කරුණු ශකශේ ශවෝ 
ශවොඹහ ගන්න ෑනෆ.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහප රඵහදුන් කහරඹ අහනයි. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඔඵතුභහශගන් ත 

විනහ ඡඹක කහරඹක් ඉ් රහ සි භටිනහ. 

දළන් ICC එක අන භයනහඹක භවතහප තිබුට 
ශචෝදනහලින් නිදවස කයරහ තිශඵනහ. නමුත් ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 

ආඹතනශඹන් ඔහුප විරුද්ධ ශනභ ඳරීක්ටඹක් කයනහ. ඒ 
කපයුතු අන් වුටහප ඳසු තභයි ඉරිරි කපයුතු තීයටඹ කයන්න 
තිශඵන්ශන්.  

කංචන විශේශේකය භන්ත්රීතුභහ කිඹරහ තිබුටහ රුපිඹ්  
මිලිඹන 1 000ක මුදර තභ ඳහවිච්චි කය ගන්න ඵළරි වුටහ 
කිඹරහ. එතුභහ වරිඹප කරුණු ශනොදළනයි කථහ කයන්ශන්. එතුභහ 

''්හඹහ - භහඹහ'' වුටහභ ඊප ඩා,හ දළනුත්කභක් තිශඵන්න ෑනෆ. 
රුපිඹ්  මිලිඹන 500කප අදහශ ළඩා, කපයුතු අපි ශම් නවිප 
කයරහ තිශඵනහ. Zero-based budgeting system එකපයි අපි 

කපයුතු කයන්ශන්. ඒ රුපිඹ්  මිලිඹන 500 ඉය වුට ගභන්භ 
අශේ අශනක්  ළඩා, කපයුතුරප අලය  ඉතුරු රුපිඹ්  මිලිඹන 
500 ශදන්න ගරු යවි කරුටහනහඹක මුද්  ඇභතිතුභහ ම්පර්ට 

එකෙතහ ඳශ කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් අවුරුද්ද 
ඉයශනශකොප රුපිඹ්  මිලිඹන 1 000භ විඹදම් කයරහ  වළභ 
ප්රශද්ලඹකභ කයන්න තිශඵන ළඩා, කපයුතු වහ අලය ළඩා, 
පිබඳශශ අපි කස කයනහ. භතක තිඹහ ගන්න ෑනෆ කහයටඹ 

තභයි  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ නිශඹෝජනඹ කයන ඳශහතප ඳභටක් 
ශේඹ කයපු ළඩා, පිබඳශශ දළන් රංකහ පුයහභ අපි ක්රිඹහත්භක 
කයරහ තිශඵන ඵ. ඒ කහයටඹත් භභ ශඵොශවොභ ඳළවළරිලි 

කිඹන්න කළභළතියි. ඒ හශේභ එතුභහ කිඹහ තිබුටහ  වදපු  
්රීඩා,හංගට ටික වි ත කශශේ නළවළ කිඹරහ. ඵහශගප වදපු ඒහ භභ 
වි ත කයන්ශන් නළවළ. ඒහ වදරහ ඉය වුටහභ තභයි භභ වි ත 

කයන්ශන්. නුය  රිගන ්රීඩා,හංගටඹ ඵහශගප වදරහ නතය කය 
තිබුටහ. ශභය තභයි  අපි ඒ ්රීඩා,හංගටඹ ශනුශන් රුපිඹ්  
මිලිඹන 98ක මුදරක් ශඹශද ශ . නුය රිසත්රික්කඹ නිශඹෝජනඹ 

කශ හිපපු  ්රීඩා,හ ඇභතියඹහ අවුරුදු ඳවක් හිටිඹහ.  නමුත් රිගන 
්රීඩා,හංගටඹ වදහගන්න එතුභහප ඵළරි වුටහ. භභ එතුභහප ශචෝදනහ 
කයනහ ශනොශයි. නමුත්  ශම්හ එක එක්ශකනහ රහ කිඹන 

එක ශනොශයි කයන්න තිශඵන්ශන්. එශවභ ඵහශගප වදපු ඒහ 
අඳප වි ත කයන්න ඵළවළ. භඩා,කශපු ්රීඩා,හංගටඹත් ඵහශගප 
තභයි වදරහ තිබුශණ්. ඒක තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. ඒ සි භඹ් ශ්  

649 650 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කපයුතු අපි නිභ කයනහ. ශම් යශට් ්රීඩා,හ අලුත් ශතෝතළන්නකප 
ශගන ඹන්න අතිගරු ජනහකරඳතිතුභහත්  ගරු අග්රහභහතයතුභහත්  
අශේ කළබිනට් භණ්ඩා,රඹත්  අශේ සි භඹලු භන්ත්රීරුත් භප ශදන 

වශඹෝගඹ අගඹ කයනහ. අශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ  අශේ 
ශ් කම්තුභහ  ්රීඩා,හ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ජනයහ් තුභහ 
ඇතුළු ්රීඩා,හ ංගම්ලින් භප රඵහ ශදන වශඹෝගඹ නළතත් 

ආදයශඹන් භතක් කයමින් භශේ චන ස් ඳඹ අන් කයනහ.  
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

 කේතෆබීම 
எத்றலப்நெ 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණළිලක මශතළ  
(ரண்நெறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ක්  

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
 

බවහනළහිර පෂළමත් උපළධිධාළරි ගුු පත්වීේ   
சல் ரகரத்றல் தட்டரரற ஆசறரறர்கள் றணம் 

GRADUATE TEACHER APPOINTMENTS IN WESTERN 

PROVINCE 

 
 

[අ.බහ. 6.30] 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  බහ ක්  තඵන 

අසථහශ  ශඹෝජනහ භහ ඉරිරිඳත් කයනහ. 

"යශට් ළ ඡභ ජනගවනඹක් වහ ළ ඡභ ඳහ්  ප්රභහටඹක් හිත ඵසනහහිය 

ඳශහත් ඳහ් රද දළ ඡ ශර ගුරු හිෙඹක් ඳතී.  විශලේශඹන් උසශඳශ 

විදයහ/ගණිත විඹ ධහයහ වහ ඳතින ගුරු හිෙශඹන් සි භසු දරුන් 
පීඩා,හප ඳත් සි භටී.  ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භඟින් ඳත්න රද ගුරු 

විබහගශඹන් උඳහකරධහරින් 4 000ක් ඳභට භත් ඇතත් ඔවුනප ශභශතක් 

ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දීභප පිඹය ශගන ශනොභළත. 

එඵළවින් ශභභ උඳහකරධහරීන්ප අදහශ ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දීභප කපයුතු කයන 

ශර යජඹප ශඹෝජනහ කයමි." 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!   

කරුටහකය මරහනඹ වහ ගරු එඩකඩක ගුටශේකය 
භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ කයන්න. 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்நெறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  " ගරු එඩකඩක ගුටශේකය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனச, ரண்நெறகு ட்ட் குசசக 

அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள்.    

   Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  

THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ හිතන වළටිඹප අශේ 
ඳශහත් ඳහරන ඇභති ෂයිර් මුසතහඳහ භළතිතුභහ ශම්කප 

තුටුදහඹක පිබඳතුයක් අයශගන ඇවි් රහ ඇති. එතුභහ ශම් දසර 
ටිකක් ළ ඡශඹන් ළඩා, තිශඵන ඇභතියශඹක්. භළතියට ක්රභඹ 
ශනස කිරීභප එතුභහ භවන්සි භ ශනහ.  

1987 ඉන්දු රංකහ ගිවිසුභ වයවහ අශේ යශට් ඳශහත් බහ ක්රභඹ 

සථහපිත කයන්නප කලින් ජහතික ඳහ්   ඳශහත් බහ ඳහ්  

කිඹරහ ශඵදීභක් තිබුශණ් නළවළ. එදහ යශට් තිබුට සි භඹලු 

ඳහ් රප ගුරුරුන් ඳත් කිරීශම් ඵරඹ තිබුශණ් අධයහඳන 

අභහතයහංලඹප. ගුරු විදයහර වයවහ ඳහ් රප ගුරුරුන් ඵහ 

ගළනීශම් ක්රභශ දඹක්  තිබුටහ. නමුත් ශම් න විප අශේ යශට් 

ජහතික ඳහ්  352ක්  භධයභ ආණ්ඩුශ  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ඹපශත් ඳහරනඹ ශනහ. ඒ හශේභ ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහංල 

නඹ ඹපශත් ඳශහත් ඳහ්  9 769ක් ඳහරනඹ ශනහ. ඒ අනු 

භසත ඳහ්  10 121 අධයහඳන අභහතයහංල 10ක් ඹපශත් තභයි 

ඳහරනඹ ශන්ශන්. ඳරිඳහරනඹ විභධයගත කිරීභ වහ ශභළනි 

ආකහයශ  ශඵදීභක් තිබුටහප  ඳහරප ඇතුශත් න දරුහ ඉවශප 

ඉශගන ගන්නහ විප ඔහුප ඒ ශඵදීභ අදහශ ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ 

ජහතික ඳහ් ද  ඳශහත් ඳහ් ද කිඹරහ ශඵදීභක් නළති ඒහප 

අලය කයන ම්ඳත් -ශබෞතික වහ භහන ම්ඳත්- සි භඹ් ර  රඵහ 

දීභ තභයි යජශ  ගකීභ. අපි එක ඳළත්තකින් හිතනහ අධයහඳන 

ඇභතිරුන් 13කප ආන්න ප්රභහටඹක්  සි භටින විප අලය නම් 

ශම් ක්රිඹහලිඹ ශනදහප ඩා,හ හර්ථක කය ගන්නප පුළුන් 

කිඹරහ. නමුත් ශම් න විපත් යශට් ඳහ්  ළ ඡ ප්රභහටඹක් 

ඳතින  යශට් ජනගවනශඹන් ළ ඡ ප්රභහටඹක් ජීත් න  

ඵසනහහිය ඳශහශත් තිශඵන  1 359ක් න ඳහ්  ප්රභහටඹපත් 

අලය කයන ගුරුරු ප්රභහටඹ ඵහ ගළනීභප අඳ අභත් ශරහ 

තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළනප ඵසනහහිය ඳශහතප  

අනුභත ගුරුරුන් ං යහ 44 867ක් න අතය  ගුරුරුන් 
සි භටින්ශන් 42 359ක් ඳභටයි. ඒ අනු  ශකොශම රිසත්රික්කශ  ගුරු 
හිෙඹ 402යි  ගම්ඳව රිසත්රික්කශ  ගුරු හිෙඹ 1 122යි  කළුතය 

රිසත්රික්කශ  ගුරු හිෙඹ 984යි. ඒ අනු ඵසනහහිය ඳශහශත් 
2 508ක ගුරු හිෙඹක් ඳතිනහ.  

භභ ශම් ඉරිරිඳත් කයන්ශන් 2016 ශඳඵයහරි 11ශනි රින 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ විසි භන් යජශ  ගිණුම් පිබඳඵ කහයක 
බහප ඉරිරිඳත් කයන රද ගුරු අලයතහ පිබඳඵ ශතොයතුරු 

651 652 

[ගරු දඹහසි භරි ජඹශේකය  භවතහ] 

[ගරු භයි් හගනම් තිරකයහජහ  භවතහ] 



2016  ජලි  20 

හර්තහශ  විසතය.  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගුරුරුන් 

2 508ක හිෙඹ නිහ ශම් ඳශහශත් ජීත් න සි භසු දරුන් මුහුට 
ශදන පීඩා,හ ඔඵතුභහප අමුතුශන් භතක් කශ යුතු නළවළ. ශභොකද  
ඔඵතුභහත් දන්නහ ගම්ඳව රිසත්රික්කශ ත් ශකොතයම් ගුරු හිෙඹක් 
ඳතිනහද කිඹරහ. ශම් ඳතින ගුරු හිෙඹ ං යහත්භක 2 508 

වුටහප  ඒ ඒ විඹඹන්ප තිශඵන අඩු ඳහඩුකම් ඊප ඩා,හ ළ ඡයි. 
ශභොකද  දළනප සි භටින ගුරුරු අතය ගුරු උඳශද්ලක ශේහශ  
නියත ශන අඹත් ඉන්නහ. ඔවුන්ද ශම් cadre එකප ඇතුශත් 

තභයි භසත ගුරුරු ප්රභහටඹ ගටනඹ කයරහ තිශඵන්ශන්.  

දළනප  ගුරුරුන් ඵහ ගළනීශම් නිලසචිත ක්රභශ ද ශදකයි 
අඳප තිශඵන්ශන්. එකක් තභයි  උඳහකරධහරින් ඵහ ගළනීභ. 
අශනක් එක තභයි  විදයහපීධ වයවහ ගුරුරුන් පුහුණු කයරහ ගුරු 
ශේඹප ශඹොමු කිරීභ. දළන් විවිධ ඳශහත් බහ උඳහකරධහරින් 
ශතෝයහශගන  විබහගඹක් ඳත්රහ ගුරු ඳත්වීම් දීශම් ක්රභශ දඹක් 
තිබුටහ. ඒ අනු ඳසු ගිඹ කහරශ  ඵසනහහිය ඳශහශත්ත් ඒ විකරඹප 
ගුරුරුන් ඵහ ගළනීභ සි භදු කශහ. 2014 ශදළම්ඵර් 27ශනි දහ 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භඟින් ඳත්න රද ගුරු විබහගඹප 
14 295 ශදශනකු මුහුට දීරහ තිශඵනහ. එහිදී රකුණු 80ප 
ළ ඡශඹන් අයශගන භත් වුණු උඳහකරධහරින් 4 046 ශදශනක් 
ඉන්නහ.  හය තුනකදී  ඒ කිඹන්ශන් 2015.12.01ශනි රින 118 
ශදශනකු  2016.03.23ශනි රින 170 ශදශනකු ව 
2016.07.18ශනි රින 152 ශදශනකු විකරඹප ඔවුන්ශගන් 440 
ශදශනක් ඵහශගන  තිශඵනහ. ගුරු විබහගශඹන් 4 046 ශදශනක් 
භත් වුටහප ඵහශගන තිශඵන්ශන් 440යි.  

ඵසනහහිය ඳශහශත් අධයහඳන ඇභතියඹහ ව ප්රධහන 
ඇභතියඹහ විටින් විප භහධයරප ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ 
ඵසනහහිය ඳශහශත් තිශඵන ගුරු හිෙඹ පිබඳඵ. එක් අසථහකදී 
ඵසනහහිය ඳශහශත් ගුරු පුයේඳහඩු 2 565ක් ඳතිනහ කිඹරහ  "අද" 
පුත් ඳතප ඳශහත් අධයහඳන ඇභති යංිනත් ශෝභංල භළතිතුභහ 
ප්රකහල කයරහ තිබුටහ. ඒ හශේභ  2014දී ඳත්න රද ගුරු 
විබහගශඹන් භත් ව උඳහකරධහරින් අරිඹය ශදකකින් භහර්තු භහශ  
මුරදී  -ශම් ගතවුණු භහර්තු භහශ  - ඵහ ගන්නහ ඵප එතුභහ 
නළත  ප්රකහල කයරහ තිබුටහ. 2016 ජනි භහශ  02ශනි දහ 
ගම්ඳව ප්රශද්ලශ  ඳහරක උත්ඹකප වබහගි වුණු  
ජනහකරඳතිතුභහ ඵසනහහිය ඳශහශත් ඳතින ගුරු පුයේඳහඩු වහ 
ශම් උඳහකරධහරින් ඵහ ගන්න කිඹරහ ප්රසි භද්ධ ශ රිකහශ දී 
ඵසනහහිය ඳශහත් අධයහඳන ඇභති යංිනත් ශෝභංල භවතහප 
නිශඹෝග කශහ කිඹරහ පුත් ඳත් හර්තහ කයරහ තිබුටහ. ඒ හශේභ  
2015.09.21ශනි දහ ඵසනහහිය ඳශහත් ප්රධහන අභහතය ඉසුය 
ශද්ප්රිඹ භවතහ ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ   ගුරුරුන් 2 000ක් 
ඵහ ගළනීභප අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් අනුභළතිඹ ඉ් රහ 
තිශඵනහ   අනුභළතිඹ රළබුණු ඳසු ති ශදකක් තුශ ඵහ ගන්නහ 
කිඹරහ.   

ශම් ආකහයඹප ගුරුරුන් ඵහ ගන්න කිඹරහ ජනහකරඳතිතුභහ 
නිශඹෝග කයරහ තිශඵනහ; ප්රධහන ඇභතියඹහ ශඳොශයොන්දු ශරහ 

තිශඵනහ. ඔහු ගිඹ අවුරුද්ශද් කිඹහ තිබුටහ   ති ශදකක් ඇතුශත 
ඵහ ගන්නහ කිඹරහ. අධයහඳන ඇභතියඹහ විටින් විප ප්රකහල 
කය තිශඵනහ  ඵහ ගළනීම් කයනහ කිඹරහ. නමුත්  ශම් 

උඳහකරධහරින් තභත් ශගදය. ශම්ක ජහතික අඳයහධඹක් 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ශම් ශියඹන් ය 13ක් තිසශේ 
ඳහ්  අධයහඳනඹ රඵරහ  තත් ය 3ක් ශවෝ 4ක කහරඹක්  

විලසවිදයහර අධයහඳනඹ රඵරහ  හභහනය ශවෝ විශලේශ දී 
උඳහකරඹක් රඵහ ගත් අඹ.  තභන්ශේ රභඹ අධයහඳනඹ ශනුශන් 
ළඹ කයපු අඹ. ඒ හශේභ ඒ අඹප උගන්න්න ශම් යශට් 
ජනතහශේ ඵදු මුද්  ෆශවන ප්රභහටඹක් විඹදම් කය තිශඵනහ. 

දළන් ඔවුන් ඳහයප ඵළවළරහ රිගින් රිගපභ උද්ශඝෝටඹ කයමින් 
ඉ් රන්ශන් තභන් ප යක්හක් ශදන්න කිඹරයි. තභන්ප විඹදම් 
කයන රද ඵදු මුද් ලින් ශම් යශට් ජනතහප ශඳයශහ 

ප්රශඹෝජනඹක් ගන්නඹ කිඹරහ තභයි ඔවුන් ඉ් රන්ශන්.   

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ඵසනහහිය ඳශහත් අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ තිශඵන ඵත්තයමු් ර යන්භෙ ඳහඹප වළභ 
ඵදහදහකභ ගිහි් රහ ඒ ශියශඹෝ ඇභතියඹහ වමු වුටහ. එක් 
යකදී භපත් අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඇතුශශේදී  ගුරුඳත්වීම් ඉ් රහ 
සි භටින එභ උඳහකරධහරින් යහශිඹක් මුට ගළහුටහ. අධයහඳන 

ඇභතියඹහ ශඳොශයොන්දු ශනහ. නමුත්  ශම් ගුරු ඳත්වීම් ශදන්න 
කපයුතු කයන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඵසනහහිය ඳශහශත් ඳතින ගුරු 
හිෙඹ ගළන විශලේශඹන් රකහ ඵරහ ශම් අසථහශ දී කපයුතු 

කයන්නඹ කිඹරහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

ඳහ් ර ශභය අශඳො උස ශඳශ විබහගඹප ශඳනී සි භටින 
ශියයින්ප -විශලේශඹන් ජී විදයහ  ගණිත අංලලින් ශඳනී සි භටින 

ශියඹන්ප- ගුරු හිෙඹ නිහ ඵරත් අහධහයටඹකප  
අකපයුත්තකප මුහුට ශදන්නප සි භදු ශරහ තිශඵනහ. භධයභ 
ආණ්ඩුශ  ඵරඹ තිශඵනහ; ඳශහත් බහශ  ඵරඹ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ගළටුභක් ඇති ශන්න විකරඹකුත් නළවළ. ශභොකද  ඳශහත් 
බහශ  ඵරඹ තිශඵන්ශන්ත් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹප.  අශේ 
ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතය  ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ 
භළතිතුභහත් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශ . එතුභහශේ යහජය 

ඇභතිතුභහත් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශ  ශකශනක්. ඒ නිහ  ශන 
ඳශහත් බහර හශේ ගළටුභක් ශන්න විකරඹක් නළවළ. යංිනත් 
ශෝභංල භළතිතුභහප  ඉසුය ශද්ප්රිඹ භළතිතුභහප නිශඹෝග 

කයන්න ඔඵතුභන්රහප පුළුන්.  

ඇත්තපභ ශම්ක රේජහප කහයටඹක්. ඵසනහහිය ඳශහශත්  
යශට් ළ ඡභ ආදහඹම් උඳදන ඳශහශත්  යශට් දශ ජහතික 

නිසඳහරිතඹප ළ ඡභ දහඹකත්ඹක් ශදන ඳශහශත්  ශදදවස ඳන්සි භඹ 
ගටනක ගුරු හිෙඹක් ඳතිද්දී   ගුරු විබහගඹ භතුන් 4 000ක් 
භව ඳහයප ඵළවළරහ උද්ශඝෝටඹ කයද්දී  ශම් ගුරු හිෙඹප 

පිබඳඹභක් විකරඹප උඳහකරධහරින් ඵහ ගන්න ඵළරි නම් ශභොකක්ද 
ශම් ළශඩක ශත්රුභ? ශභච්චය ශරොකු ඇභති භණ්ඩා,රඹක් සි භටිඹදී - 
ඇභතිරු ං යහ 70යි කිඹරහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශ  

තිබුටහප   ඇභතිරු ං යහ 92කපත් ඩා,හ සි භටිඹදී - ශම් ශද් කය 
ගන්න ඵළරි නම්  යශට් අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශනත් ශද්්  
කයන එක ගළන කය කථහද?  

භහ ශඹෝජනහ කයන්ශන් ගුරු විබහගඹ භත් ශරහ සි භටින 

උඳහකරධහරින් ඵහ ගළනීභ වහ ක ඡනම් ළඩා, පිබඳශශක් රිඹත් 
කයන්න කිඹරහයි. ශඵොරු ශඳොශයොන්දු ශදන්ශන් නළති  ඒ අඹ 
ඉශගන ගත්ත ශද් ශඳයශහ ශම් යශට් දරුන්ප උගන්න්න  යපප 

ශේඹක් කයන්න  වහභ ඒ අඹප අසථහ රඵහ ශදන්න කිඹන 
ශඹෝජනහ කයමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 මීශෙප  ගරු භයි් හගනම් තිරකයහජහ  භන්ත්රීතුභහ. 
 
 

[தற.த. 6.40] 

 
ගු මයිේලළගනේ ිලකරළජළ මශතළ 
(ரண்நெறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, சல் 

ரகரப் தரடசரலனகபறன் தற்நறடங்கலப றப்நெற்கு 

சல் ரகரசலதறணரல் டத்ப்தட்ட தட்டரரற 

ஆசறரறர்கலப றறப்தற்கரண தரலட்லசறல் 4,000 

தட்டரரறகள் சறத்றலடந்துள்பசதரதும் அறகரசணரயக்கு 

றணங்கள் ங்கப்தடறல்லன.  ணச, கற, 

653 654 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

றஞ்ஞரண தறரறவுகலக்கு ஆசறரறர் தற்நரக்குலந றனவுரல் 

சற்தடி தட்டரரறகலக்கு ற்நெலட றணங்கலப 

ங்கக்சகரரற க்கள் றடுலன நைன்ணற உயப்தறணர் 

தகப லத்ற கனரறற பறந் ஜறஸ்ம அர்கள் 

நைன்லத்றயக்கும் இந் எத்றலப்நெசலபப் தறச 

லல ரன் ஆசரறக்கறன்சநன்.  சல் ரகரத்ல 

நைன்ணறயத்ற இந்ப் தறசலல நைன்லத்றயக்கறன்ந 

சதரதும் சறநப்தரண எய கரனகட்டத்றல் இது நைன்லக்கப் 

தட்டியக்கறன்நது ன்ந லகறசன இற்குப் தனம் சசர்க்கும் 

லகறல் சறன நைக்கறரண கயத்துக்கலப இந்ச் சலதறல் 

தகறர்ந்துதகரள்பனரதன்ய றலணக்கறன்சநன்.   

தகப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

ற்கரனத்றல் ரங்கள் அசறனலப்நெ ரற்நம் குநறத் 

கனந்துலரடல்கலப அசறனலப்நெச் சலதறநடரக 

இந்ப் தரரலன்நத்றசன  தசய்துயகறன்சநரம்.  அந் 

லகறல் இந் அசறனலப்நெச் சலதறன் சரர்தரக, 

அநடன் தரடர்நெலடரகப் தல்சய உத குலக்கள் 

இந்ப் தரரலன்நத்றசன றறக்கப்தட்டியக்கறன்நண.  

அந்ச் சலதறன் உத குலக்கபறல் Subcommittee on Centre-

Periphery Relations ணப்தடுகறன்ந த்ற ற்யம் ரகர 

அசரங்கங்கலக்கறலடறசன அறகரங்கலபப் தகறர்ந்து 

தகரள்து சம்தந்ரண உத குலறல் ரநம் ஏர் உயப்தறண 

ரக இயக்கறன்சநன். அந் உத குலறல் த்ற 

அசரங்கத்துக்கும் ரகர அசரங்கங்கலக்குறலடச 

அறகரங்கலபப் தகறர்ந்துதகரள்து சம்தந்ரக 

உலரடல்கள் இடம்ததயகறன்நசதரது அடிக்கடி சதசப்தடு 

கறன்ந எய றடம், கல்ற சரர்ந் றடங்கலபயும் சுகரரம் 

சரர்ந் றடங்கலபயும் வ்ரய த்ற, ரகர 

அசரங்கங்கலக்கறலடச தகறர்ந்துதகரள்து? ன்தரகும்.   

குநறப்தரக, இந்ப் தரடசரலனகள் றடத்றல் த்றறசன 

எய கல்றலச்சு இயக்கறன்நது;  அது  ரடு நைலதுரகத் 

சசற தரடசரலனகலபக் தகரண்டரகப் தல்சய அறகரங் 

கலபக்தகரண்டு ணது றர்ரகத்ல டத்றயகறன்நது.  

அசசதரல் ரகரங்கபறலும் கல்றலச்சு இயக்கறன்நது;  

அந் ரகரக் கல்றலச்சறன் கலசயும் தல்சய 

தரடசரலனகள் இயக்கறன்நண.  அந் அடிப்தலடறல்ரன் 

தகப உயப்தறணர் லத்ற கனரறற  பறந் ஜறஸ்ம 

அர்கள் இந்ப் தறசலலச் சர்ப்தறத்றயக்கறநரர். சணத் 

தரலக அறகரகக் கரப்தடுகறன்ந சல் ரகரத்றல் 

இந்ப் தட்டரரற ஆசறரறர் றணங்கள் குலநந்றயப்தது 

வ்ரய?  குநறப்தரக கற, றஞ்ஞரண தரடங்கலக்கு 

ஆசறரறர் தற்நரக்குலந றனவுரல் அற்யக்கரண 

றணங்கலப ங்க சண்டும் ணக் சகரரறறயக் கறன்நரர்.  

இந்த் யத்றல் இல கல்றலச்சு சரர்ந் 

றணங்கபரக இயந்சதரதும் ரகர சலதகள் ற்யம் 

உள்லரட்சற அலச்சர் தகப லதசர் நைஸ்தர அர்கள் 

இன்ய தறனபறக்கறன்நரர் ன்தது றகவும் சறநப்தரண எய 

றடம்.   

அர் நைன்நைல் தரரலன்ந உயப்தறணரக அசறலில் 

தறசசறத்சதரது ததயந்சரட்ட ஆசறரற றணங்கள் 

இடம்ததற்நண; அது தரடர்தரக ற்தட்ட தறச்சறலணகலப 

அர் ன்கு அநறரர். அந் லகறல் த்ற, ஊர, 

சப்தறகநை சதரன்ந ரகரங்கபறல் ததயந்சரட்டப் தகுற 

ஆசறரறர்கலப றறக்கும்சதரதும்  இச ரகர, த்ற 

அசரங்க றணங்கள் அடிப்தலடறல் யகறன்ந தறச் 

சறலணகள் அங்கும் தல்சய றங்கபறல் யகறன்நண.  

இச்சந்ர்ப்தத்றல் ஏர் உரத்லச் தசரல்ன றயம்நெ 

கறன்சநன். அண்லறல்  3,000 ததயந்சரட்ட ஆசறரற 

உறரபர் றணங்கள் ங்கப்தட்டண. அல 

தகுறதகுறரக ங்கப்தட்டண.  அறல் எய தகுற த்ற 

அசரங்கத்றன் கலலள்ப தரடசரலனகலக்கும் ங்கப்தட்டண. 

நுதலிர றண்ப்தரரறகலக்குக் கறலடத்  றணக் 

கடிங்கபறன்தடி அர்கலக்கு ஊர ரகரத்றன்கலழ் 

யகறன்ந தரடசரலனகள்  ங்கப்தட்டியக்கறநது. அர்கள் 

றணக் கடிங்கலபப் ததற்நசதரதும் ஊர ரகர 

சலதறணரல் அர்கலக்கரண தரடசரலனகள் இன்ணநைம் 

ங்கப்தடறல்லன. அர்கள் றணக் கடிங்கலபக் 

லககபறல் ததற்யக்தகரண்டு எய ரத்றற்கும் சனரக  

ரகரப் தரடசரலனகபறல் றறக்கப்தடரல்  சலனற்ந 

றலனறல் இயக்கறன்நரர்கள். இத்லணக்கும் அர்கலக்கு 

ங்கப்தடுகறன்ந ரரந்ச் சம்தபம் 6,000 யதரய்.  இற்கு 

ஊர ரகர சலதறணரல் தசரல்னப்தடும்  கரம், 

"6,000 யதரய் சம்தபத்லக் தகரடுத்து அந் 200 ஆசறரற 

உறரபர்கலபயும் தரடசரலனகபறல் றறப்தற்குப்  

சதரதுரண றறறல்லன" ன்தரகும்.  த்ற அசரங்கம் 

ஆசறரற உறரபர் றணங்கலபப் ததற்யக்தகரடுத்தும் 

கூட ரகர அசரங்கத்றன் கலழ் றறக்கப்தட்டர்கலக் 

கரண சம்தபத்ல ங்குற்குப் சதரற றறறல்லன ன்ந 

கரத்றணரல் அர்கள் தரடசரலனகலக்கு றறக்கப் 

தடரல் இயக்கறன்ந எய துர்ப்தரக்கற றலனல 

கரப்தடுகறன்நது.  

ணச, ரன் இங்கு தறரணரகக் கூயகறன்ந றடம், 

கல்ற அலச்சுடன் தரடர்தரண  இந் றணங்கள் சரர்தரக 

த்ற, ரகர அசரங்கங்கலக்கறலடச எய நெரறந் 

துர்வும் அந்றசரன்ணறரண தசற்தரடும் அசறரகக் 

கரப்தட சண்டும்.  குநறப்தரக லனகப் தகுறகபறசன 

றழ் தரறநன கற, றஞ்ஞரண ஆசறரறர்கபறன் 

தற்நரக்குலந ததயபறல் கரப்தடுகறன்நது. இணரல் 

கற, றஞ்ஞரணத் துலநகபறல் உர்ம் கற்கும் 

ரர்கள் ததயம் சறத்றற்குள்பரகறறயக்கறநரர்கள். 

இற்கு நைன்ணரகப் தல்சய சந்ர்ப்தங்கபறசன இந் 

றடம் தறஸ்ரதறக்கப்தட்டது. டக்கு, கறக்கறல் இயக்கறன்ந 

றழ் தரறலக் கற்ந, உர்த்றல் கறம், றஞ்ஞரணம் 

கற்ந அல்னது கற, றஞ்ஞரணப் தட்டரரறகலப லனகப் 

தகுறகபறலுள்ப  றழ்தரறநனப் தரடசரலனகலக்கு றறப் 

தரக உத்ரம் அபறக்கப்தட்டரலும் அது லடநைலநப் 

தடுத்ப்தடரலரல் ஆசறரறப் தற்நரக்குலநயும் தரடர்ந்து 

தகரண்டியக்கறன்நது.  

அண்லக்கரனரக ஊர ரகரத்றசன இத்லக 

குலநதரடுகள் அறகரகக் கரப்தடுகறநது.   அசசலப, 

த்ற ரகரத்றல் கற, றஞ்ஞரண தரடங்கபறல் ஏபவு 

சறத்ற ததயகறன்ந றலனல கரப்தடுரல் ததுலப 

ரட்டத்றலியந்து ததயம்தரனரண றழ்தரற நன 

ரர்கள் நுதலிர ரட்டத்ல சரக்கற உர்  

குப்நெகபறல் கற்தற்கரக யகறநரர்கள். இணரல் இங்கு 

இண்டு தறச்சறலணகள் லகறன்நண. என்ய, ஆசறரற 

றணங்கள் உரற ரகரங்கலக்கு உரற லகறல் 

இடம்ததயறல்லன. அடுத்து, இந் ஆசறரற றணங்கள் 

உரறநைலநறல் இடம்ததநரன் கரரக எய 

ரட்டத்றலியந்து இன்நதரய ரட்டத்றற்கு உர்க் 

கல்றக்கரக ரர்கள் ந்துசசர்கறன்நணர். அணரல் சய 

ரகரத்றலுள்ப தரடசரலனறன் பங்கள் சதரரலறன் 

கரரக அந்க் குநறப்தறட்ட ரட்டத்றலுள்ப 

தரடசரலனறல் அறகபரண ரர்கலப உள்ரங்க 

சண்டி றலனல ற்தடுகறன்நது. இணரல் இங்சக 

தரடசரலன அநற தரடர்தரண சறக்கல்கலம் றனவுகறன்நண.  
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ணச, கல்ற அலச்சறணரல் ங்கப்தடுகறன்ந இந் 

றணங்கள், த்ற அசரங்கத்றன் லர்ரணங்கள் ன்தண 

ரகர அறகரங்கலபக் தகரண்ட கல்றலச்சுடன் 

வ்ரய  ததரயந்தும் ன்தது தற்நற இந் இண்டு அலச்சு 

கலம் என்யசசர்ந்து எய லர்க்கரண நைடிவுக்கு சண்டும். 

அப்சதரதுரன் குநறப்தறட்ட இந்ப் தறச்சறலணக்குத் லர்வு 

கரக்கூடிரக இயக்கும். தகப உயப்தறணர் அர்கள் 

குநறப்தறட்டதுசதரன தட்டரரறகபரக இயந்தும் சலனற்ய 

அர்கள் சதரரட்டம் டத்றக்தகரண்டியக்கறன்ந சூழ்றலன 

கரப்தடுகறநது. இவ்ரநரண குலநதரடுகள் தல்சய 

அலச்சு ட்டங்கபறலும் இயப்தணரல் த்ற, ரகர 

அசுகலபச் சசம் தசய்யும் லகறல் எய நைலநரண 

றட்டறடலின்கலழ் இந் சலனத்றட்டத்ல நைன்தணடுக்க 

சண்டுதணக் சகட்டு, றலடததயகறன்சநன். ன்நற. 

க்கம்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශෙප ගරු නිවහ්  ගරේඳත්ති භන්ත්රීතුභහ. 
 

 

[අ.බහ. 6.47] 

 

ගු නිශළේ ගප්පත්ිල  මශතළ 
(ரண்நெறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු (වදය) නලින්ද 
ජඹතිස භන්ත්රීතුභහ ශගනහ ශඹෝජනහ ඉතහභත්භ කහලීන වහ 
ළදගත් ශඹෝජනහක් කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. එතුභහ කි  

විකරඹපභ  දකුණු ඳශහශත් තිශඵන භහතය  ගහ් ර  වම්ඵන්ශතොප 
ඹන රිසත්රික්ක තුශන්ත් මීප භහනභ භවහ දළළන්ත අර්බුදඹක් ඇති 
ශරහ තිශඵනහ. අද ශම් ජහතිශ  හනහප බිහි වුණු දරුන් 

ශනුශන් ඳශහත් බහ ඇභතිරු විසි භන් ව ර්තභහන ඹව ඳහරන 
ආණ්ඩු විසි භන් ඉතහභත් ඹවඳත් ප්රතිචහයඹක් දක්හ තිශඵනහඹ 
කිඹන එක විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න ෑනෆ. 2014 ශර්දී 

ගහ් ර  භහතය  වම්ඵන්ශතොප රිසත්රික්ක හිත දකුණු ඳශහතප 
අදහශ උඳහකරධහරින් ඵහ ගළනීභ සි භදු කශහ. දශ ලශඹන් 
උඳහකරධහරින් 8 500ක් ඳභට. ඹ අවුරුදු 35ප අඩු උඳහකරධහරින්ප 

ඉ් ලුම්ඳත් ශඹොමු කයන ශරයි එහි වන් කයරහ තිබුශණ්. 
ඳසු අපි ඒ වහ දළ ඡ අයගශඹක් කශහ. ශභොකද  ඒ ශන ශකොප 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහශ  උඳහකරධහරින් ඵහ ගළනීශම් ඹ 
අවුරුදු 45ක් ශරයි වන් කයරහ තිබුශණ්. භභ චන්රිභ යහපුත්ර 

අභහතයයඹහශගන් ඇහුහ  "ඇයි  තමුන්නහන්ශේ දකුණු ඳශහශත් 
උඳහකරධහරින්ශේ භහන හිමිකම් උ් රංඝනඹ කයන්ශන්" කිඹරහ. 
ඊප ඳසශේ ඹස සීභහ 45 දක්හ ළ ඡ කයරහ ඉ් ලුම් ඳත්ර දහන්න 

දස 10ක් ක්  දුන්නහ. ඒ දරුශෝ 8 500ක් අඹදුම්ඳත් ඉරිරිඳත් 
කිරීභ නිහ ඳශහත් බහ රුපිඹ්  350 ගටශන් දශ ලශඹන් 
රුපිඹ්  රක් 27ක් ඳභට ශොඹහ ගත්තහ. ගරු ඇභතිතුභනි  

අවුරුදු එකවභහයකප විතය ඳසශේ තභයි ශම්කප අදහශ විබහගඹ 
ඳළළත්වශ . ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් භතු වුණු නිහ තභයි ඒ විබහගඹ 
ඳළළත්වශ . ශභොකද  ඒ අඹශේ ප්රඹත්නඹ අනු ඳශමුළනි 

තහප මලික පිඹය වුශණ්  ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහ 
භට්පමින් උඳහකරධහරින් ශතෝයහශගන එහි තිබුණු පුයේඳහඩු පුයරහ 
ඉතිරි පුයේඳහඩු අ් රපු ප්රහශද්යඹ ශ් කම් ශකොට්ධහශඹන් 

පුයන්නයි. ඒ වහ ඳශහත් බහශ  යහජය ශේහ ශකොමින් බහ 
මුළුභනින්භ විරුද්ධ වුටහ. ශභොකද  ආන්න ප්රහශද්යඹ ශ් කම් 
ශකොට්ධහර සි භටින ආන්න රකුණු රඵහගත් උඳහකරධහරින්ප 
අහධහයටඹක් ශනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ප්රහශද්යඹ ශ් කම් 

ශකොට්ධහ භට්පමින් ඵහගත් අඹ වළරුණු ශකොප ඉතුරු අය 

ඵහ ගළනීභ වහ ඒ 8 500ශදනහ වහභ විබහගඹක් ඳළළත්වහ. 
ඒ විබහගශඹන් ඔවුන් භත් වුටහ. රකුණු ශත්රුහ. මරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ විලසහ කයන්න  රකුණු අනු මුළු 

ඳශහශතන්භ ශතෝයහගත්ශත් 850ශදනයි. අද ශම් ශභොශවොත න 
විපත් ඒ දරුශෝ දකුණු ඳශහත් බහශ  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 
ශෙ විශයෝධඹ ඳහරහ අයගශ කයනහ. විබහගඹ භත් ශරහ  
රකුණුත් අයශගන  උඳහකරඹ හඳඹක් ඵප ඳත්ශරහ තිශඵන 

දරුන්ප අද රැකිඹහ අසථහ රඵහශදන්ශන් නළවළ. දකුණු ඳශහත් 
බහශ  ඳහ් ර ෑනෆ තයම් පුයේඳහඩු තිශඵනහ. නමුත් අද ඒ 
දරුන්ප ඵයඳතශ ගළපලුක් ඇතිශරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ හශේභ කටුන ප්රහශද්යඹ 
ශ් කම් ශකොට්ධහශ  උඳහකරධහරින් ශතෝයහ ගළනීශම්දී 
උඳහකරධහරින් 5ශදශනක් හිටිඹහ. ඒ 5ශදනහ වහ primary අංලශ   

ඒ කිඹන්ශන් ප්රහථමික අංලශ  පුයේඳහඩු තුනයි තිබුශණ්. එභ 
ප්රහථමික අංලශ  පුයේඳහඩුලින් ඳශමුළනි ශදශදනහප පුයේඳහඩු 
ශදකක් රඵහ දුන්නහ. ඊශෙප එක පුයේඳහඩුක් ඉතුරු වුටහ. ඒ 

පුයේඳහඩු වහ රකුණු 116 භ භට්පභ රඵහගත් තුන්ශදශනක් 
සි භටිඹහ.  

ඊශෙප ප්රලසනඹක් භතු වුටහ  ඒ එක පුයේඳහඩු පුයන්ශන් 

ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ හශේ අසථහර කහසි භ උඩා, දහරහ chance 

එකක් ශදන්න ඵළවළ ශන්. ඒ නිහ දකුණු ඳශහත් බහශ  
අභහතයයඹහභ කිඹරහ තිබුටහ  එභ උඳහකරධහරින් තුන්ශදනහශගන් 

ළ ඡභ සුදුසුකම් තිශඵන ශකනහප ඳත්වීභ ශදනහ කිඹරහ. ඒ 
අඹශගන් ශදශදශනක් ඵහහිය උඳහකරධහරින්. එක් අශඹක් අබයන්තය 
උඳහකරධහරිශඹක්. ඔහුප ශදළනි ඳන්තිශ  හභර්ථඹක් තිශඵනහ. 

භහ ප්රලසන කශහයින් ඳසශේ කි හ  "අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ 

ශදළනි ඳන්තිශ  හභහර්ථඹ තිශඵන අබයන්තය උඳහකරධහරිඹහප 

තභයි ශම් ඳත්වීභ ශදන්ශන්" කිඹරහ.  නමුත් ගරු ඇභතිතුභනි  

අදත් ඒ පුයේඳහඩු එශේභ තිශඵනහ.   අභහතයයඹහ ශවෝ 

නිරධහරින්  ශම් පුයේඳහඩු පිශය ශ  නළවළ. එශවභ තිබිඹදී   

2016ප නළත තහක් ඳසු ගිඹ දසර applications කළ ශ හ  

ගුරු යසථහ අනු ඹ 35ප සීභහ න ඳරිරි. දළන් දවස 
ගටනක් ශම් තහශ ත්  රුපිඹ්  350  400 විඹදම් කයරහ ඒ 

පුයේඳහඩුරප ඉ් ලුම් කයරහ තිශඵනහ.  නමුත්   දළනපත්  

විබහගඹ ඳහස ශරහ  රකුණු අයශගන  ඉන්න අඹ ඉන්නහ.  

පුයේඳහඩු  තිශඵනහ; ශදන්ශන් නළවළ. අධයහඳන ඵරධහරින්ප  

අභහතයයඹහප ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කිසි භදු ආකහයඹක ළඩා, 

පිබඳශශක්  ප්රතිඳත්තිඹක්  ක්රිඹහ භහර්ගඹක් නළවළ. ඔශවේ 

නිකරුශණ් ඵරහශගන ඉන්නහ.  

අද  විලස විදයහරඹකින් උඳහකරඹක් රඵහ ගන්නහ කිඹරහ 

කිඹන්ශන් කට කළසඵෆශක් විඹ සි භදුශයන් එබඳඹ ඵරනහප ඩා,හ 

අභහරු ශදඹක්.  ඵහහිය උඳහකරඹක් රඵහ ගන්නහ කිඹරහ කිඹන්ශන් 

ඊපත් ඩා,හ අභහරු ශදඹක්. අපි විලසවිදයහරඹප ගිඹ කහරශ  ඵහහිය 

උඳහකරධහරින්ප උඳහකරඹක් රඵහ ගන්න ඒ තයම් මුදරක් ළඹ වුශණ් 

නළවළ. නමුත්  ඵහහිය උඳහකරඹක් රඵහ ගන්න අද දවස ගටනක් 
ළඹ කයන්න සි භදු ශරහ තිශඵනහ. භවහ දළළන්ත syllabus එකක් 

ඳහඩා,ම් කයරහ තභයි එඹ රඵහ ගන්න ෑනෆ. එශවභ රඵහ ගත්තත් 

අද ශම් උඳහකරඹ ඒ අඹප ලහඳඹක් ඵප ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අපි 

අභහතයරුන්ශගනුත් ඵරධහරින්ශගනුත් අවන්ශන්  ජහතිශ  

දරුන්ශේ අලයතහ ශත්රුම් ගන්න ඵළරි ඇයි කිඹරහයි. ඒ අඹපත් 

ඳවු්  තිශඵනහ. ඒ අඹපත් අම්භරහ  තහත්තරහ ඉන්නහ. 

ශවෝදය  ශවෝදරිශඹෝ ඉන්නහ. අ් ළසි භශඹෝ ඉන්නහ. 
ඔවුන්පත් අලයතහන් තිශඵනහ. ඒ අඹත් වරි රසනප ජීත් 

ශන්න කළභළතියි.  ඒ මිනිසුන්ශේ කුරුලු කඩු ශම් විකරඹප විනහල 

657 658 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කයන්න ශම් පුද්ගරශඹෝ උත්හව ගන්ශන් ඇයි කිඹරහයි අපි ප්රලසන 

කයන්ශන්. ඒ නිහ නිලසචිත ළඩා, පිබඳශශක්  ප්රතිඳත්තිඹක් කස 

කයරහ කරුටහකය උඳහකරධහරින්ශේ ප්රලසනඹ  වින්න කිඹන 
ඉ් ලීභ අපි අශේ ඳළත්ශතන් කයමින් භහ නිවඬ නහ.  

 
 

[අ.බහ. 6.54] 
 

 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ (පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர - ரகர சலதகள் ற்யம் 

உள்லரட்சற அலச்சர்) 

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  (වදය) නලින්ද ජඹතිස 

භන්ත්රීතුභහ ඉරිරිඳත් කයපු ක්  තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉතහ කහලීනයි  

උචිතයි. භභ හිතන්ශන් ශ්රී රංකහශ - 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ශභභ ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධ කථහ කයන 

අසථහශ දී භභ මරහ නශ  හිටිශ  නළතිනම් භභත් ඔඹ කහයටඹ 

ම්ඵන්ධ කථහ කයනහ. නිවහ්  ගරේඳත්ති භන්ත්රීතුභහ කි හ 

හශේ ඵසනහහිය ඳශහශත් ශභභ ප්රලසනඹ තිශඵනහ. විබහගඹප 

ශඳනී හිපපු ශඵොශවෝ ශභයි ඵරහශගන ඉන්නහ. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ හිතන්ශන් ශම්ක ජහතික ප්රලසනඹක් කිඹරහයි. ශද්ලඳහරන 

ශදදඹකින් ශතොය අපි සි භඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ 

අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් ප්රලසනඹප විඳුභක් ශවිඹ යුතුයි. අපි සි භඹලු 

ශදනහභ නිදවස අධයහඳනශඹන් බිහි වුණු අඹ.  

ඵසනහහිය ඳශහත ගළන කථහ කයනශකොප  අනුභත ගුරු 

ං යහ 34 374යි. දළනප ශේඹ කයන ං යහ 34 642යි. ඒ 

අනු දළනප 260ක ගුරු අතිරික්තඹක්  තිශඵනහ. නමුත්  2016/1 

දයන චක්රශ්  ඹ අනු school-based circular  එකක් ශගනහහ. 

ඳහරප ඳදනම් ව ගුරු ඳත්වීම් ශදන ඹව ඳහරන ආණ්ඩුශ  ශභභ  

ක්රිඹහදහභඹ තුශ දුසකය ඳහ් රප ඳත්වීම් ගන්නහ. භහඹකින්  

ශදකකින් ශනත් ඳහ් රප ඹනහ.  භභ හිතන්ශන්  ශම් 

ප්රලසනඹප ඉතහභත් ශවො විඳුභක් වළටිඹප school-based ඳත්වීම් 

ක්රභශ දඹප අපි සි භඹලු ශදනහභ ප්රලංහ කශ යුතුයි කිඹරහයි. ශම් 

චක්රශ්  ශඹන් ඳසු ගුරු ඳත්වීම් 37 205ක් තිශඵනහ. ඒ නිහ න 

ගුරු ඳත්වීම් 2 831ක් අඳප රිඹ වළකියි. 2004 විබහගශඹන් භත් ව 

උඳහකරධහරින් 4 097ක් හිටිඹහ. එයින් 574ක් ම්මු  ඳරීක්ටඹප 

 කළ ශ හ. ගුරුරු 1 067ක් ඒ ම්මු  ඳරීක්ටඹප ඳළමිණිශ  

නළවළ. ඒ අනු අඳප  තදුයපත් ගුරු ඳත්වීම් 3 523ක් රඵහ ශදන්න 

පුළුන්.  

 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඵසනහහිය ඳශහශත්ද? 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔ . භභ හිතන්ශන්  භසතඹක් විකරඹප ගත්තහභ ෆභ ඳශහත් 

බහකභ ශම් ප්රලසනඹ තිශඵනහ. ඳශහත් බහර භව ඇභතිරු 

ව අධයහඳන ඇභතිරු කළරහ ශම් ප්රලසනඹප ක්ණික 

විඳුභක් රඵහ ශදන්න කපයුතු කයන්නම් කිඹරහ භභ ශම් 

අසථහශ දී ඔඵතුභන්රහප දළනුම් ශදනහ. ශම් ම්ඵන්ධ 

අධයහඳන ඇභතිතුභහ එක්කත් හකච්්හ කයරහ පර්ට විඳුභක් 

රඵහ ගළනීභප අලයයි. ඒ නිහ ක්  තළබීශම් ශඹෝජනහ 

ම්ඵන්ධශඹන් භභ කිඹනහ  ගුරු ඳත්වීම්රප ක්ණික විඳුම් 

රඵහ ශදන්න කපයුතු කයන ඵ. 

 

ගු නිශළේ ගප්පත්ිල  මශතළ 
(ரண்நெறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ඇභතිතුභනි  අඳත් වබහගි ශනහ.  
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහප ඳළවළරිලි කය 

ගළනීභප අලයද? 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඇභතිතුභනි  භප ඹභක් ඳළවළරිලි කය ගළනීභප අලයයි. 

ඔඵතුභහ ගුරු අතිරික්තඹක් ගළන කි හ ශන්ද? 

 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔ . ඒ කිඹන්ශන් cadre එක අනුයි. Cadre එක තිබුශණ් 

34 374යි. දළනප ගුරුරු 34 642කප ඳත්වීම් දීරහ තිශඵනහ. 

Cadre එක අනු 260කශේ excess එකක් තිශඵනහ. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔඹ කිඹන්ශන් ඳශහත් ඳහ් ර ඳභටක්ද? 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔ . 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අපි යජශ  ගිණුම් පිබඳඵ කහයක බහශ දී අධයහඳන 
අභහතයහංලඹත් එක්ක හකච්්හ කයන ශකොප ශම්කප ඩා,හ ශනස 
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ං යහ ශ්  නඹක් තභයි ඉරිරිඳත් වුශණ්. ශකොශවොභ වුටත් ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ පිබඳගන්ශන් කී ශදශනකුප රැකිඹහ ශදන්න 
පුළුන් කිඹරහද? 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

3 523ශදශනකුප. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ප්රභහටඹප ශදන්න පුළුන්. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ ඵසනහහිය ඳශහත් භව ඇභතිතුභහ එක්ක 

ව අධයහඳන ඇභතිතුභහ එක්ක කථහ කයරහ ක්ණික විඳුභක් 

රඵහ ශදන්න කපයුතු කයන්නම්. ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ ශඹොමු කශහ. ශම් 

ප්රලසනඹප ක්ණික විඳුභක් අනිහර්ඹශඹන්භ අලයඹයි. 

නළත්නම් අධයහඳන ක්ශේත්රශ  ඹම් ප්රලසන භතු නහ කිඹන එකත් 

භභ ශම් අසථහශ දී පිබඳගන්නහ.  

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ ගරු බහ වමුශ  තඵන ශම් චනඹ භභ විලසහ 

කයනහ ව එඹප සතුතින්ත නහ. ශම් තරුට ජීවිත. ඒ අඹ 

දස ගටන්  අවුරුදු ගටන් ඵරහශගන ඉන්නහ. ඔඵතුභහප දශ 

ලශඹන් කහර නිර්ටඹක් කයන්න පුළුන්ද  ගුරු පුයේඳහඩු 

ප්රභහටඹ අපි ශභඳභට කහරඹකින් උඳහකරධහරින්ශගන් ම්පර්ට 

කයනහ කිඹරහ. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ක්ණික විඳුභක් ශදන්න භභ කපයුතු 
කයන්නම්. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශවොයි  ශඵොශවොභ සතුතියි. 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ශවේතු  ඳශහත් බහ ශනුශන් ඳහර්ලිශම්න්තුප උත්තය 

ශදන්ශන් භභ. වළඵළයි  දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් ඳසු ඳශහත් බහරප සහධීනත්ඹක් 

තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ඳශහත් බහත් එක්ක හකච්්හ කය ශම් 

ප්රලසනඹප විඳුභක් ශවොඹමු. අපි ඒ හකච්්හප ඔඵතුභන්රහත් 

ම්ඵන්ධ කය ගන්නම්. අපි හකච්්හක් කයරහ ශම්කප විඳුභක් 

ශවොඹමු. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තුන්දවස ගටන ඵහ ගන්ශන් ඵසනහහිය ඳශහශත් ඳළළති 
ගුරු විබහගඹ අනු ශන්ද? 

 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භත් වුණු ං යහ 4 097යි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භත් වුණු අඹශේ රළයිසතු අනුද ශතෝයහ ගන්ශන්. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்நெறகு லதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔ . 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

පළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 7.00   2016 මළර්තු 08 දින 
වභළ වේමිලය අනුල  2016 ජූලි මව 21ලන බ්රශවහපිලන්දළ පු.භළ. 
10.30 ලන මතක් කේ ගිමේය. 

 

அன்தடி தற.த. 7.00 றக்கு தரரலன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க 2016 யூலன 21, றரக்கறல 

நை.த. 10.30 றல எத்றலக்கப்தட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 21st July, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
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ශ්රී රංකහ යජශ  මුද්රට ශදඳහර්තශම්න්තුශ  මුද්රටඹ කයන රදී. 
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
  
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
      උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආබාධිතවූවන් 

මුහුණ ෙදන ගැටලු 

      යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන් 
තත්ත්වය 

 
අගාමාත්යතුමාෙග් සිංගප්පූරු සංචාරය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 
 Problems Faced by the Disabled in Northern and 

Eastern Provinces 

 Tense Situation in Jaffna University 
 
SINGAPORE TOUR OF PRIME MINISTER 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மாற் வ ள்ேளார் 

கங்ெகா க்கும் பிரச்சிைனகள் 
 யாழ். பல்கைலக்கழகத்தில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிைல 
 

பிரதம அைமச்சாின் சிங்கப் ர் விஜயம் 

විශව්විද්යාල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
      පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
සබරගමුව පළාත් සංචාරක කාර්යාංශ පඥප්ති ෙකටුම්පත 
 
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත:  
      රීති 
 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
      නිෙයෝග 

பல்கைலக்கழகங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

சபரக வ மாகாண சுற் லாத் ைறப் பணியக நியதிச்சட்ட 
வைர   

 

இலங்ைக அ சக்தி சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 

ஏற் மதி, இறக்குமதிச் (கட் ப்பா ) சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 

UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 
 

DRAFT STATUTE OF THE SABARAGAMUWA 
PROVINCIAL TOURIST BUREAU 

 
SRI LANKA ATOMIC ENERGY ACT: 
 Rules 
 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
 Regulations 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 

සහ ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்ட ம் 

ெதாி க்கு க் கூட்ட ம் 
MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
2016 ජුලි මස 21වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 

1.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් සහ 
ඉන් අනතුරුව ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් 
ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස එකී කාරක සභාවල ගරු සභික 
මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව 2013 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් 
IX සහ X වැනි ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි ෙකොටස 
සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් VIII සහ IX වැනි ෙකොටස්; සහ 2014 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
කාණ්ඩෙය් XI සහ XII වැනි ෙකොටස් සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IV 
සහ V වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තාවල එකී 

ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය”යි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2016 ජූනි 22 දිනැති අංක 1972/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්, 
සිංහල හා ෙදමළ භාෂා පිටපත්වල මුදණ ෙදෝෂ නිවැරදි කරනු ලැබූ, 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් (203 වැනි අධිකාරය වූ) 122 වගන්තිය සහ VII අ 
ෙකොටස සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද 2015 
ෙනොවැම්බර් 02 දිනැති අංක 1939/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග.-  [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා  
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, I present the Annual Report of 

the Post Graduate Institute of Medicine for the year 2013, 
and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායතුමනි, නිපුණතා සංව ර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා 
නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

663 664 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා පුත්තලම දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික  කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා       
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013 වර්ෂය 
සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා මහා 
භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 

அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද ආනයන 
හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග තුනක් 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම  ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති පනත යටෙත් රීති සම්බන්ධෙයන්, එම 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම  ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තා  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைககள் 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORTS  
 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the 

Committee on Public Finance on the Bill entitled, “Fiscal 
Management (Responsibility) (Amendment)” referred to 
the said Committee. 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received from 

Mr. A.R.F. Ariff of No. 181, Sahibu Road, Kalmunai - 06.  

665 666 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නුෙග්ෙගොඩ, මිරිහාන, 

රූපසිරි මාවත, ෙනො: 50/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙපේමා ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර, 3වන පියවර, 

ෙනො: 2626 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. දයාරත්න 
අෙඹෝගම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ்ப்பாணம், 

நல் ர், பண்டாரக்குளம் ேலன், இல. 36 இல் வதி ம் தி . ஏ. 
இராைசயாவிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ ம் யாழ்ப் 
பாணம், ப த்தித் ைற தி, இல. 88/6இல் வதி ம் தி . 
எஸ்.ஆர் இராச ங்கத்திடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ 

ம் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුස්සැල්ලාව, නව 

ෙමල්ෙෆෝට් නිවාස ෙයෝජනා කමය, ෙනො: 71 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්.ෙක්.ෙක්. කරල්ලියද්ද ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

මම පිළිගන්වමි. 

(1)  මාජුවාන - ෙකරෙද්වල, එලිතුඩුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඇග්නස ් සී.ඩබ්ලිව්. ජයෙසේකර ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2 බද්ෙද්ගම, ගෙන්ගම දකුණ, වලව්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි අජිත් කුමාර ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ගා/නාෙගොඩ, උඩවැලිවිටිය, ෙනො. 29 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩයනා කාරියවසම් ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) කිරම, කරමැටිය, පුවක්ගසආ්ර, මහරුප්ප වත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ජී. ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ගාල්ල, නාෙගොඩ, කැප්පිටියාෙගොඩ, "රවීන්ද" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්.එම්. කීර්තිසාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) අහංගම මහජන පුසත්කාලෙය් ෙසේවය කරන දකුණු පළාත් 
ශී ලංකා එක්සත් නිදහස ් පුසත්කාල සහාය සංගමෙය් 
ෙල්කම් එන්.පී.ෙක්. ඉන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(7) කුලීෙගොඩ, දිඹුල්දූව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එච්. නන්දන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-77/'15-(3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව :  ලබා දුන් ණය  

லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கி : வழங்கிய கடன் 
LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK: LOANS GRANTED   

 

409/’16 
2. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
   (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
     (The Hon. S.M. Marikkar) 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                     
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් ධීවර සමිතියක් 
ෙවනුෙවන් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව                 
විසින් රුපියල් ලක්ෂ 750ක මුදලක් 
ෙද්ශපාලනඥවරියකට ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) ඇයෙග් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ණය මුදල ලබා දීම සඳහා ඇපයට 
තබාෙගන ඇති දෑ කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  එම ණය මුදෙලන් ෙම් වනවිට ෙකොපමණ ආපසු 
අය කර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (v)  එෙසේ ෙනොමැති නම්, දිගින් දිගටම ෙගවීම් පැහැර 
හැරීම සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (vi) ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විසත්රයක් සභාගත 
කරන්ෙන්ද ; 

 (vii) ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලබා ෙදන ණය 
සඳහා පන්සල්වල ඔප්පු, කල්බදු කමයට රජෙයන් 
ලබාගත් ඉඩම් ෙහෝ තිරුවානා ගල් ඇපයට 
තබාගත හැකි ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தி ேகாணமைல பிரேதசத்தில் மீனவர் சங்க 
ெமான்றின் சார்பாக லங்கா த்ர அபிவி த்தி 
வங்கியினால் ெபண் அரசியல்வாதி 
ெயா வ க்கு பாய் 750 இலட்சம் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ ைடய ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  கடன் ெதாைகைய வழங்கு 
வதற்கு பிைணயாக ைவக்கப்பட் ள்ளைவ  
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் ெதாைகயில் தற்ேபா  மீள 
அறவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ெதாடர்ச்சியாக கடன் ெச த் தல் 
தவறவிடப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

  (vi) அ  ெதாடர்பான ைமயான விபரங்கைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் வழங் 
கப்ப ம் கடன்க க்கு பன்சாைலகளின் 
உ திகள், குத்தைக ைறயில் அரசாங்கத்தி 

ந்  ெபறப்பட்ட காணிகள் அல்ல  ப கக் 
கற்கைள பிைணயாக ைவக்க மா 
என்பைத ம்; 

 அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether Lankaputhra Development Bank 
has given Rs. 75 million, to a lady politician 
on behalf of a fishermen’s association in 
Trincomalee District; 

 (ii)  her name; 

 (iii)  the security kept, to obtain aforesaid loan; 

 (iv)  the amount that has been recovered by now; 

 (v)  if not, the measures that have been taken on 
the frequent defaults; 

 (vi)  whether a detailed report will be tabled, in 
that regard; and 

 (vii)  whether deeds of temples, the lands which 
were leased out by  the State or quartz can 
be produced as security in obtaining  loans 
from Lankaputhra Development Bank? 

(b)    If not, why? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  
 

(අ)  (i)   නැත. 

      (ii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (iii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (v)     අදාළ ෙනොෙව්. 

     (vi)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (vii)    පන්සල්වල ඔප්පු   -   ෙනොහැකියි.   

කල්බදු කමයට රජෙයන් ලබාගත් ඉඩම් - හැකියි. 

   තිරුවානා ගල්       - ෙනොහැකියි. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය තුන්වතාවක් 

පමණ කල් ගිහින් අද පිළිතුරක් ලබාදීම ගැන සතුටුයි.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, "එෙහම දීලා නැහැයි" 
කියලා. නමුත්, තිකුණාමල පෙද්ශෙය් ධීවර සමිතියක් පිහිටුවලා 
2007 ජූලි 23වැනි දා ශක්යතා වාර්තාවක් දීලා ඉල්ලා තිබුණා, 
ෙබෝට්ටු 25ක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් රුපියල් මිලියන 
1,250ක්. නමුත්, බැංකුව පසුව ෙබෝට්ටු 15ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
750ක් දීලා තිෙබනවා. ඒකට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් හිටපු ඇමතිනිය, ඒ වාෙග්ම එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් තිකුණාමල සංවිධායකවරිය වන 
ආරියවතී ගලප්පත්ති මහත්මිය. එතුමියට එෙහම ණයක් ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුෙවන් දීලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා පකාශ 

කරන කාරණෙය් ඇත්තක් තිෙබනවා. බැංකුෙවන් ෙතොරතුරු 
ෙමෙලස දී තිබුණත් ෙමහි පසු බිම් වාර්තාව දිහා බලන ෙකොට, 
එක්සත් ධීවර උදාන සමුපකාර සමිතිය කියන ආයතනයට තමයි 
ෙම් ණය ලබා දීමට ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් තීරණය 

669 670 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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කරලා තිබුෙණ්. එම සමිතිෙය් නිලධාරින් හැටියට කීප ෙදෙනක් 
හිටියා. සමන්ත, ලාල් නිශාන්ත, ජානක, රත්නවීර, චින්තක, 
චමින්ද, ෙසෝමදාස කියන අය. නමුත්, එතැන ඇපකරුෙවක් 
හැටියට අත්සන් කරලා තිබුෙණ්, පළාත් සභා ඇමතිනි 
ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.එම්. ආරියවතී මහත්මිය. එතුමිය තමයි රුපියල් 
මිලියන 75ක ණය මුදෙල් ඇපකරුෙවක් හැටියට  ඒ සමිතිය 
ෙවනුෙවන් අත්සන් කර  තිෙබන්ෙන්.  

මුදල් ලබා ෙගන ෙබෝට්ටු ලබා ගන්නවා කියලා ධීවරයන්ට 
කියලා තිබුණාට කිසිම ෙකෙනකුට ෙබෝට්ටු ලබා දීලා තිබුෙණ් 
නැහැ. මුදල් අරෙගන වංචාවක් කරලා තිෙබන බව තමයි ෙපනී 
යන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට බැංකුෙවන් ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරලා 
නඩු පවරලා තිෙබනවා. නඩු පවරලා දැනට එක් එක් අයෙගන් 
ෙමම මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර 
අයට ෙම් මුදල් මාසික වාරික හැටියට ෙගවීම සඳහා උසාවිෙයන් 
තීන්දු කරලා තිෙබන අතර තවත් සමහර අය මුදල් ෙනොෙගවා 
වංචා කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඒවාට නඩු පවරලා 
මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ ඇමතිතුමිය තවම 
හිටියාට, ඒ ඇමතිතුමිය වග කීම ගන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම්ක වංචාවක් හැටියට ඉදිරිෙය්දී 
FCID එකට ෙහෝ ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න බැංකුවට 
උපෙදස් ෙදන්න අමාත්යාංශෙයන් තීරණය කරලා තිෙබන බව.   

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ශක්යතා වාර්තාවක් නැතුව තමයි ඒ මුදල් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. පිටු 4ක වාර්තාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් 
තිෙබන්ෙන්, "හැකියාව ඇති ධීවරයන්ට ධීවර යාතා නිපදවා 
ගැනීමට අවස්ථාව උදා කිරීම, ධීවර පවුල්වලට තම ආදායම් මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාව දීම, ෙවෙළඳ ෙපොළට උසස් 
තත්ත්වෙය් මත්ස්යයන් ලබා දීම, ලිපිකරු රැකියා අවස්ථාවන් 25ක් 
ලබා දීම" කියලායි. එතෙකොට ෙමතැන පැන නැ ෙඟන ගැටලුව 
ෙමයයි. ණය ගත්තු අය ණය ෙගවන්ෙන් නැති එකට නීතිමය 
පියවර ගන්න ඕනෑ වාෙග්ම ඇපකරුවන්ට නීතිමය පියවර ගන්න 
ඕනෑ වාෙග්ම ෙම්ක අනුමත කරපු බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයටත් නීතිමය පියවර ගන්නවාද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් 

ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත ෙගවීම් සිදු කරලා තිෙබන බව පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ණය ෙදනවා කියලා කිසිම පසු බිම් වාර්තාවක් 
නැතුව, ශක්යතා වාර්තාවක් නැතුව ඒ වාෙග්ම නිසි ඇගැයීමක් 
බැංකුෙවන් ෙනොකර එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය  ෙම් මුදල අනුමත 
කරලා තිබීම ෙලොකු වරදක් හැටියටයි අපට ෙපනී යන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම, පසු ගිය කාලෙය් පැවති රජෙය් 
ආධාරකරුෙවක් හැටියට පළාත් සභා ඇමතිවරියක් ෙමයට  
සම්බන්ධ නිසා, ෙමහි බලපෑම අපට ෙපෙනනවා.  ඒ අනුව, එම 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට සහ ඒ බැංකුෙව් ගනු-ෙදනු කියාත්මක කළ 
සෑම අෙයකුටම විරුද්ධව පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කථාව නම් තිෙබන්ෙන්, 

ෙමය ෙමතුමිය පක්ෂ මාරු කරන ෙවලාෙව් ලබා දුන් අල්ලසක් 

කියලායි. ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුවට ෙමවැනි ආකාරයට ෙපොලු 
තියපු අය ෙගොඩක් ඉන්නවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් හිටපු 
ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාත් හාල් ෙමෝලක් දමන්න 
රුපියල් මිලියන 37ක් අරෙගන ෙගවා නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අදාළ ෙද්ශපාලනඥවරියෙග් මැදිහත්වීම 
මතයි ෙම් ණය මුදල් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. නඩු පැවරීෙම් 
කටයුතුවලදී ණය ගත්ත අයට විරුද්ධව පමණක්ද කටයුතු 
කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම්, නීත්යනුකූල ඇපකරුෙවක් පමණක් 
වුණත්, අදාළ ෙද්ශපාලනඥවරියෙග් මැදිහත්වීම නිසා එම ණය 
මුදල ලබා දුන් නිසා, ඇයට විරුද්ධවත් කටයුතු කරනවාද කියලා 
මම අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි පධානම ගැටලුව 

තමයි, පසු ගිය කාලෙය් කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව, 
ලියකියවිලි නැතිව, අවශ්ය ෙතොරතුරු නැතිව සමහර ණය මුදල් 
විශාල වශෙයන් බැංකුවලින් ලබා දීම. විවිධ ආකාරෙයන්, විවිධ 
ෙහේතු දක්වලා ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් ණය මුදල් ලබාදී තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරනෙකොට, 
අධිකරණයට යනෙකොට ඒ අදාළ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීෙම් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. දැනට පළමුෙවනි පියවර හැටියට ඒ කරුණු 
එකතු කර ෙගන යනවා.  වරදක් කර තිෙබනවා නම්, ඒ බැංකුෙව් 
මුදල් වංචා කර තිෙබනවා නම්, කිසිම පාට ෙභ්දයකින් පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අමාත්යාංශය සියලුම කටයුතු කියාත්මක 
කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට කියන්න කැමැතියි. 

 
 

ෙදමටෙගොඩ, ඥාණසිංහාරාමය විහාරය ඉදිරිපස ඇති 
පදික මාරුව: විකල්ප සථ්ානයකට ෙගන යාම 

ெதமட்டெகாட, ஞானசிங்ஹாராமய விகாைரக்கு 
எதிேர ள்ள பாதசாாிகள் கடைவ : ேவறிடத்திற்கு 

மாற் தல் 
PEDESTRIAN CROSSING IN FRONT OF GNANASINHARAMA 

TEMPLE, DEMATAGODA: SHIFTING TO ALTERNATE 
LOCATION   

435/’16 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
උසස්  අධ්යාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 ජනවාරි 16 දින ෙහෝ ඒ ආසන්න දිනයකදී 
ෙබ්සල්යින් පාෙර්, ෙදමටෙගොඩ, ඥාණසිංහාරාමය 
විහාරය ඉදිරිපස ඇති පාර මාරුවීෙම් කහ ඉරි 
තීරුව මත මවක් සහ දියණියක් වාහනයක ගැටී 
මියගිය බවත්; 

 (ii) එම කහ ඉරි තීරුව මත මීට ෙපරද අනතුරු 
ගණනාවක් සිදු වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම කහ ඉරි තීරුව ෙදපස මාර්ගය බෑවුම් සහිත 
වීමද ෙමෙසේ අනතුරු බහුලවීමට ෙහේතු වී ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමතරම් අනතුරු සිදු වී තිබියදී එම කහ ඉරි තීරුව 
විකල්ප සථ්ානයකට ෙගන යාමට ෙහෝ එම තීරුව 
ෙදපස මාර්ග සංඥා සවිකිරීම සිදු ෙනොකෙළේ මන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එම කහ ඉරි තීරුව විකල්ප සථ්ානයකට ෙගන 
යාම ෙහෝ එම තීරුව ෙදපස මාර්ග සංඥා සවි කිරීම 
සිදු කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2016 சனவாி 16ஆந் திகதி அல்ல  அைத 
அண்மித்த ஒ  தினத்தில் ேபஸ்ைலன் தி, 
ெதமட்டெகாட, ஞானசிங்ஹாராமய விகாைரக்கு 
எதிேர ள்ள பாதசாாிகள் கடைவயின் மஞ்சள் 
ேகாட் ல் ஒ  தா ம் மக ம் வாகனெமான்றில் 
ேமா ண்  உயிாிழந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ல் இதற்கு ன்ன ம் 
பல விபத் க்கள் இடம்ெபற் ள்ளன 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் 
பள்ளமாக காணப்ப வ ம், இவ்வா  
விபத் க்கள் அதிகாிப்பதற்கு ஏ வாகி ள்ள 
ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தள  விபத் க்கள் இடம்ெபற் ள்ள 
ேபாதி ம் ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட்ைட மாற்  
இடத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லாதி ந்த  அல்ல  
குறித்த ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் திச் 
சமிக்ைஞகள் ெபா த்தாதி ந்த  ஏன் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட்ைட மாற்  இடத்திற்குக் 
ெகாண்  ெசல்லல் அல்ல  ேகாட் ன் 
இ ம ங்கி ம் ேபாக்குவரத்  சமிக்ைஞ 
ெபா த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Higher Education and 

Highways : 

(a) Is he aware that - 

 (i) a mother and a daughter were killed after 
they were hit by a vehicle on the pedestrian 
crossing in front of the Gnanasinharama 
Temple, Dematagoda on the Baseline Road 
on or around 16th January 2016; and 

 (ii) a number of accidents have occurred on the 
aforesaid pedestrian crossing even before 
this? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that the road 
being sloped on both sides of the pedestrian 
crossing is contributing to frequent 
occurrence of accidents in the aforesaid 
manner; 

 (ii) the reasons for not taking action to move 
the said pedestrian crossing to an alternate 
location or to install road signs on both 
sides of the pedestrian crossing; and 

 (iii) the date on which the said pedestrian 
crossing will be moved to an alternate 
location or road signs will be installed on 
both sides of the said pedestrian crossing? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 2016 ජනවාරි මස 16 වන දින මවුන්ට්ෙම්රි පදික 
මාරුව මතින් පාර මාරුවීමට ගිය පුද්ගලයන් 
ෙදෙදෙනකු මියයාම සම්බන්ධව 2016.01.18 වන 
දින ෙදමටෙගොඩ ෙපොලිස ් සථ්ානාධිපති විසින් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් විධායක ඉංජිෙන්රු, 
ෙකොළඹ ෙවත දැනුම් දී ඇත. 

 (ii) අදාළ සථ්ානෙය් මීට ෙපර රිය අනතුරු සිදුවීමක් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. 

  කහ ඉරි තීරුව ෙදපස මාර්ගය බෑවුම් සහිත බවක් 
නිරීක්ෂණය ෙනොෙව්. 

 (ii) 2014 වර්ෂෙය් ෙමම සථ්ා නෙය් පදික මාරුවක් 
සලකුණු කළ පසු මාර්ග අනතුරක් පිළිබඳව 
ෙපොලීසිෙයන් වාර්තා කරන ලද්ෙද් පළමු වතාවට 
ය. 

  ෙමම පදික මාරුව අවසන්වරට 2015 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් නිසි අයුරින් දිලිෙසන ආකාරයට පින්තාරු 
කටයුතු සිදු කර ඇත. එපමණක් ෙනොව පදික 
මාරුව ඇති සථ්ානෙය් ෙමන්ම එයට මීටර් 50ක් 
ඉදිරිෙයන් අවශ්ය මාර්ග සංඥා නිසි අයුරින් 2004 
වර්ෂෙය් සිටම ෙයොදා තිබුණි. 

 (iii) ෙමම මාර්ග ෙකොටෙසේ පදික මාරු අවශ්යතා 
සලකා ෙමම සථ්ානය ෙතෝරාෙගන ඇත. 

  තවද ෙමම සථ්ානෙය්, කඩිනම් කියාමාර්ගයක් 
ෙලස නිවි නිවී දැල්ෙවන පහන් පද්ධතියක් 
(Blinker Light) ෙයොදා අනතුරු අවම කර 
ගැනීමට කටයුතු දැනටමත් සිදු කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා දැනටමත් නිවී දැල්ෙවන සංඥා පුවරු 
සවි කරලා ෙම් අනතුරු අවම කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ෙමම ස්ථානෙය් මීට කලින් අනතුරු 
සිදු වුෙණ් නැහැයි කියලා කියන්ෙන්, ෙපොලීසිය එවැනි ෙදයක් 
වාර්තා ෙනොකිරීම මතයි.  
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මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමම ස්ථානෙය් 
නිරන්තරෙයන් අනතුරු සිදු වන බවට පෙද්ශ වාසීන්  පැමිණිලි 
කරන ෙහයින්, -අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත් ෙමම 
ස්ථානය ගැන දන්නවා. එතුමාෙග් ආසනෙය් තිෙබන්ෙන්.- ෙම් 
පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කර ඉදිරි පියවර ගැනීමට ඔබතුමා කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. මම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ ගැන ෙසොයා 

බලන්නම්. ෙමොකද, සමහර අනතුරු වාර්තා වන්ෙන්ත් නැහැ. මම 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. පාර මාරු වන කහ ඉරි නිසි ස්ථානෙය් ස්ථානගත 
ෙනොකිරීමත්, -විෙශේෂෙයන්ම පාර ෙදපැත්ත බෑවුම් වන තැන් 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙව්ගෙයන් ගමන් කරන තැන් ෙවන්න පුළුවන්.- 
හදිසි අනතුරු සිදුවීමට ෙහේතුවක් විධියට  හදිසි අනතුරු පිළිබඳව 
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන විෙශේෂ අංශය  හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එම 
නිසා ජනතාවට පාර මාරු වීමට තිෙබන කහ ඉරි නිසි ස්ථානයන්හි 
ස්ථානගත කර තිෙබ්දැයි ෙසොයා බැලීමට ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් සමීක්ෂණයක් කරන්නට සූදානම්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සූදානම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මහතා පැන නැඟූ පශ්නයට  අදාළ 

ස්ථානෙය්  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා රුපියල් මිලියන 
9ක් වියදම් කරලා සංඥා පද්ධතියක් හැදුවා. දැන් මාස තුනක් 
තිස්ෙසේ ඒ සංඥා පද්ධතිය කියාත්මක ෙවනවා. ඊට යාබදව තවත් 
සංඥා පද්ධතියක් අවශ්ය ෙවනවා, වනාතමුල්ල පෙද්ශෙයන් 
ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශය ෙදසට ගමන් කරන වාහන හැසිරවීම සඳහා. 
ඔබතුමා ඒ ගැනත් ෙසොයලා බලනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සංඥා පද්ධතිය සවි කිරීම මත දැන් ෙබොෙහෝ අනතුරු වැළකිලා 

තිෙබනවා. ගරු දයා ගමෙග් අමාත්යතුමාත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඔබතුමාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කළා. ඒ පළාෙත් සියලු ෙදනාෙග් 
අවශ්යතාව එයයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මහජන බැංකු විශාමිකයන්: ජීවන වියදම් දර්ශක 
දීමනාව 

 மக்கள் வங்கி ஓய் தியர்கள் : வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பன  

PENSIONERS OF PEOPLE’S BANK: COST OF LIVING 
ALLOWANCE                                                        

    461/’16 
4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රාජ්ය   ව්යවසාය   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (2): 

(අ) මහජන බැංකුෙව් විශාමිකයන්ට ෙගවිය යුතු ෙවනස ්වන 
ජීවන වියදම් දර්ශක දීමනාව, විශාම භාර අරමුදෙල් මූලික 
ෙරගුලාසිවලට පටහැනිව සහ මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කරමින්, විශාමිකයන්ෙගන් එක්තරා 
පිරිසකට ෙගවන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ ෙහේතුෙවන් මහජන බැංකුෙව් ඇතැම් 
විශාමිකයන්ට මාසිකව රු.20,000/- පමණ ජීවන 
වියදම් දීමනාව අහිමි වී තිෙබන බවත්; 

 (ii) අෙනකුත් සියලු රාජ්ය බැංකුවල විශාම වැටුප් 
ෙගවීෙම්දී අද දක්වා ෙවනස ් වන ජීවන වියදම් 
දීමනාව  නිසි පරිදි ෙගවනු ලබන අතර, ඉන් 
බැහැරව එකම තරාතිරෙම් ෙසේවක පිරිසකට 
ෙදයාකාරයකින් සලකා කටයුතු කරනු ලබන 
එකම රාජ්ය බැංකුව, මහජන බැංකුව බවත්; 

 එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අෙනකුත් රාජ්ය බැංකුවල විශාමිකයන්ට ෙගවනු 
ලබන මාසික ජීවන වියදම් දීමනාව පිළිබඳ 
සවිසත්ර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (ii) මහජන බැංකුව පමණක් විශාමිකයන් 
කාණ්ඩයකට ජීවන වියදම් දීමනා ෙගවීෙම්දී 
ෙවනස ් ආකාරයකට සැලකීම සම්බන්ධෙයන් 
කඩිනම් විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (iii) 1996 වර්ෂෙය් සිට ෙවනස ් වන ජීවන                      
වියදම්  දීමනාව කැටි කර ෙගවීම, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල තීරණයකින් ෙතොරව හිටපු 
සාමාන්යාධිකාරිවරෙයකු විසින් ලාභය වැඩි කර 
ෙපන්වීම සඳහා ගනු ලැබූ හිතුවක්කාර තීන්දුවක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி ஊழியர்க க்கு 
ெச த்தப்படேவண் ய மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச் 
ெசல ச் சுட்ெடண் ெகா ப்பனவான , ஓய் திய 
நம்பிக்ைக நிதியத்தின் அ ப்பைட ஒ ங்கு 
விதிக க்கு ரணான வைகயி ம், அ ப்பைட 
உாிைமகைள மீ கின்ற வைகயி ம், ஓய்  
ெபற்றவர்களில் ஒ  சில க்குச் ெச த்தப்ப கின்ற  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இதனால், ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி 
ஊழியர்களில் சிலர் மாதாந்தம் சுமார் பா 
20,000/- வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ 
இழந் ள்ளார்கெளன்பைத ம்; 

675 676 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ஏைனய அைனத்  அரச வங்கிகளி ம் 
ஓய் தியக் ெகா ப்பனவின்ேபா  இன் வைர, 
மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச்ெசல க் ெகா ப் 
பன  ைறயாக ெச த்தப்ப வ டன், இதற்கு 
மாறாக, ஒேர மட்டத்திலான ஊழியர்க க்கு 
இரண்  விதமாகக் க தி ெசயற்ப ம் ஒேர அரச 
வங்கி, மக்கள் வங்கியாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(இ) (i) ஓய் ெபற்ற ஏைனய அரச வங்கி ஊழியர்க க்கு 

ெச த்தப்ப ம் மாதாந்த வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பன  பற்றிய விபரமான அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மக்கள் வங்கி மாத்திரம் ஓய் ெபற்ற ஒ  
கு வின க்கு வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பனைவ ெச த் கின்றேபா  ேவ  
விதமாகக் க திச் ெசயற்ப வ  ெதாடர்பில் 

ாித தீர்ெவான்ைற வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1 9 9 6ஆம் ஆண்  தல் மாற்றமைட ம் 
வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ சு க்கிச் 
ெச த் வதான , பணிப்பாளர் சைபயின் 
தீர்மானமின்றி, ன்னாள் ெபா காைமயாளர் 
ஒ வாினால் இலாபத்ைத அதிகமாகக் 
காட் ம்ெபா ட்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தான்ேதான்றித்தனமான ஒ  தீர்மானமா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise Development:  

(a) Is he aware that the variable cost of living 
allowance that should be paid to the pensioners of 
the People’s Bank is paid only to a certain group 
of pensioners of the People’s Bank violating 
fundamental rights and in contravention of the 
basic regulations of the Pension Trust Fund?  

(b) Will he admit that - 

 (i) some of the pensioners of the People’s 
Bank have been deprived of the cost of 
living allowance amounting to about Rs. 
20,000 monthly due to the aforesaid 
situation; and 

 (ii) when paying the pensions, all other state 
banks have been duly paying the variable 
cost of living allowance to date and the 
People’s Bank is the only state bank that 
acts outside this procedure treating a group 
of employees of the same level in two 
different ways?   

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether he would present a detailed report 
on the monthly cost of living allowance that 
is paid to the pensioners of the other state 
banks;  

 (ii) whether a speedy solution would be 
provided to the issue of treating differently 
to a group of pensioners only by the 
People’s Bank when paying the cost of 
living allowance; and 

 (iii) whether it is an arbitrary decision taken by a 
former General Manager to make the 
payment the freezing the variable cost of 
living allowance since 1996 without a board 
decision with a view to showing increased 
profits?  

(d) If not, why? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) නැත.  

(ආ) (i) නැත. 

  විශාම භාර අරමුදෙල් මූලික ෙරගුලාසි අනුව අදාළ 
මාසෙය් විචල්ය ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවනු 
ලැෙබ්. 

 (ii) නැත.  

  මහජන බැංකු විශාම භාර අරමුදල මඟින් 1996 
වර්ෂයට ෙපර හා 1996 වර්ෂයට පසු වශෙයන් 
විශාම වැටුප් ෙගවා ඇත. 

  

 · 1996.06.07 දිනට ෙපර පැවැති විශාම වැටුප් 
ෙගවීෙම් කමෙව්දය 

  මාසික විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය  

  විචල්ය ජීවන වියදම් දීමනාව  

  හැර දළ වැටුප x 80% - 85% - xxxx 

               100 

  එකතු කළා - අදාළ මාසෙය් විචල්ය ජීවන වියදම් 
දීමනාව    - xxxx 

  ඒ අනුව මාසික විශාම වැටුප  - xxxx 

  පරිවර්තිත විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය 

  විචල්ය ජීවන වියදම් දීමනාව හැර  

  දළ වැටුප     x 80% - 24%  - xxxx 

              100 
  

 · 1996.06.07 දිෙනන් පසු විශාම වැටුප් ෙගවීෙම් 
කමෙව්දය 

  මාසික විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය 

  උදාහරණ - ෙසේවා කාලය අවුරුදු 20 නම් විශාම 
වැටුප, අවසන් වරට ලද  

  දළ වැටුප     x 80                - xxx 

          100 

677 678 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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  පරිවර්තිත විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය  

  අවසන් වරට ලද  

   දළ වැටුප    x 90   x 24       - xxx 

                         100 

(ඇ) (i) ඔව්. 

අෙනකුත් රාජ්ය බැංකු විශාමිකයන්ට ෙගවනු ලබන මාසික 
ජීවන වියදම් දීමනා - 2016 වර්ෂය 
 

 
 (ii) ඉහත (ආ) (ii) හි ෙතොරතුරු අදාළ ෙව්. 

 (iii) නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

  
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා කියූ ආකාරයටම 

විශාමිකයන්ට ෙවනස් වන ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයන් 1996න් පසු ෙවනස් තීරණයක් ගත් නිසා තමයි 
ඇත්තටම ඒ විකෘති තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහන පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ෙහෝ මාණ්ඩලික පතිකාවක් මඟින් 
ෙහෝ අවසර දී ෙනොමැති තත්ත්වයක් යටෙත්, අෙනකුත් සියලු 
රාජ්ය බැංකුවලින් කටයුතු ෙනොවන ආකාරයට, මහජන බැංකුවට 
විතරක් අදාළ වන ආකාරයට ෙමවැනි තීරණයක් ගන්න චක 
ෙල්ඛයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
1996 එක් වෘත්තීය සංගමයක් විසින් එහි විශාම වැටුප් 

සම්බන්ධෙයන් විෂමතාවක් සිදු වන ෙහේතුව ෙපන්වා ෙමහි 
සංෙශෝධනයක් ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළාට පසුව, 
මහජන බැංකුෙව් එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ සියලුම කණ්ඩායම් 
සාකච්ඡාවක් කරලා  එවකට තිබුණු රජය යටෙත් අලුත් විශාම 
වැටුප් ෙගවීම් කමයක් මහජන බැංකුව විසින් නිර්මාණය කළා. එහි 
විශාම භාර අරමුදල පිහිටුවා පධාන විධායක නිලධාරි, 
සාමාන්යාධිකාරී ඇතුළු කළමනාකාරීත්වෙය් නිලධාරින් පස් 
ෙදනකු, මහජන බැංකුෙව් ෙසේවක පජාව නිෙයෝජනය කරනු ලබන 
සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලින් පත් කළ එක් නිෙයෝජිතයකු බැගින් 
සහ මහජන බැංකුෙව් විශාමිකයන්ෙග් සංගමෙය් නිෙයෝජිතයන් 
ෙදෙදනකුෙගන් එකතු කරපු ෙදොෙළොස් ෙදනකුෙගන් යුත් භාරකාර 
මණ්ඩලයක් පිහිෙටව්වා. ඒ අනුව 1996 මහජන බැංකුෙව් 

මාසය ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් 
බැංකුව ෙගවූ 
දීමනා 

ලංකා බැංකුව 
ෙගවූ දීමනා 
රුපියල් 

ජනවාරි 27,491.15 27,491.21 

ෙපබරවාරි 27,444.56 27,444.62 

මාර්තු 27,273.74 27,273.77 

අෙපේල් 26,947.58 26,947.62 

මැයි 27,320.33 27,320.37 

ජුනි 28,003.70 28,003.74 

කමෙව්දය ෙවනස් කළා. ඒ කමය අෙනකුත් රාජ්ය බැංකුවල 
තිෙබන විශාම කමයට වඩා ෙවනස්.  ඒ කමය අනුමත කර 
තිෙබන්ෙන් සියලුම වෘත්තීය සංගම්, විශාමික සංගම් සහ ඒ 
කණ්ඩායම්. ෙම්ක අනුමත කෙළේ 1996 දී.  එදා සිට අද දක්වා ඒ 
කමය දිගටම පවත්වාෙගන යනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකම තමයි පශ්නය. ෙම්ක 

සම්බන්ධෙයන් වෘත්තීය සමිතිත් මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළාට 
පසු, කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ෙබ්රුම්කාරවරයකු ෙදන  
තීන්දුව අනුව, ෙම් ඉල්ලීම සාධාරණ නිසා ෙදපාර්ශ්වය එකතු 
ෙවලා සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න කියලා තීන්දුවක් දුන්නා. 
ඒ තීන්දුවට විරුද්ධව මහජන බැංකුවම උසාවියට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මහජන බැංකුව උසාවියට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒක ෙබ්රුම්කාරවරයාෙග් තීරණයට 
විරුද්ධ බවයි ෙපනී යන්ෙන්. ඒෙකන් කියන්ෙන් පතිපත්තිමය 
වශෙයන් ගත්තාම, මහජන බැංකුව ෙම් දීමනාව ෙම් ආකාරයට 
ෙදන්න එකඟ නැහැයි කියන එකයි. අනික් සියලු බැංකු ඒ දීමනාව 
ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2000 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ අනික් සියලුම 
රාජ්ය බැංකු, ඒ බැංකුවල විශාම වැටුප් දීමනාව ෙදවතාවක් වැඩි 
කර තිෙබනවා. නමුත්, මහජන බැංකුෙවන් විශාම ගත් 
නිලධාරින්ට විතරක් එම දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන 
තිෙබන බරපතළ පශ්නය තමයි, සමාන ක්ෙෂේතෙය් බැංකු 
ෙදකකින් එක බැංකුවකින් විශාම ගත් නිලධාරින් පිරිසකට 
අසාධාරණයක් සිදුවීම. අනික් රාජ්ය බැංකුවල විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන වරපසාද මහජන බැංකුෙව් විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අසමානතාව ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඔය කියන තීරණය නිසා නම්, එම තීරණය ෙවනස් 
කරන්න මහජන බැංකුවට බැරි ඇයි? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ලංකා බැංකුෙව් විශාමික නිලධාරින්ට ලබා 

ෙදන විශාම වැටුප් දීමනා වැඩි වීම මහජන බැංකුෙව් විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, අෙනක් සියලුම 

රාජ්ය බැංකු ඒ තීරණය කියාත්මක කරනවා. එෙහම තිබියදී 
මහජන බැංකුෙවන් විශාම ගත් අයට විතරක් ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කම ෙදකක්? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, කම ෙදකක්. පැහැදිලිවම කම ෙදකකට ගණනය කිරීම 

නිසා තමයි ඒ අසාධාරණය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1996 ඉඳලා තමයි ෙම් 

කමෙව්දය කියාත්මක වුෙණ්. දැන් 2016ත් ඇවිල්ලා. අවුරුදු 20ක් 
එක දිගටම කියාත්මක කළ කමෙව්දයක්. ඒ අතර තුර ආණ්ඩු 
කිහිපයක් තිබුණා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඒ ආණ්ඩුවලට අවස්ථා 
කිහිපයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක 
කාලයක පරිවාස ආණ්ඩුවකට සම්බන්ධ ෙවලා හිටියා. පරිවාස 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කරලා ෙම් 
ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න අවස්ථාව තිබුණා. ඉදිරිෙය්දී විශාමිකයන්ෙග් 
සංගමෙය් නිලවරණය පැවැත්ෙවනවා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ෙම්වා පශ්න හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 
සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැතුව මම ෙම් පශ්නයට නිවැරදිව 
උත්තරයක් ෙදන්නම්. එකක් තමයි ෙම් කමය නිර්මාණය කරලා, 
දැනට කියාත්මක කරන මහජන බැංකුෙව් විශාම වැටුප් කමයට 
අනුව හිමිවන වැටුප - තමන් විශාම යනෙකොට තමන්ට හිමිවන 
වැටුප - ගණනය කරලා ඒකට, තමන් ෙසේවෙය් සිටි අවසාන 
කාලෙය් ජීවන වියදම් දීමනාව - COLA - එකතු කිරීම. 

එෙහම එකතු කරලා එන මුළු ගණන තමයි තමන්ෙග් ජීවිත 
කාලය තුළ, විශාම වැටුප ලැෙබන ෙතක්  ලැෙබන්ෙන්. ඊට 
අමතරව පරිවර්තික විශාම වැ  ටුප -commuted pension එක-  ලබා 
ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන්, තමන්ෙග් වැටුප මාස 24කින් වැඩි කරලා ඒ 
මුළු ගණනම විශාම යන ෙසේවකයාට මහජන බැංකුෙවන් ලබා 
ෙදනවා. ඒ අනුව විශාම යනෙකොට මාස 24ක වැටුපක් ලබා 
ෙදනවා. 1996ට කලින් අවුරුදු 10ක් ගියාට පසුව ඒ මුදල තමන්ෙග් 
විශාම වැටුෙපන් ආපහු කපා ගත්තා. දැන් ඒ මුදල කපා ගන්ෙන් 
නැහැ. මාස 24ක වැටුප  කිසිම කපා හැරීමක් කරන්ෙන් නැතිව 
සම්පූර්ණෙයන්ම විශාමිකයාට ලබා ෙදනවා. අෙනක් බැංකුවලින් 
ඒක ෙගවන ෙකොට එය කපා හරිනවා.  අෙනක් බැංකු විශාම වැටුප් 
ගණනය කරනෙකොට ජීවන වියදම් අංකය ෙවනස් වන ආකාරයට 
එකතු කර ෙගන යනවා. අෙනක් බැංකුයි, මහජන බැංකුවයි 
සසඳන ෙකොට පුංචි ෙවනසක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ෙවනස 
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. එයට අමතරව මහජන බැංකුෙවන් ෙසෞඛ්ය 
සඳහා රක්ෂණයක්, ෙවනත් ෙගවීම්, විශාම යන ෙකෙනකුට අඩු 
ෙපොලියකට -විෙශේෂ ෙපොලියකට - ණය ගැනීෙම් අවස්ථාවන් 
යනාදී වශෙයන් ඒ හැම පහසුකමක්ම ලබා ෙදනවා.   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට 
මම කියන්න කැමැතියි, එය බැංකුව තුළින් ගත යුතු තීරණයක්, 
එයට අෙප් ෙද්ශපාලනෙය් කිසි බලපෑමක් නැහැයි කියලා. 
විශාමිකයන්ෙග් පහසුව සඳහා තමන්ෙග් කමෙව්දය තුළ යම් යම් 
ෙවනස්කම් කරන්න එම සංගමය, එතැන තිෙබන වෘත්තීය සංගම් 
හා විශාමිකයන්ෙග් සංගම් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය එකඟ නම්  
ඒෙක් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට අපි ඒක 
සකස් කරලා ෙදනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙමහි තිෙබන්ෙන් 

ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි; මානුෂික පශ්නයක්. ෙමහි නිල 
වරණ පශ්නයකුත් නැහැ. මා දන්නවා, නිල වරණයකුත් නැහැයි 
කියලා. අනික් බැංකුත් එක්ක බලන විට ෙවනස අවම වශෙයන් 
රුපියල් 20,000කට වැඩියි, උපරිම ෙවනස ගත්ෙතොත් ඊට වඩා 
වැඩියි. ඒ කියන්ෙන්, ෙවනස පුංචි එකක් ෙනොෙවයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ඉල්ලීමයි. 
කම්කරු ෙකොමසාරිස්ෙග් තීන්දුව විභාගයට ලක්වන අතෙර් 
ෙබ්රුම්කරු මරණයට පත් වුණා. එතෙකොට මහජන බැංකුව 

නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 
එම නිසා තවම එහි අවසානය නිගමනයක් නැතිවයි පවතින්ෙන්. 
අඩු තරෙම් ෙම් පිළිබඳව නිසි බලධාරියකු පත් කරලා, ෙම් 
කාරණාවට අවසාන නිගමනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් විශාමිකයන් 
සදාකාලිකව ජීවත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔවුන් මිය යනවා. 
විශාමිකයන් ඒ කාලෙය් තමන් ෙසේවය කළ ආයතනෙය් 
තෘප්තියකින් ෙසේවය කළා නම්, විශාම ගියාට පසුවත් තෘප්තියකින් 
ජීවත් වන්න පුළුවන් විධියට ඔවුන්ට සහනයක් දීම සඳහා 
ඉක්මනින් ෙබ්රුම්කරුවකු නම් කරලා, නිසි බලධාරි නම් කරලා 
ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරමු. ඇත්තටම ෙම් කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ නිලධාරින් සහ විශාමික සංගම්වල ඔය 
කියන නි ෙයෝජිතයනුත් එක ෙම්සයකට කැඳවා සාකච්ඡා කරන්න 
ඔබතුමා එකඟද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට දළ වශෙයන් 7,153ක පමණ 

විශාමිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. අපි යම් කමෙව්දයක් අලුතින් 
සංෙශෝධනය කරලා නැවත සකස් කරනවා නම්, බැංකුෙව් මූල්ය 
පද්ධතියට හානියක් ෙනොෙවන්න ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
පාෙයෝගික කමෙව්දයක් විය යුතුයි. ෙම් කමය සකස් වන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම විශාම භාර අරමුදලක් පිහිටුවා, ඒ විශාම භාර 
අරමුදෙල් සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් ෙකොටස්කරුවන් හැටියට සිටින 
ෙලසයි. එය ඔවුන්ටම අයිති ෙදයක් හැටියටයි යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න මා එකඟයි. ඒ නිසා විශාමික 
සංගමෙය් නිෙයෝජිතයන් සහ බැංකුෙව් නිෙයෝජිතයන් එක්ක 
වගකීමක් ඇති ෙකෙනකු පත් කරලා, ෙම් ගැන පරීක්ෂා කර බලා 
ඔවුන්ට එකඟත්වයකට එන්න පුළුවන්ද කියලා බැලීමට මා 
එකඟයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපිත් මැදිහත්කරුවන් හැටියට එයට 

සම්බන්ධ ෙවමු. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත්, 
මමත් ෙමම කාරණාව නිරවුල් කර ගන්න මැදිහත් ෙවමු. මා  
ඔබතුමාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙහොඳයි. හැබැයි, නිලවරණෙයන් පසුව. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

  
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් දුරකථන බදු: විසත්ර   
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5. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

681 682 
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(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අයත් සියලු 
දුරකථනවලින් අයකරනු ලබන බදු වර්ග හා බදු 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එකී බදු සියල්ල එකතු වූ පසු මුළු අයකිරීෙම් 
පතිශතයක් ෙලස ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනයට ෙකොපමණ අය කිරීමක් කළ හැකිද; 

 (iii) එම අයකිරීම් කරනු ලබන්ෙන් කුමන නිශච්ිත 
වගන්තියක් යටෙත්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்திற்குச் 
ெசாந்தமான அைனத்  
ெதாைலேபசிகளி ந் ம் அறவிடப்ப கின்ற 
வாி வைககள் மற் ம் வாித் ெதாைககள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  வாிகள் அைனத் ம் ேசர்க்கப்பட்ட 
பின்னர் ெமாத்த அறவிடல் சத தெமன்ற 
வைகயில்  ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் 
நி வனத்தினால் எவ்வள  அற ட் ைன 
ேமற்ெகாள்ள ம்: 

 (iii) ேமற்ப  அற கள் எந்த திட்டவட்டமான 
வாசகத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Telecommunication and Digital 

Infrastructure: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the different taxes charged on all types of 
telephones belong to Sri Lanka Telecom 
and the rates at which they are charged 
separately; 

 (ii) what percentage Sri Lanka Telecom can 
collect on the total charges for its services 
when all the taxes referred to above are 
added up; and  

 (iii) under which specific clauses of law those 
charges are levied? 

(b) If not, why?  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ලබා ෙදනවා. 

(ආ) (i) අයකරනු ලබන බදු වර්ග හා බදු පමාණ 

  විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා (අන්තර් ජාල ෙසේවා සහ IDD 
ෙසේවාව හැර) 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  විදුලි සංෙද්ශ බදු (25%) 26.04% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) 19.53% 

  අන්තර්ජාල ෙසේවා 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  විදුලි සංෙද්ශ බදු (10%) 10.42% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) 17.19% 

  IDD ආදායම 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) - IDD ආදායම, 
  

  ෙසස ්හා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම්  

  බද්ද 15.63% 

  IDD අය කිරීම් මිනිත්තුවකට   රුපියල්  3.00 

  IDD ආදායම මත එකතු කළ අගය මත 

  බදු හා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද 17.35% 

 (ii) මුළු බදු හා අය කිරීම් 

  විදුලි සංෙද්ශන ෙසේවා  

  (අන්තර්ජාල ෙසේවා හැර) 49.73% 

  අන්තර්ජාල ෙසේවා 31.77% 

  IDD ආදායම 

  IDD ගාසත්ු මත මුළු බදු 19.79% 

  IDD අය කිරීම්  
මිනිත්තුවකට රුපියල් 3.00 

  IDD අය කිරීම් මත මුළු බදු 17.35% 

 (iii) බදු අය කිරීම්වලට අදාළ වගන්ති හා ෙල්ඛන: 

1. ෙසස ් - 1991 අංක 25 දරන ශී ලංකා විදුලි 
සංෙද්ශ පනත (2010 ෙදසැම්බර් 27 දිනැති 
අංක 1686/4 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 1 
 ෙකොටස: 1 වගන්තිය යටෙත්) 

2.  ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද - 2009 අංක 9 
දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත (ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් 
කරන ලද නිෙව්දනය සහ මුදල් අමාත්යාංශය 
විසින් නිෙව්දනය කරන ලද ෙවනසව්ීම් මත 
පදනම්ව ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිසම විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය) 

3. විදුලි සංෙද්ශ බද්ද  -  2011 අංක 21 දරන 
විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත. 

4. එකතු කළ අගය මත බදු  -  2002 අංක 14 
දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත (ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් 
කරන ලද නිෙව්දනය සහ මුදල් අමාත්යාංශය 
විසින් නිෙව්දනය කරන ලද ෙවනසව්ීම් මත 

683 684 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පදනම්ව ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිසම විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය) 

5. IDD බදු  -  2004 අංක 11 දරන මුදල් පනත 
(2015 මැයි 18 දිනැති අංක 1915/2 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 1ෙකොටස: 1 
වගන්තිය යටෙත්) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් බදු පමාණ හා බදු වර්ග සියල්ලම එකතු කළාම, අෙප් විදුලි 
සංෙද්ශ ගාස්තුවට සාෙප්ක්ෂව ෙම් බදුවල පමාණය ෙකොපමණද? 
විදුලි සංෙද්ශ ගාස්තුවට සාෙප්ක්ෂව ෙම් බදුවල එකතුෙව් පමාණය 
ෙකොපමණද? 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට ෙම් දීලා තිෙබන 

වාර්තා අනුව අපි ඒ පමාණ ඉදිරිපත් කළා. ගරු මන්තීතුමා මතු 
කරන පශ්නයට මීට වඩා වැඩි විස්තරයක් ලිඛිතව ලබා ෙදන්න 
ඉදිරි දිනයකදී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා සරල පශ්නයක් අහන්ෙන්. ෙකෝල් එකක 

ගාස්තුව රුපියල් 20ක් නම්, එහි බද්ද රුපියල් කීයද කියලායි  
අහන්ෙන්.  දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තුව කීයද, එහි බදුවල එකතුව 
කීයද කියලායි අහන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් දුරකථන ගාස්තුෙව් බදුවල එකතුෙව් පතිශතය 

ෙකොපමණද කියලායි. එය සියයට 80ක්ද, නැත්නම් සියයට කීයක්ද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ 
පශ්නය අහන්ෙන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන අධිකාරි පනෙත් 
වගන්තියක් තිෙබනවා, "අය කරනු ලබන මුළු බදු එකතුෙව් 
පමාණය එක්තරා පතිශතයකට ෙනොවැඩි විය යුතුයි" කියලා. ඒ 
වගන්තිය අනුව තමයි මම ෙම් පශ්නය විමසන්න කල්පනා කෙළේ. 
මම ෙම් පශ්නය ඇසීමට ෙයොමු වූ මූලික ෙහේතුව එයයි. ඔබතුමා 
ඒකට දැන් උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්නම්, දැනට ලබාදී තිෙබන 
ෙතොරතුරුවලත් ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් නැත්නම්, අපට ලිඛිතව 
පිළිතුර ලබාදීමට ඔබතුමා බාර ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. ඒකයි මෙග් 
වුවමනාව.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ලිඛිතව විස්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දුරකථන ඇමතුම්වලට අපි ෙකොපමණ ගාස්තුවක් - බද්දක් - 

ෙගවනවාද කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළිදරවු කරන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පුළුල් විස්තරයක් එක්ක  ඔබතුමාට  ලිඛිතව 

ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
 

ඖෂධෙව්දීන්ෙග් හිඟය:  ගනු ලබන පියවර 
ம ந்தாளர்களின் பற்றாக்குைற: நடவ க்ைக 
SHORTAGE OF PHARMACISTS: MEASURES TAKEN 
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7. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ලියා පදිංචි ඖෂධ ෙවළඳසැල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් සිටින සහතිකලත්  ඖෂධෙව්දීන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 2011 - 2015 දක්වා ඖෂධෙව්දී බාහිර 
විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ අෙප්ක්ෂකයින් 
සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2011 - 2015 දක්වා එම විභාගය සමත් වූ 
සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (v) දිවයිෙනහි ඖෂධෙව්දීන්ෙග් හිඟයක් ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම හිඟය මඟ හැරීම සඳහා ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ம ந்தகங் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயி ள்ள சான்றிதழ்ெபற்ற ம ந்தாளர் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2011 - 2015 வைர ம ந்தாளர்க க்கான 
ெவளிவாாிப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய 
அேபட்சகர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2011-2015  வைர ேமற்ப  பாீட்ைசயில் 
சித்திெயய்தியவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

685 686 

[ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා] 
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 (v) நாட் ல் ம ந்தாளர்களின் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  பற்றாக்குைறையத் தவிர்ப் 
பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of registered pharmacies in Sri 
Lanka; 

 (ii)  the number of registered pharmacists in Sri 
Lanka;  

 (iii)  separately, in respect of each year from the 
year 2011 to 2015, the number of 
candidates who sat for the pharmacist 
external examination; 

 (iv)  separately, the number of candidates who 
passed the said examination from the year 
2011 to 2015; 

 (v)  whether he accepts that there is a shortage 
of pharmacists in the island; and 

 (vi)  if so, the steps to be taken to overcome this 
shortage?  

(b)  If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) 3400 (තුන්දහස ්හාරසීයකි) 

 (ii) 8169 (අටදහස ්එකසිය හැට නවයක්) පමණ ෙව්. 

 (iii) ඖෂධෙව්දී බාහිර විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ 
අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ්යාව 

 
 (iv) විභාගය සමත් වූ සංඛ්යාව 

  
 (v) ඔව්. 

 (vi) 1.  ඖෂධෙව්දී ඩිප්ෙලෝමාධාරින් බඳවා ගැනීම. 

  2.  ඖෂධෙව්දී උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

වසර සංඛ්යාව 
2011 - 
2012 880 

2013 2393 
2014 - 
2015 1737 

වසර සංඛ්යාව 
2011 - 
2012 238 
2013 774 
2014 - 
2015 128 

ගරු ඇමතිතුමා අද දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් කටයුතුවලට 
සහභාගි ෙවන්ෙන් නැති නිසායි මා පිළිතුර ඉදිරිපත් කෙළේ.  
එතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුරටත් ෙතොරතුරු දැනගන්න 
පුළුවන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ෙම් කරුණුවලට අමතරව ඔබතුමාට විස්තර දැනගන්න අවශ්ය 
නම් පසුව පුළුල් විගහයක් කරන්නම් කියා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. 

 
කින්නියා ගම්මානෙය් අවතැන් වූ මුසල්ිම් පවුල් :  

යළි පදිංචි කරවීම 
கிண்ணியாவில் இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் 

கு ம்பங்கள்: மீளக் கு யமர்த்தல் 
DISPLACED MUSLIM FAMILIES IN KINNIYA: RESETTLEMENT 
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8. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) ඈත අතීතෙය් සිට තිකුණාමල දිසත්ික්කෙය්, 
කින්නියා ගම්මානෙය් මුසල්ිම් ජනතාව ජීවත් වූ 
බවත්; 

 (ii) එම පෙද්ශෙය් පැවති තසත්වාදී ගැටුම් ෙහේතුෙවන් 
අවතැන් වූ මුසල්ිම් ජනතාව ෙමෙතක් එම 
ගම්මානෙය් නැවත පදිංචි කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) තසත්වාදී ගැටුම් ෙහේතුෙවන් කින්නියා 
ගම්මානෙය් අවතැන් වූ මුසල්ිම් පවුල් සංඛ්යාව 
සහ එම පවුල්වල සාමාජිකයන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ජනතාව එහි නැවත පදිංචි කිරීමට හැකි 
ඉක්මනින් කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பண்ைடய காலந்ெதாட்  தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் கிண்ணியா கிராமத்தில் ஸ் ம் 
மக்கள் வாழ்ந்  வந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பிரேதசத்தில் நிலவிய பயங்கரவாத 
ேமாதல்கள் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் 
மக்கள் இ வைர அக்கிராமத்தில் மீள்கு யமர்த் 
தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பயங்கரவாத ேமாதல்கள் காரணமாக 
கிண்ணியா கிராமத்தி ந்  இடம்ெபயர்ந்த 

ஸ் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அக்கு ம்பங்களின் அங்கத்தவர் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) இந்த மக்கைள அங்கு மீளக் கு யமர்த்த 
ாிதமாக நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  Muslims lived in Kinniya in Trincomalee 
District since ancient times; and 

 (ii)  the Muslims who were displaced by the 
terrorist activities in the area have not been 
resettled in that village so far? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of Muslim families in Kinniya 
that was displaced by terrorist activities and 
the number of members of those families; 
and 

 (ii)  whether arrangements will be made to 
resettle those people in that area as soon as 
possible? 

(c)  If not, why?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, the Answer  is as follows: 

(a)  (i)  I am aware that the Muslim Community 
lived in the village of Kinniya in 
Trincomalee District. 

      (ii)  5,377 persons of 897 families who were 
displaced due to conflict environment have 
already been  resettled. 

(b)  (i)    There are 1,137 families and 5,934 persons 
of  the village of Kinniya who were 
displaced due to conflict environment.  

 (ii)  These communities previously had resided 
in the lands possessed by the Department of 
Forest Conservation. Resettlements can be 
fulfilled once those lands are released from 
the Forest Department. 

  Already 58 families were issued deeds on 
20.05.2016 and necessary actions are taken 
to resettle the remaining displaced families 
by providing lands. 

(c)    Not applicable. 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
குறிப்பாக, நான் இன்  ேகள்வி எ ப்பியி ப்ப  

என் ைடய பிரேதசமான கிண்ணியா பிரேதசத்ைதப் 
பற்றியாகும். அங்கு மீள்கு ேயற்றத்திேல பல குைறபா கள் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. அவர்க க்கு இன்ன ம் 
அ ப்பைட வசதிகள் - மலசலகூட வசதிகள்கூட - ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. இதன் காரணமாக அவர்க ைடய 
நாளாந்தச் ெசயற்பா கைள ெசய்வதற்கு மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அைதவிட, யாைனத் 
தாக்குதல்களினால் உயிர்ச் ேசதங்கள் ஏற்படக்கூ ய நிைல 
அங்கு இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல வின மக்க ம் 
வாழ்கின்ற தி ேகாணமைல மாவட்ட மீள்கு ேயற்ற 
நடவ க்ைககள் மிக ம் மந்த கதியிேல நடந்  
ெகாண் ப்பதாக தகவல்கள் வந் ெகாண் க்கின்றன. 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அைதத் ாிதப்ப த் ம் 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்க ய வாய்ப் க்கள் இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல  இ க்கின்றனவா என்பைத இந்த 
இடத்திேல கூற மா?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மீள்கு ேயற்றங்கள் அங்கு நைடெபற்றன. ேம ம், 

பிரச்சிைனகள் அங்கி ந்தால் அ பற்றி நீங்கள்  தய ெசய்  
எ த் லம் எனக்கு அறிவிக்க ம். அதற்ேகற்ற 
நடவ க்ைகைய நான் எ ப்ேபன் என்பைதக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். மலசலகூடங்கைள ம் நாங்கள் 
கட் க்ெகாண்  வ கின்ேறாம். உங்கள் கிண்ணியா 
பிரேதசத் க்கு ேமலதிக மலசலகூடங்கள் ேவண் ெமன்றால் 
தய ெசய்  அந்த விபரங்கைள எனக்கு அறிவித்தால் நான் 
அதற்ேகற்ற நடவ க்ைக  எ ப்ேபன்.  
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
சாி, நான் எ த் லமாக விபரங்கைள வழங்குகின்ேறன். 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி.  

 
"බුලත් ෙකොවුල්" පවාහනය : අවසර  

ெவற்றிைலக் கம்பங்கள் ஏற்றிச்ெசல்லல் : அ மதி 
TRANSPORT OF SUPPORTING STAKES FOR BETEL:  

PERMISSION 

        553/’16 
9. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 

(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, කළුදාවල ගම්මානෙය් ජීවත්වන 
පවුල් 1500 කට ආසන්න පිරිසක් ඔවුන්ෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙලස බුලත් වගා කිරීෙම් කටයුතුවල 
නියැෙලන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) (i) බුලත් වගාව සාර්ථක ෙලස සිදු කිරීම සඳහා 
අත්යාවශ්ය වන, "බුලත් ෙකොවුල්" ෙපොතුවිල්, 
ෙරොට්ටකුලම් පෙද්ශෙය් සිට කපා පවාහනය 
කිරීමට තහනමක් පනවා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, “බුලත් ෙකොවුල් 2011” අංකය දරණ   
හා 2014.05.13 දිනැති වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් චකෙල්ඛය අනුව, ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා අවසර ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் க தாவைள கிராமத்தில் 
வா ம் அண்ணளவாக 1500 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள் தம  பிரதான வாழ்வாதாரமாக 
ெவற்றிைலச் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ளார்கள் 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  ெவற்றிைலச் ெசய்ைகைய ெவற்றிகரமான 
ைறயில் ேமற்ெகாள்வதற்கு அத்தியாவசிய 

மான "ெவற்றிைலக் கம்பங்கள்" ெபாத் வில் 
ெராட்டக்குளம் பிரேதசத்தி ந்  ெவட்  
ஏற்றிச் ெசல்லப்ப வதற்கு தைட விதிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii )  அவ்வாறாயின் வன திைணக்களத்தின் 
ெவற்றிைலக் கம்பம் 2011ஆம் இலக்க மற் ம் 
2014.05.13ஆம் திகதிய சுற்றறிக்ைகயின்ப  
இவர்க க்கு அதற்கான அ மதிைய வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that approximately 1500 families 
residing in Kaludawala village of  Batticaloa  
District engage in betel cultivation as their main 
livelihood activity? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether it has been banned to cut and 
transport the “supporting stakes for betel” 
from Rottakulam area of Pothuvil, which 
are essential for a successful betel 
cultivation; and   

 (ii)  if so, whether action will be taken to 
authorize them to do the above as per 
Circular No: Supporting stakes for betel 
2011 and dated 13.05.2014 of the 
Department of Forest Conservation? 

(c)  If not, why? 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) කළුදාවල ගාමෙය් වසන පවුල් 1500ක් පමණ ජීවෙනෝපාය 
වශෙයන් රැකියාව ෙලස බුලත් වගා කරන බවට 
කළුදාවෙල් බුලත් සංවර්ධන සංගමය විසින් ලිපියක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත.   

(ආ)    (i)   නැත. 

  වන පතිපත්තියට අනුකූලව වනාන්තර ආශිතව 
ජීවත්වන ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය නංවාලීම 
සඳහා වනාන්තරයට හානියක් සිදු ෙනොවන පරිදි 
එහි හටගන්නා වනජ දව්ය ලබා දීෙම් හැකියාව 
පවතී. ඒ අනුව අදාළ පෙද්ශෙය් වනාන්තර තුළ 
බුලත් ෙකොවුල් තිෙබ් නම් සහ වනාන්තරයට 
හානියක් ෙනොවන ෙසේ ඒවා ඉවත් කිරීෙම් 
හැකියාව ඇත්නම් පමණක් බුලත් වගාවන්හි 
ෙයෙදන ෙගොවීන් සඳහා වන ආඥා පනෙත් 
පතිපාදනවලට යටත්ව බුලත් ෙකොවුල් ලබා දීෙම් 
හැකියාව ඇත. රජෙය් ඉඩම්වලින් ෙමන්ම ෙවනත් 
ඉඩම්වලින්ද ලබා ගන්නා බුලත් ෙකොවුල් 
පවාහනය කිරීම සඳහා පවාහන බලපත ලබා ගත 
යුතු ෙව්. 

   (ii)  බුලත් ෙකොවුල් 2011 හා 2014.05.13                      
යනුෙවන් චකෙල්ඛයක් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කර ෙනොමැති බව 
සඳහන් කරමි. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 
  

අනුරාධපුර මහ ෙරෝහල: රථගාල ඉදිකිරීම 
அ ராத ரம்  ெபா  ைவத்தியசாைல: வாகனத் தாிப்பிட 

நிர்மாணம் 
ANURADHAPURA GENERAL HOSPITAL: CONSTRUCTION OF 

CAR PARK  
569/’16 

10. ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය් ආරම්භ කර අතර මඟ නතර කර 
ඇති අනුරාධපුර මහ ෙරෝහෙල් රථ ගාල 
ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයහි වැඩ කටයුතු නැවත 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙහෝ ව්යාපෘතියක් තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙම් සඳහා ෙවන්ව තිබූ රුපියල් මිලියන ෙදකක 
මුදල අවිච්ෙඡ්ද වී ඇති නිසා, එම මුදල නැවත ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (v) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙහෝ ෙයෝජනාවක් තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2014ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட் , இைடயில் 
நி த்தப்பட் ள்ள அ ராத ரம்  ெபா  
ைவத்தியசாைலயின் வாகனத் தாிப்பிடத்ைத 
நிர்மாணிக்கும் க த்திட்டத்தின் பணிகள் 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப மா; 

 (ii )  ஆெமனில்,  அத்திகதி யா ; 

 (iii )  இன்ேறல், அதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் 
அல்ல  க த்திட்டம் காணப்ப கின்றதா; 

 (iv )  இதற்காக  ஒ க்கப்பட் ந்த பா இரண்  
மில் யன் பணத்ெதாைக ெசல  ெசய்யப்படா 

ள்ளதால் அத்ெதாைகைய மீண் ம் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா; 

 (v )  இன்ேறல், இதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் 
அல்ல  பிேரரைண காணப்ப கின்றதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether activities of the project to construct 
a car park for Anuradhapura General 
Hospital, which were commenced in the 
year 2014 and stopped halfway, will be 
recommenced;   

 (ii)  if so, that date; 

 (iii)  if not, whether there is an alternative 
arrangement or project for that; 

 (iv)  as the provision of two million rupees that 
had been allocated for this project has been 
returned, whether action will be taken to 
obtain that provision again;  and 

 (v)  if not, whether there is an alternative 
arrangement or proposal for that?  

(b)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා වී ඇත. 

 (iv) ව්යාපෘතිය අවිච්ෙඡ්ද වී ෙනොමැත. 

 (v) ඔව්. 

  ෙමම ඉඩම් ෙකොටස රථ ගාල ඉදි කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා වුවද, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් 

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහලට පතිකාර ගැනීම 
සඳහා පැමිෙණන වකුගඩු ෙරෝගින්ට නවාතැන් 
ගැනීමට සුබ සාධක මධ්යසථ්ානයක් ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ඉඩම් ෙකොටස උතුරු 
මැද පළාත් ෙල්කම් ෙවත ෙවන් කර ෙදන ෙලස 
කර ඇති ඉල්ලීමට අනුව දැනට  පධාන ෙල්කම් 
ෙවත ඉඩම් ෙවන් කර දී එහි ඉදිරි කටයුතු ආරම්භ 
වී ඇති බැවින් ඉහත ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු අමාත්යතුමනි, අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා, ඔබතුමාට 

හැකි නම් පිළිතුරු ෙදන්න. වෘත්තීය සමිති සහ ෛවද්යවරුන්ෙග් 
ඉල්ලීම මත තමයි ඉඩම් ෙකොටසක් ෙවන් කෙළේ. එය පතිකාර 
ගන්නා වකුගඩු ෙරෝගින්ට නවාතැන් ෙපොළක් හැටියට වැඩිදියුණු 
කරනවා නම් රථගාල සඳහාත් විකල්ප කමෙව්දයක් සකසා ගැනීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක්. ෙමොකද, ඒ අවට උසාවිය තිෙබනවා; 
පසිද්ධ පාසල තිෙබනවා; ෙවළඳ සංකීර්ණ තිෙබනවා. එහි දැඩි 
තදබදයක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා තමයි වෘත්තීය සමිති සහ 
ෛවද්යවරුන් ඉල්ලීමක් කෙළේ, ඔවුන්ෙග් කඩිනම් ෙසේවාව 
සැපයීම සඳහා ෙම් තදබදය අවම කරන්න කියලා. ඒකට විකල්ප 
ඉඩමක් ෙවන් කිරීම අත්යවශ්ය කාරණයක් කියායි මා හිතන්ෙන්. 
ඔය ෙවන් කරපු ඉඩමට එහා පැත්ෙතන් තිෙබනවා තවත් ඉඩම් 
ෙකොටසක්. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ගරු 
අමාත්යතුමනි. ෙමොකද, දැඩි වාහන තද බදයක් එතැන තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනට ඒ රථගාල ෙවනුවට වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් -වැඩි 

අවශ්යතාව නිසා- ශුභ සාධන මධ්යස්ථානයක් හදන්න තීරණය කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඒක ෙහොඳයි. එහි ගැටලුවක් නැහැ.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් අදහස මම ගරු සව්ෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමා කියන්ෙන්, ෙදකම ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කියන එකයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-621/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී මිය ගිය  

ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් :විසත්ර 
ஐேராப்பியக் கண்ட நா களில் மரணித்த இலங்ைகப் 

பிரைசகள் : விபரம் 
DECEASED SRI LANKAN CITIZENS IN COUNTRIES OF 

EUROPEAN CONTINENT: DETAILS 
105/’15 

15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් 
රටවලදී මිය ගිය ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් සංඛ්යාව, 
එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවලදී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී පූර්ණ 
සහ අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ීලාංකික 
පුරවැසියන් සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள நா களில் 
மரணித்த இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii )  இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv )  இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் 
பகுதியில் ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள 
நா களில் ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் 
அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன் 
பைத ம், 

 (ii )  இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ேமற் 

ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii )  இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங் 
கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv )  இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Foreign Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankan citizens who died 
in countries of European Continent during 
the period of five years from 01.01.2010 to 
31.12.2014 in relation to each country, 
separately; 

 (ii) their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii) the immediate reason for the deaths of those 
people; and 

 (iv) the reliefs provided by the Government for 
them? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
countries of European Continent during the 
period from 01.01.2010 to 31.12.2014 in 
relation to each country, separately; 

 (ii) their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii) the reasons for those people to become 
disabled; and 

 (iv) the reliefs provided by the Government for 
them? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)  2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී                         
ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 661ක් සිදුවූ බවට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

 (ii)  මීට අදාළව දීර්ඝ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. එය 
Annex - A ෙලස සභාගත* කරනවා. 

 (iii)    Annex - B හි සඳහන් වනවා. Annex - B සභාගත* 
කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා (අ) (iii)ට පිළිතුර 

වශෙයන් දැන් කිව්වා, පුද්ගලයන්ෙග් මරණවලට ආසන්නම ෙහේතු 
සභාගත කරනවා කියලා. ඒ හයසිය ගණෙන්ම නම් ඉස්සරහින් 
තිෙබන ෙහේතු ෙනොව, සමස්තයක් විධියට ගත් කල ඒ කුමන 
ෙහේතුන් නිසාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් summary sheet එකක් 
ඔබතුමාට දී තිෙබනවාද?   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහෝ අය වයසට ගිහින් තමයි මිය යන්ෙන්. 

 (iv) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) යුෙරෝපා මහද්වීපයට අයත් රටවල පිහිටි ශී ලංකා 
දූත මණ්ඩලවල පවතින වාර්තාවලට අනුව 
2010.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා කාලෙය්දී 
ආංශික වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ වශෙයන් ආබාධිත ශී 
ලාංකිකයන් පිළිබඳ කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මා ෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  මිය ගිය අය 661 ෙදෙනක් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතාලිය, මහා බිතාන්යය, යම් 
පමාණයකට ජර්මනිය සහ පංශය ඇතුළු යුෙරෝපා රටවල් 

කිහිපයක විවිධ වෘත්තීන්හි ශී ලාංකිකයන් ෙසේවය කරනවා. ඒ අය 
ඒ ර ටවල තිෙබන මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාල, තානාපති කාර්යාල 
ෙහෝ ඒ හා සමාන ආයතන සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට තමුන්ෙග් රට නිෙයෝජනය කරන ජනතාව මිය යාමට 
අමතරව, ඒ අයට යම් ෙබලහීනතාවක් ඇති වුෙණොත් ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන කමෙව්දයක් ඒ තානාපති කාර්යාල, මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාල ෙහෝ ඊට සමාන ආයතනවල තිෙබනවාද, 
නැද්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම පශ්න ඇති වුණාම ෙපෞද්ගලික වශෙයන් ඔවුන් 

ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කෙළොත් අපි ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ෙම් 
ළඟදීත් සිංගප්පූරුෙව් විශ්වවිද්යාලයකට යන ශිෂ්යෙයක් accident 
ෙවලා තිබුණා. එහිදී ඒ තානාපති කාර්යාලයත් සමඟ සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒ රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් මිලියන ගණනක වන්දියක් ලබා 
දුන්නා. උදාහරණයක් හැටියට මම ඒ කිව්ෙව් ෙම්  ළඟදී වුණු 
සිද්ධියක් ගැනයි. එෙහම වුණාම Consular Affairs Division එක 
හරහා ඒ සියලු වැඩ කටයුතු සිදු ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් දන්නා 

ආකාරයට මීට අවුරුදු ෙදකකට පමණ කලින් මෑත අතීතෙය්දී - 
ඈත අතීතෙය්දී ෙනොෙවයි, මෑත අතීතෙය්දී - පසු ගිය රජය 
සමෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම තානාපති කාර්යාලවල, මහ ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලවල ඇතැම් මහ ෙකොමසාරිස්වරු ෙව්වා, තානාපතිවරු 
ෙව්වා, ඊට පහළ නිලධාරින් ෙව්වා - අපි කියමු, ඉතාලිය කියලා. 
ලාංකිකයන් වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් ඉතාලිෙය්.- එහි සිටින                        
ශී ලාංකිකයන්ට යම් පශ්නයක් ඇති වුණු ඇතැම් අවස්ථාවලදී 
තමුන්ෙග් තානාපති කාර්යාලෙයන් සතුටුදායක ෙසේවයක්, 
තෘප්තිමත් ෙසේවයක්, කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා ගැනීෙම් 
දුෂ්කරතා ඇති ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන රජය යටෙත් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය තමුන්ෙග් ෙසේවාව ලබා ගන්නා අයට 
තෘප්තිමත් ෙසේවයක් ලැෙබනවාද කියලා බැලීමට යම් ඇගයීම් 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවාද? ඒ ගැන ෙහොයන්න 
තානාපති කාර්යාලෙය් ෙපට්ටි තැබුවාට කවදාවත් වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් hotline number එකකට කථා 
කරන්න, එෙහම නැත්නම් දැනුවත් කරන ෙහෝ ඇගයීෙම් 
කමෙව්දයක් සහ පසුවිපරම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීම ගැන 
අමාත්යාංශය අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවාද, නැත්නම් ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පථම වතාවට අප එෙහම 

ඇගයීම් වැඩ පිළි ෙවළක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අප ඔවුන්ට ඉලක්කත් ලබාදී තිෙබනවා. ඊට පසුව ඒ ඉලක්ක පසු 
ඇගයීම්වලට ලක්කරන්න අප පළමුවැනි වතාවට දැන් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඊට අමතරව හිටපු තානාපතිවරු සහ 
ෙල්කම්වරු කිහිපෙදෙනකුෙගන් සමන්විත "Inspectors General" 
කියා කණ්ඩායමක් හදා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙනොෙයකුත් තානාපති 
කාර්යාලවලට ෙයොමු කරලා, ඒ ඇගයීම් කරන්නත් පළමුවැනි 
වතාවට අප වැඩ පිළිෙවළක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, යම් කිසි යුෙරෝපා රටක අෙප් 
තානාපති කාර්යාලය පිහිටා තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් අගනුවරයි. 
සමහර විට ඒ තානාපති කාර්යාලයට පැමිෙණන්න ඒ රෙට් එහා 
ෙකළවරක ෙසේවය කරන පුද්ගලෙයකුට දුම්රියට, ගුවන් යානයට 
ෙහෝ ෙවනත් මගී පවාහන කමයකට එක දවසක් කැප කරන්න 
ෙවනවා. ඒ ඇවිත් ඒ කටයුත්ත කරෙගන යන  ෙකොට සමහර විට 
දවසක් ෙහෝ ෙදකක් කැප කරන්න ෙවනවා. හැබැයි, අප දන්නවා 
ඒ රටවල ෙසේවය කරන අයට තිෙබන්ෙන් අවම නිවාඩු පමාණයක් 
සහ ඒ නිවාඩු පිළිබඳවත් තිෙබන බාධා වැඩි බව. ඒ තරම් බාධක 
මැද්ෙද් ආවාම තානාපති කාර්යාලෙයන් සමහර ෙවලාවට ඒ 
ෙසේවය ලබා ගන්න බැරි වුෙණොත්, දවසක් ෙදකක් ඉන්න ෙවන 
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහර අය අතරමැදිෙයෝ පාවිච්චි 
කරනවා. ඒ අතරමැදිෙයෝ විවිධ අකමිකතා කරනවා ෙහෝ මුදල් 
ගරාගැනීම් කරනවා.  ෙම් අතරමැදියන් අවම කරන්නත්, ෙදවනුව 
අර දවස් ගණනක් තමන්ට තිෙබන ෙසොච්චම් නිවාඩුව කැප 
කරෙගන එන අයට අතරමැදිෙයෝ නැතිව ආවාම මුහුණ ෙදන්න 
වන පීඩා නැති කරන්නත් තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. ඒ පශ්නය 
අෙපන් ඇසීම පිළිබඳව එතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අප මාස 
හයක පමණ කාලයක සිට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා 
අෙප් network එක ශක්තිමත් කරන්න ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා. මම ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, අද 
උෙද් පවා අප අලුත් කමෙව්දය පිළිබඳව ඇගයීමක් කරලා තමයි 
ෙමතැනට ආෙව් කියන එක. ඒ අනුව අප Consular Affairs අංශය 
ශක්තිමත් කරන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මම සෘජුවම ඒ සම්බන්ධෙයන් කැප ෙවලා වැඩ 
කරනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අවසානය වන විට ලංකාෙව් සියලු 
තානාපති කාර්යාලවල තිෙබන ෙම් Consular Affairs අංශය 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිත කරලා ශක්තිමත් කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට අතරමැදියන්ෙග් 
අවශ්යතාවත් අඩු වනවා. ඔවුන්ට දවස් ෙදෙක් වැෙඩ් පැය 
භාගෙයන් කර ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න 3 ඉවරයි. ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 6 -483/' 16- (1), ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වතු : විසත්ර 
மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குாிய 

ேதாட்டங்கள்: விபரம் 
ESTATES COMING UNDER JANATHA ESTATE DEVELOPMENT 

BOARD: DETAILS  
629/’16 

12.ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                       

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) වර්ෂ 2001 - 2004 කාලය තුළ  පැවති එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ රජය විසින් විකිණීෙම් ෙහෝ දීර්ඝ 
කාලීන බදු පදනම මත ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙහෝ 
පුද්ගලයින් ෙවත ලබාදී ඇති ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට අයත් වතු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වතුවල නම්, ඒවාෙය් අක්කර පමාණය, විකුණූ 
ෙහෝ බදු දුන් මුදල, විකිණූ ෙහෝ බදු පදනම මත 
ලබා දුන් සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයින්ෙග් නම් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම වතු ලබාදී ඇත්ෙත් කැබිනට් අනුමැතිය, විවෘත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට අනුව ෙහෝ රජෙය් 
තක්ෙසේරුවකට යටත්වද; 

 (iv) එවැනි ෙකොන්ෙද්සි කිසිවක් ෙනොමැතිව ෙමම 
ඉඩම් විකුණා ෙහෝ බදු දී ඇත්නම්, එම ඉඩම් 
නැවත රජයට පවරා ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2001 - 2004ஆம் ஆண்  காலத்தி ள் 
ஆட்சியி ந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தினால் விற்பைன அல்ல  
நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் 
கம்பனிக க்கு அல்ல  ஆட்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்தி 
சைபக்குச் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்ேதாட்டங்களின் ெபயர்கள், அவற்றின் ஏக்கர் 
அள கள், விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அல்ல  
குத்தைகக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக, 
விற்பைன அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் 
வழங்கப்பட் ள்ள கம்பனிகள் அல்ல  
ஆட்களின் ெபயர்கள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேதாட்டங்கள் வழங்கப்பட் ப்ப  
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம், திறந்த ேகள்விப் 
பத்திர நைட ைற அல்ல  அரசாங்கத்தின் 
விைலமதிப்பீ  என்பவற் க்கு உட்பட்ட 
வைகயிலா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய நிபந்தைனகள் எ மின்றி ேமற்ப  
காணிகள் விற்பைன ெசய்யப்பட் ப்பின் 
அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ப்பின் 

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அக்காணிகள் மீண் ம் அரசாங்கத்திற்குச் 
சு காித் க் ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of estates coming under the 

purview of Janatha Estates Development  
Board, which  were sold or given on long 
term lease basis to private companies or 
persons by the United National Party 
Government that existed during the  period 
2001-2004; 

 (ii) the names of the aforesaid estates, the 
acreage of the said estates, the amount of 
money for which the aforesaid estates were 
sold or given on lease, the names of the 
companies or persons that bought the 
aforesaid  estates  or took  them on lease, 
separately; 

 (iii) whether the aforesaid estates were handed 
over having obtained the  approval of the 
Cabinet of Ministers or adopting open 
tender procedure or under a valuation of the 
Government; and 

 (iv) whether the aforesaid lands will be taken 
over by the Government back if  those lands 
have been sold or given on lease without 
any such conditions? 

(b) If not, why? 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) බදු දී ඇති වතු සංඛ්යාව 05 

 (ii)  

 

  වතුයාෙය් 
නම 

අක්කර 
පමාණය 
(ෙහක්ට
යාර) 

බදු දුන් මුදල 
රු. 

බදු දුන් සමාගම 
ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් 
නම 

1 කුඩාෙදොල - 
කළුතර 

39.0762 65,317.00 ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. 
පනාන්දු මහතා 

2 ෙබෝහිල් - 
මහනුවර 

 6.945 200,000.00 සන්ටැක් ෆවර් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

3 හන්තාන - 
මහනුවර 

 0.408 150,000.00 ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය 

  0.0716 372,000.00 එම්.ටී.වී. චැනල් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

  1.6167 3,328.00 හිල්කන්ටි ෂූටිං 
ක්ලබ් 

4 ෙමොන්ටිකින්
ෙටෝ - 
මහනුවර 

  364.36 2,000,000.00 ෙසන්ටල්හිල්ස් 
ප්ලාන්ෙට්ෂන් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

5 කුමාරවත්ත - 
ෙමොනරාගල 

1.214 18,000.00 ශී ලංකා කජු 
සංස්ථාව 

 (iii)   

 
  

 (iv) බදු ගිවිසුම් යටෙත් බදු දී ඇති ඉඩම්, ගිවිසුම් කාලය අවසන් 
වීෙමන් පසු, නැවත රජයට පවරා ගැෙන්. 

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 643/'16 - (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මන්තීතුමා. 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

  වතුයාෙය් 
නම 

බදුකරුවන් කැබින
ට්  
අනුමැති
ය 

විවෘත 
ෙටන්
ඩර් 
පටිපා
ටිය 

තක්ෙසේරු 
මුදල හා 
දිනය 

1 කුඩාෙදොල - 
කළුතර 

ඩබ්ලිව්.එම්.එ
ම්. පනාන්දු 
මහතා 

නැත නැත 290,000.00 
2013.01.03 

2 ෙබෝහිල් - 
මහනුවර 

සන්ටැක් ෆවර් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

3 හන්තාන - 
මහනුවර 

ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය 

නැත නැත 250,000.00 
2001.01.18 

එම්.ටී.වී. 
චැනල් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

හිල්කන්ටි ෂූටිං 
ක්ලබ් 

නැත නැත 289,100.00 
2003.02.20 

4 ෙමොන්ටිකි
න්ෙටෝ - 
මහනුවර 

ෙසන්ටල්හිල්
ස් 
ප්ලාන්ෙට්ෂන් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

5 කුමාරවත්ත 
- 
ෙමොනරාගල 

ශී ලංකා කජු 
සංස්ථාව 

නැත නැත නැත 
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ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව :  
සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වූවන් 

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம்: 
சுயவி ப்பில் ஓய் ெபறச் ெசய்யப்பட்ேடார் 

CEYLON PETROLEUM CORPORATION: VOLUNTARILY 
RETIRED EMPLOYEES  

662/’16 

14.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද 
මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Hirunika Premachandra)   
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1) : 

(අ) (i) 2002 වර්ෂෙය්දී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් ෙසේවකයන් 1,491කට රැකියාව අහිමි වූ 
බවත්;  

 (ii) ඔවුන්  සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම එයට ෙහේතු 
වූ බවත්; 

 (iii) එම ෙසේවකයින් නැවත රැකියාෙව් පිහිටුවන 
ෙලසට වර්ෂ 2010දී අභියාචනාධිකරණය විසින් 
ලබා දුන් තීන්දුවට විෙරෝධය පාමින්, ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත  සංසථ්ාෙව් හිටපු සභාපතිවරයා 
විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි  ෙගොනු කළ නඩුවද 
විභාග වී අවසන් වුවත්, ෙමෙතක් ෙමම 
ෙසේවකයින්හට කිසිදු සාධාරණත්වයක් ඉටු වී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ෙසේවකයින් සඳහා සාධාරණයක් ඉටු කරන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2002ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின் 1491 ஊழியர்கள் 
ெதாழிைல இழந்தார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கைள சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் ஓய் ெபறச் 
ெசய்தைம இதற்கு காரணமாக 
அைமந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2 0 1 0ஆம் ஆண் ல் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்தினால் ேமற்ப  ஊழியர்கைள 
மீண் ம் ேசைவயில் அமர்த் மா  
வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிைன எதிர்த் , இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ன்னாள் 
தைலவாினால் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தில் 
ெதா க்கப்பட்ட வழக்கும் வைடந் ள்ள 
ேபாதி ம், இற்ைறவைர இவ் ழியர்க க்கு 
எந்தவித நீதி ம் நிைறேவற்றப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) 1491 employees of Ceylon Petroleum 
Corporation lost their jobs in the year 2002; 

 (ii) those employees lost their jobs due to 
volunteer retirement; and 

 (iii) justice has not been served to those 
employees so far despite that the Supreme 
Court has finished the hearing of the case 
filled by the former Chairman of the Ceylon 
Petroleum Corporation against the ruling 
given by the Court of Appeal in the year 
2010 to the effect that those employees be 
reinstated?    

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to serve justice to the aforesaid employees? 

(c)     If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2002 වර්ෂෙය් සංස්ථා පතිව හගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් හඳුන්වා දුන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යාෙම් ෙයෝජනා 
කමය යට ෙත් 2002.12.31 දිනට ෙසේවකයන් 945ක් සහ 
2003.03.31 දිනට ෙසේවකයන් 532ක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
ලබා ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2010 වර්ෂෙය් අභියාචනාධිකරණය ෙවතින් ලද තීන්දුෙවන් 
ෙමම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගන්වන ලද ෙසේවකයන් නැවත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවන නිෙයෝගයක් ලබා දී ෙනොමැති අතර, 
ඔවුන් විශාම ලැබීමට පථම ෙසේවය කළ කාලයට අදාළ 
වැටුප් සංෙශෝධනයන්හි හිඟ වැටුප් ලබා දීමට නිෙයෝග කර 
ඇත. 

  එම තීරණය සම්බන්ධෙයන් සංස්ථාව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙවත ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම නඩුව ෙමෙතක් 
අවසන් වී ෙනොමැත. 

(ආ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩුෙව් අවසන් නිෙයෝග අනුව අවශ්ය කියා මාර්ග 
ගනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආබාධිතවූවන් 

මුහුණ ෙදන ගැටලු 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மாற் வ ள்ேளார் கங்ெகா க்கும் 

பிரச்சிைனகள்  
PROBLEMS FACED BY THE DISABLED IN NORTHERN AND 

EASTERN PROVINCES  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  வினாைவ 

வி க்க அ மதியளித்தைமக்கு நன்றி. 

கடந்தகால த்தம் காரணமாக வடக்கு - கிழக்கு 
மாகாணங்களில் மாற்  வ ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஏைனய மாவட்டங்கைளவிட அதிகாித் க் காணப்ப ம் 
நிைலையத் தாங்க ம் அறிந்தி ப்பீர்கெளன 
எண் கின்ேறன். இவர்களில் பலர் எந்தவிதமான உதவிக ம் 
இன்றிய நிைலயில் தங்கள  வாழ்வாதாரங்கைள 
ஈட் க்ெகாள்ள இயலா  ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்  
வ கின்றனர். அந்த வைகயில், வடக்கு மாகாணத்தில் 
மாற் வ ைடயவர்கெளன 16,213 ேபர் அைடயாளங் 
காணப்பட் ள்ளனர். இவர்களில் 4,003 ேபர் மாத்திரேம 
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப கின்ற 3,000 பாய் 
ெகா ப்பனைவப் ெப கின்றனர். வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் மாற் வ ள்ளவர்களில் 12,210 ேப க்கு 
ேமற்ப  ெகா ப்பன  கிைடக்காத நிைலைம காணப்ப  
கின்ற .  எனேவ, மாற் வ ைடேயார் ெதாடர்பான 
பின்வ ம் வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன்: 

த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்ெகன ஒ  விேசட ஏற்பாடாக ேமற்ப  3,000 

பாய் ெப கின்ற பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப் 
பதற்கு  நடவ க்ைக எ க்க மா? அல்ல  இவர்க க் 
ெகன ேவ  விேசட திட்டங்கைள ஏற்ப த்தி அத டாக 
உதவக்கூ ய சாத்தியப்பா கள் உள்ளனவாெவன்ப  பற்றி 
அறியத்தர மா?  

வடக்கு மாகாணத்தில் மாற் வ ள்ளவர்க க்கான 
மலசலகூடங்கைள அைமப்பதற்ெகன அண்ைமயில் வழங்கப் 
பட்ட நிதி ேபா மானதாக இல்ைலெயன் ம் பலர் அந்த 
திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படவில்ைலெயன் ம் கூறப்ப  
கின்ற . இவ்வா  மாற் வ ள்ளவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
உதவித் திட்டங்களின்ேபா , அந்தந்தச் ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற வைகயிலான நிதி உதவிகைள 
வழங்குவதற்கும் பலைர அத்திட்டங்க க்குள் உள்வாங்கக் 
கூ ய வைகயி ம் திட்டங்கைள வகுப்பதற்கான 
சாத்தியப்பா கள் ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த மா?  
 

வடக்கில் மாற் வ ள்ள பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் 
பலர் ம க்கணினி ெப வதில் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கு 
வதாகக் கூறப்ப கின்ற . குறிப்பாக, பல்ைலக்கழகங்களில் 
தவைண அ ப்பைடயில் கட்டணம் ெச த்தி ம க்கணினிகள் 

ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ஏற்பா கள் இ ப்பி ம் இந்த 
தவைணக் கட்டணங்கைளக்கூட ெச த்த வசதியில்லாத 
நிைலயில் பலர் காணப்ப கின்றனர். இவ்வாறானவர்கள் 
ம க்கணினிகைளப் ெபற ஏதாவ  மாற்  ஏற்பா கள் 
ெசய்யக்கூ ய சாத்தியங்கள் உள்ளனவா?  

மாற் வ ள்ள மாணவர்க க்கு கடந்த 2015ஆம் 
ஆண் வைர ேபாக்குவரத்  மானியமாக 750 பாய் 
வழங்கப்பட்டெதன ம் தற்ேபா  ஒ க்கீ  இல்லாத 
காரணத்தால் அ  இைடநி த்தப்பட் ள்ளதாக ம் ெதாிய 
வ கின்ற . இந்த மானியத்ைத மீண் ம் வழங்கக்கூ ய 
சாத்தியம் குறித் த் ெதளி ப த்த மா?  

வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தம் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மாற் வ ள்ளவர்க க்கான ச க 
வ ட்டல் நடவ க்ைககள், ச கப் பா காப்  ஏற்பா கள் 
என்பன ேபாதியளவில் கிைடப்பதில்ைலெயனக் கூறப்ப  
கின்ற . இ  ெதாடர்பில் தங்கள  அைமச்சு ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த 

மா?   

ேம ம், யாழ். மாவட்ட திேயார் ேபரைவக் கூட்டத்ைத 
நடத்தக்கூ ய வைகயில் கட் ட வசதிகள் இல்ைல என் ம் 
அதற்கு ஊெர வி ள்ள மனித உாிைமகள் அைமப்பின் 
கிைள அ வலக வளாகத்ைத அதன் நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர் வழங்க ன்வந்தார் என் ம் ெதாியவந்த . 
அ  ெதாடர்பில் ெகா ம்  திேயார் ெசயலகத் க்கு 
அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன் ம் இ வைரயில் 
ெசயலகத்தி ந்  எவ்விதமான பதி ம் இல்ைல என ம் 
கூறப்ப கின்ற .   

எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் உடன  நடவ க்ைக 
எ த்  உதவ மா?  

த்தம் காரணமாகக் கடந்த காலங்களில் தங்கள  ெசாந்த 
இ ப்பிடங்கைளவிட்  இடம்ெபயர்ந்தி ந்த மக்கள் தற்ேபா  
மீள்கு ேயற்றப்பட்  வ கின்றனர். வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்டங்களில் மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககள் ைமயாக 

ற் ப்ெபற் ள்ளதாக ம் ஏைனய மாவட்டங்களில் மீள்கு  
ேயற்ற நடவ க்ைககள் இன்ன ம் ைம ெபறவில்ைல 
என் ம் ெதாியவ கின்ற . இவ்வா  மீள்கு ேயற்றப் 
ப கின்ற மக்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் நலன் ாி 
நிைலயங்களில் எ வித வாழ்வாதார வசதிக மின்றி 
வாழ்ந்தவர்களாவர். ஏைனயவர்கள் நீண்டகால த்தம் 
காரணமாகப் ெபாி ம் ந வைடந்த மக்களாவர். இவர்கள  
நலன்க தி இவர்க க்கும் ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்கப் 
படக்கூ ய வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
ச ர்த்தி பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்குமா  
நாம் கடந்த காலங்களில் ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்தேபாதி ம், 
அ  ேபாதியள  சாத்தியமாகாமல் ேபாயிற் . அந்த 
வைகயில் தற்ேபா  வடக்கில் 96,804 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி 
நிவாரணம் ெபற விண்ணப்பித் ள்ளனர் எனத் ெதாிய 
வ கின்ற . அேதேநரம், ஏற்ெகனேவ ச ர்த்தி ெப கின்ற 
கு ம்பங்கள் ெதாடர்பில் மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம் 
என நாம் பல ைற ேகாாிக்ைக வி த்தி ந் ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைக ேபாதியளவில் ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இ  ெதாடர்பான பின்வ ம் வினாக்கைள வி க்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ச ர்த்தி நல தவிக் ெகா ப்பன  ேகாாி விண்ணப் 
பித்தவர்களின் ெதாிவிைனப் பிரேதச மட்டங்களில் உடன் 
ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க மா?  
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தற்ேபா  வழங்கப்பட் வ ம் வாழ்வாதார உதவிகைள 
அ த் வ ம் இரண்  ஆண் க க்கு வடக்கு மாகாணத்தில் 
100 த மானிய அ ப்பைடயில் வழங்க அவதானம் ெச த்த 

மா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சிச் ச கப் பா காப்  
நன்ைமகளான தி மணக் ெகா ப்பன , பிறப் க் 
ெகா ப்பன , ேநாயாளர் ெகா ப்பன , இறப் க் 
ெகா ப்பன  ஆகியவற்ைறச் ச ர்த்தி ெகா ப்பன  
கிைடக்காத வறிய மக்க க்கும் ெபற் த்தரக்கூ ய 
சாத்தியங்கள் உண்டா?  

வறிய ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் உயர்தர வகுப்பில் கல்வி 
கற்கும் பிள்ைளக க்கு 'சிப்ெதாற' என்ற ெபயாில் 

லைமப்பாிசில் வழங்கப்ப கின்ற . இதன் தமிழ் விளக்கம் 
'கல்விக் கத ' என்பதாகும். எனேவ தமிழ்ெமாழி ல 
மாணவர்களிைடேய ம் 'கல்விக் கத ' அைடயாளப் 
ப த்தப்ப வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இந்தப் லைமப்பாிசில்களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிக்கக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உள்ளனவா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சி பயனாளிக் கு ம்பங்களின் 
தகுதியான இைளஞர், வதிக க்குச் ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர் 
நியமனங்களில் ன் ாிைம வழங்க மா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சி வங்கிகள் ஊடாக வறிய, 
ந த்தரக் கு ம்பங்கைளச் சார்ந்த ெதாழில் யற்சியாளர்கள் 
இலகு ைறயி ம் விைரவாக ம் கடன்கைளப் ெபறக்கூ ய 
ெபாறி ைற ஒன்ைற உ வாக்க மா?  

விடயத் க்குப் ெபா ப்பான ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இன்  இந்தச் சைபயில் இல்லாதப யால் ேமற்ப  என  
ேகள்விக க்கு யார் பதில் த வார் என்ப  பற்றிப் பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கள் கூற ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. S. B. Dissanayake is not here.  ඉදිරිෙය්දී පිළිතුරු 

ෙදනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. සථ්ාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 

පශ්නය. 
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යාපනය විශව්විද්යාලෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන් 
තත්ත්වය 

யாழ். பல்கைலக்கழகத்தில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிைல 
 TENSE SITUATION IN JAFFNA UNIVERISTY  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

පසුගිය දා යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් හට ගත් සිදු වීම විසින් මතු 
කරන ලද සමාජයීය අවදානම පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. පසු ගිය 16වැනි දින 
යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් විද්යා පීඨෙය් නවක සිසුන් පිළිගැනීෙම් 
උත්සවයකදී සිංහල හා ෙදමළ සිසුන් අතර ඇති වූ ගැටුම්කාරී 
තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් සිසුන් කිහිප ෙදනකු තුවාල ලබා ෙරෝහල් 
ගත කිරීමට සිදු වුණා.  

ෙමය විශ්වවිද්යාලයක සිදු වූ හුදු පහර දීෙම් සිදුවීමක් 
ෙනොෙවයි.  විශ්වවිද්යාලවල විවිධ ගැටුම් ඇති වන තත්ත්වයන් අපි 
දැක තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
16වැනිදා යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් සිදු වුණු ෙමම සිදු වීම 
සාමාන්යෙයන් ළමුන් අතර ඇති වූ ගැටුමක් ෙලස සලකන්න 
බැහැ. ෙද්ශපාලනික හා සමාජයීය වශෙයන් බරපතළ අවදානමක් 
මතු කරන, ජන ෙකොට්ඨාසයන් ෙදකක් නිෙයෝජනය කරන සිසුන් 
අතර හට ගත් සිදු වීමක් ෙලස ෙමය ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ෙමය එම වසෙර් දරුවන් අතර ඇති වූ ෙකෝපයක් ෙහෝ, එතැන ඇති 
වුණු ෙවනත් සිදු වීමක් මත පදනම් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
සමාජයක් ෙලස ෙහළා දැකිය යුතු හා පිටුදැකිය යුතු ජාතිවාදෙය් 
විසකුරුභාවය ෙමම සිදුවීම පිටුපස දැකිය හැකියි.  

විෙශේෂෙයන් යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් සිංහල සිසුන් පිරිසක් 
ෙවත ෙදමළ සිසුන් පිරිසක් විසින් කරන ලද පහර දීම උතුෙර් 
වර්ධනය ෙවමින් ඇති ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය්ම දිගුවක්. ෙමය ඒ 
ෙමොෙහොෙත් පැන නැඟුණු සිසුන්ෙග් ෙකෝපයක් ෙහෝ ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ඇති වුණු ආෙව්ගයක් ෙලස අප සැලකිය යුතු නැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කමානුකූලව වර්ධනය ෙවමින් 
තිෙබන ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය්, ජාතිවාදී පවණතාවෙය් 
අවස්ථාවක් ෙලස තමයි ෙමම සිදු වීම අප ෙත්රුම්ගත යුතු 
වන්ෙන්. ෙමම තත්ත්වය සියලු වර්ගෙය් ජාතිවාදීන්ට 
උත්ෙත්ජනයක් සපයනවා. ඕනෑම ජාතිවාදයක් අෙන්යෝන්ය 
වශෙයන් එකිෙනකා මත යැෙපනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  ෙබොෙහෝ පිරිසක් තමන්ෙග් එකම ෙද්ශපාලන 
ව්යාපෘතිය බවට පත්ෙකොට ෙගන තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදය බව අප 
දන්නවා. ඔවුන්ට වංචාව පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට  රෙට් යහපාලනය පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව ෙහෝ ආර්ථිකය නඟාසිටුවීම 
පිළිබඳව කථා කරන්නට බැහැ. ඔවුන්ට කථා කළ හැකි එකම 
ෙද්ශපාලන පැවැත්ම බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදයයි. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා එවැනි කණ්ඩායම්වලට ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
විශාල උත්ෙත්ජනයක් සපයනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  උතුෙර් ෙබෝම්බයක් පුපුරණ ෙතක්; උතුෙර් 
පහර දීමක් සිදු වන ෙතක්; උතුෙර් යම් සිදු වීමක් සිදු වන ෙතක් 
දිවා රෑ ෙනොබලා බලා ෙගන ඉන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් එකම ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතිය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් 
ජනතාවෙග් සමඟිය ෙහෝ ජනතාවෙග් ඒකාබද්ධතාව ෙහෝ 
ෙනොෙවයි. රටත් ජනතාවත් කුමන විපතකට ෙහෝ පත් ෙකොට 
තමන්ෙගන් ගිලිහී යන බලය අත්පත් කර ගැනීෙම් අරමුණින් 
තමයි; ඒ පිපාසෙයන් තමයි ඔවුන් ෙපෙළන්ෙන්. එවැනි 
කණ්ඩායම්වලට ෙමම තත්ත්වය විෙශේෂ උත්ෙත්ජනයක් 
සපයනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ඕනෑම ජාතිවාදයක් අෙන්යෝන්ය වශෙයන් එකිෙනකා මත 
යැෙපනවා. එක් ජාතිවාදයක් තව ජාතිවාදයකින් යට කරන්න 
බැහැ. ජාතිවාදෙය් ස්වභාවයම තමයි එක් ජාතිවාදයක් විසින් 
අෙනක් ජාතිවාදය ෙපෝෂණය කිරීම. ජාතිවාදය ෙපෝෂණය වන 
තරමට අෙනක් ජාතිවාදීන් ෙපෝෂණය ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ජාතිවාදී පපංචය එකිෙනකා මත ෙසේවය 
කරමින් අෙන්යෝන්ය ෙලස වර්ධනය වන පපංචයක්. ඒක අපි ඒ 
විධියට ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. එක් ජාතිවාදයක් එහි 
විරුද්ධවාදී ජාතිවාදයට අනියමින් උදව් කරනවා. එෙසේම ජාතිවාදය 
තවත් ජාතිවාදයකින් යටපත් කළ ෙනොහැකි බව අප දන්නවා.  සුළු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලස වර්ධනය වූ ෙමවැනි සිදුවීම් විසින් විශාල යුද්ධයක් 
නිර්මාණය කිරීමට ඉවහල් වූ බව මෑත ඉතිහාසෙය් සිදුවීම් අපට 
ෙපන්වා ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එම යුද්ධෙය්දී 
මිය ගිය පමාණය තවමත් අපි රටක් හැටියට දන්ෙන් නැහැ. 
අතුරුදහන් වූ පමාණය තවමත් අපි රටක් හැටියට දන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් මහ ෙපොෙළොව ෙල්වලින් ෙතත් ෙවලා තිෙබනවා; කඳුළුවලින් 
ෙපඟිලා තිෙබනවා. ෙදමව්පියන්ට දරු වන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, 
බිරින්දෑවරුන්ට ස්වාමිවරුන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, දරුවන්ට 
ෙදමව්පි යන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝටි සංඛ්යාත මහා 
ෙද්පළක් විනාශ විෙමන් ෙම් රට යුග ගණනක් ආපස්සට ෙගන 
යන්න ෙම් යුද්ධය ෙහේතු සාධක වී තිෙබනවා. එවැනි කුරිරු 
විනාශයන්ෙගන් අත් දැකීම් ලබා තිෙබන අප, යළි එ වැනි 
තත්ත්වයක් වර්ධනය වීම සඳහා අඩිතාලම තබන, අවස්ථාව 
හැෙදන හැම ෙමොෙහොතකම එය පරාජයට පත් කළ යුතුයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එවැනි තත්ත්වයක් යළි අෙප් ර ෙට් 
උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ්  ඇති වීම සඳහා කටයුතු කරන්නට ෙහෝ එය 
වර්ධනය කරන්නට ෙහෝ ෙපෝෂණය කරන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන අපි කිසිවකුට කිසිෙසේත්ම අයිතියක්  නැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයකට ෙපටල් වත් කරන්න ෙහෝ ගිනි තබන්නට 
අපට අයිතියක් නැහැ. එය විසඳා ගැනීම සඳහා තමයි අපි මැදිහත් 
විය යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

එෙහයින් ෙමම සිදු වීම හුදු සිසුන් අතර සිදු වූ ගැටුමක් ෙලස 
සලකා නීතිය හමුෙව් ෙහෝ විනය පරීක්ෂණවලින් ෙහෝ කාලය 
විසින් ෙහෝ අවසන් ෙව් යයි සිතිය ෙනොහැකිය. ෙමම තත්ත්වය 
විනය පරීක්ෂණයක් කිරීෙමන් ෙහෝ නීතිය හමුෙව් ෙහෝ කාලය 
විසින් ෙහෝ යටපත් කරන්නට බැහැ. වර්ධනය ෙවමින් තිෙබන 
ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය් පවණතාවක් හැටියටයි ෙමම තත්ත්වය 
නිර්මාණය වී තිෙබන්ෙන්. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරිම සඳහා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර 
හැටියට අපටත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවටත් ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
මාධ්ය ආයතනවලටත්, මාධ්යෙව්දීන්ටත් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කිරීමට තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ෙම් කාරණය ගැන ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය පිළිබඳව යම් අදහසක් 
මම දැනගන්නට කැමැතියි. ෙමම ගැටුම පිළිබඳ පරීක්ෂණෙය් 
පගතිය කුමක්ද?  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් වරදකරුවන් හඹා ෙගොස් දඬුවම් දීම ගැන පමණක් 
ෙනොෙවයි. මා අහන්ෙන් ෙමවැනි ගැටුමක් වර්ධනය වීම සඳහා, 
ඇති වීම සඳහා ෙහේතු වී තිෙබන ෙද්ශපාලන පවණතාව  ආණ්ඩුව 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද, ඒ පවණතාව හඳුනාෙගන තිෙබනවා නම්  
එය දියත් වී තිෙබන්ෙන් ෙකෙසේද, සිදුවීමට අදාළ ෙහේතු හා පතිඵල 
හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් ෙකොට තිෙබ්ද, 
තුවාල වුෙණ් කාටද,  කීෙදෙනකුට තුවාල වුණාද, ගැහුෙව් 
ෙමොනවායින්ද කියන සාධක වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් වර්ධනය වීමට ෙහේතු  
සාධක වී තිෙබන මෙනෝභාවයන් සහ පරිසර තත්ත්වයන් පිළිබඳව   
තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂණයක් ෙකොට තිෙබ්ද යන්නත්, එෙසේ 
නම්, එම කමිටු නිර්ෙද්ශ වාර්තා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරනවාද, 
ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව සතුව වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද යන්නයි.  ෙමොකද, ෙමහි පධානතම කාර්ය 
භාරය පැවරී තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට.   ෙමවැනි සිදුවීම් උතුෙර් 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා කිසිදු තැනක කිසිෙසේත්ම සිදු ෙනොවිය යුතු 
පන්නෙය් සිදු වීම්. එම නිසා ෙමවැනි සිදුවීම් පරාජයට පත් 
කරන්න, ෙමම තත්ත්වයන් වර්ධනය වීම වැළැක්වීම සඳහා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද කියා අපි දැනගන්නට කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතියි. 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon.  Rajavarothiam Sampanthan.   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා  
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் ) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan) 
Sir, I would like to say a few words in regard to this 

matter. This being, Sir, an unfortunate incident, has 
apparently been caused as a result of some 
misunderstandings over arrangements pertaining to a 
welcome event to new students, I think everyone should 
ensure that such misunderstandings are avoided. Very 
fortunately, Sir, the situation was brought under control 
very rapidly with all sections of students and the 
University authorities fully cooperating to achieve that 
objective. I do not think we should exacerbate this 
situation and I think there is a duty cast on all of us to act 
with restraint.  

The University should be opened and should become 
functional early. I believe, steps have already been taken 
and some Departments have already started functioning. 
Let the normal inquiries take their course and let the 
results be known and the decisions taken, after the 
inquiries are over. While we all must act with restraint in 
regard to a matter of this nature, I think it is also 
obligatory that we must not be oblivious to the fact that 
incidents have also taken place in other universities also - 
I do not want to specifically refer to those incidents - but, 
I think there is a duty on the part of the Government to 
take connaissance of the fact that such incidents have 
taken place in other universities also.  

Whether there had been some political motivations 
behind all these incidents is also a matter that the 
Government should address and take connaissance of. 
Such political motivations, Sir, could be to deliberately 
deter the process of reconciliation and such activity, you 
will agree, could be intended to jeopardize the country’s 
main goal of reconciliation and unity amongst all people. 
While there is a duty cast on all of us, as senior citizens 
of this country, to ensure that the situation is not 
exacerbated, we must nevertheless be conscious of the 
fact that there are certain elements in this country who are 
trying to create mischief and that those elements cannot 
be allowed to have a free run.  

Thank you, Sir.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම කාරණය  සම්බන්ධෙයන් රජෙයන් 
පකාශයක් ලබා ගැනීමට ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම මම 
අගය  කරනවා. පසු ගිය ෙසනසුරාදා යාපනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් 
ඇති වුණු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සලකා  බලන විට ෙපනී යනවා, 
වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙමවැනි උත්සවයන් කිසිදු ගැටුමකින් 
ෙහෝ සිද්ධියකින් ෙතොරව පැවැති බව. ෙමදිනත් උෙද් වරුෙව්ම 
නවක සිසුන්  පිළිගැනීම සඳහා එම සංස්කෘතික උත්සවය  පැවැත් 
වුණා. දවල් ආහාරය ගැනීෙම්දීත් කිසිදු ගැටලුවක් ඇති වුෙණ්  
නැහැ.  පස්වරුෙව් 2.00ට පමණ තමයි අන්තවාදී සුළු පිරිසක් ෙමම 
විශ්වවිද්යාලය  තුළ ජාතිවාදී තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු 
කර තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසියට එයට මැදිහත් ෙවන්නට පුළුවන් 
වුෙණ් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ගත වුණාට පසුවයි. ඒ වන තුරු ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ෙග් ආරක්ෂාවට කිසිවකු එහි සිට නැහැ. ඔවුන්ටම තම 
ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට සිදු වී තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාලෙය් 
මාර්ෂල්වරයා පවා එම අවස්ථාෙව්දී සිටිෙය් නැහැ. විශ්වවිද්යාලෙය් 
සිදු වීම පිළිබඳව විශ්වවිද්යාල භාරකාරවරුන් ඇස් ඇර බලා සිටි 
බවටත් ඉතා පැහැදිලි සාක්ෂි තිෙබනවා. මා මීට වඩා ඒ ගැන 
කරුණු කියන්ෙන් නැහැ. මා ෙම් තත්ත්වය ගැන කිව්ෙව් එය ඉතා 
භයානක තත්ත්වයක් නිසායි. අපි යාපනෙය් පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන් විද්යාලයක් ෙනොෙවයි; විශ්වවිද්යාලයක්. අෙප් දරුවන් 
විශ්ව දැනුම ඇතිව, විනෙයන්-සංවර ෙයන් යුතු මනා ගුණාංගවලින් 
ෙහබි දරුවන් හැටියට විශ්වවිද්යාල හරහා සමාජයට පැමිණීමයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ඒ නිසා කිසිම සංස්කෘතික ෙහෝ ෙවනත් ජනවර්ග සුද්දයකට 
මුල පුරන්නට ෙමවැනි සිදුවීම් ගමන් කරවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
රජය වහාම මැදිහත් වී කටයුතු කළ යුතුයි. කුමන නිලධාරිෙයක් 
ෙහෝ ෙම් කටයුත්ෙත් තමන්ෙග් රාජකාරිය කර නැත්නම් ඒ 
නිලධාරින් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට  
ආරක්ෂාව ඇතිව යළිත් විශ්වවිද්යාලයට ෙගොස් අධ්යාපන කටයුතු 
කර ෙගන යෑමටත්, දැනට ෙරෝහල්වල සිටින ශිෂ්යයන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය ආරක්ෂා කරෙගන ඉක්මන් පතිකාර ලබා දී, යළිත් එම 
ශිෂ්යයන්ටද විශ්වවිද්යාලය ෙවත යෑමට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
කර දීමටත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමම අෙශෝභන, අශීලාචාර 
කියාව අපි ෙහළා දකින අතර, ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබාෙදන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කරුණු ගැනත් යමක් සඳහන් කරාවි  කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Deputy Speaker, thank you very much for 

granting me an opportunity to speak a few words on this 
issue that was raised by the Hon. Members of the 
Opposition. 

I was directed by His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister to visit the University of Jaffna 
along with the Hon. Minister of Disaster Management as 
well as the Hon. Karunarathna Paranawithana and have a 
discussion with the authorities regarding the issue. We 
had a very long discussion with the heads of students, 
lecturers, the Senate and the Deans of the Faculties. All 

were together in one common room and they expressed 
their views very clearly. The Sinhalese and Tamil 
students of the Jaffna University very clearly said that 
there is no difference or any animosity towards any 
community and the Sinhalese are living very closely with 
the Tamils and the Tamils are living very closely with the 
Sinhalese, because a majority of the Sinhalese students 
are staying in Tamil homes. So, there has been no 
problem whatsoever.  

As the Hon. Member who raised this issue said, this 
was an issue that had been brought up at a ceremony held 
on Saturday. There was a custom that had been followed 
earlier by the University. Suddenly, that custom had been 
deviated from. I do not want to talk much on that because 
the deviation of the custom had, unfortunately, not been 
mutually agreed upon. If it had been mutually agreed 
upon, this incident would not have happened. All these 
years, such incidents have never happened, as clearly 
mentioned and there has been no panic whatsoever.  

The Vice Chancellor of the University has taken 
necessary steps to hold an inquiry immediately and the 
report will be ready, probably, in another ten days’ time. 
Once the report is ready, we will know exactly what the 
position is and the Senate of the University as well as the 
UGC will take necessary action to bring the people 
concerned to books. But, I want to emphasize that there 
have been some elements behind this whole issue, maybe, 
to provoke the situation and that is very unfortunate. As 
far as the ground situation is concerned, the Sinhalese and 
Tamil students of the Jaffna University are living very 
amicably with one another. 

Thank you. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙමෙසේය. 

01. ෙමම ගැටුමට අදාළ පරීක්ෂණ එම පෙද්ශය භාර ෙකෝපායි 
ෙපොලීසිය විසින් ද යාපනය විශව්විද්යාලෙය් බලධාරින් 
විසින් ද කරනු ලැෙබ්.  ෙමම ගැටුමට සම්බන්ධව කියා කළ 
සිසුන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හඳුනාෙගන ඇති අතර, ඔවුන් 
සම්බන්ධෙයන් විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට යාපනය 
විශව්විද්යාලය විසින් පියවර ෙගන ඇත. 

 ෙමම සිද්ධියට සැක බවට ෙපොලිස ්පරීක්ෂණ මඟින් ෙහළි 
වී ඇති තනෙක්ෂ්වරන් සිසිදරන් නමැති සිසුවා ෙකෝපායි 
ෙපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් 
සිටියදී නීතිඥෙයකු මාර්ගෙයන් උසාවියට ඉදිරිපත්ව 
උසාවිය විසින් ඇප මත මුදා හැර ඇති බව ෙපොලීසිය විසින් 
මා ෙවත වාර්තා කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

02. ඔව්. 

 ඉහත පරිදි නිරීක්ෂණය කළ කරුණු තවදුරටත් 
විමර්ශනයෙකොට එම සිදුවීමට අදාළ ෙහේතු හා පතිඵල 
හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කමිටුව පත් කරන ලදී. 

 ඩී.ෙක්.පී.යූ. ගුණතිලක මහතා, යාපනය විශව්විද්යාල 
ඉංජිෙන්රු පීඨ මණ්ඩල සාමාජික/නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

 ෛවද්ය ෙක්. මුහුන්දන් මහතා, අංශාධිපති (නාරි හා පසව) / 
ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, යාපනය විශව්විද්යාලය 

 ෛවද්ය පී.එස.් නවරත්න රාජා මිය, අංශාධිපති (ඖෂධ 
විද්යා) ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, යාපනය විශව්විද්යාලය 

03. එම කමිටුවට අදාළ කරුණු තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා පමාණවත් කාලයක් ලබා දිය යුතුව ඇති බැවින් සහ 
ෙම් වන විටත් එම කමිටුව විසින් පූර්ණ කාලීනව එම 
විමර්ශන කටයුතු කරමින් සිටින බැවින් එම විමර්ශනය 
මඟින් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ අනුව ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ්ය 
පියවර ගනු ලැෙබ්. 

04. විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති, 
උපසභාපති, ෙල්කම් 2016.07.22 වන දින යාපනය 
විශව්විද්යාල පරිශයට ෙගොස ්අධ්යයන හා අනධ්යන කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙමන්ම සිසුන් ඇතුළු සියලු ශිෂ්ය සංගම් සමඟ 
සාකච්ඡාෙකොට වර්තමාන තත්ත්වය මා ෙවත වාර්තා 
කිරීමට උපෙදස ්දී ඇත. 

 එෙමන්ම සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සියලු 
කටයුතු සඳහා විශව්විද්යාලෙය් සියලුම සිසුන් සහ 
විශව්විද්යාලෙය් පරිපාලනෙය් එකඟතාවන් ඇතිව කටයුතු 
කිරීමට විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
අවශ්ය උපෙදස ්ෙදනු ලැබ ඇත. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා. ඒක ෙම් පශන්යට අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
ඊෙය් දවෙසේ ඔබතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියදී ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා මෙගන් පශන්යක් 
ඇහුවා, මා භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමකට පත්වීමක් දීලා 
තිෙබනවාද කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඒ ෙවලාෙව් 
කිව්වා "නැහැ" කියලා. මා ඊෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව 
ෙගනාවා. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා 
අහනවා, "ෙම් හාමුදුරුවන්ට මාර්ගඵල අවෙබෝධ කර 
ගැනීමට ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශක තනතුරක්."  මා ඒකට උත්තර දීලා තිෙබනවා, 
"ඒක වැරදියි" කියලා. පැහැදිලිව "ඒක වැරදියි" කියලා 
කිව්වාට පසේසේ අද පුවත් පත්වල ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් දාලා 
තිෙබනවා, මම සව්ාමීන් වහන්ෙසේනමකට පත්වීමක් දීලා 
තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, කිසිම තනතුරක් 
දීලා නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් සව්ාමීන් වහන්ෙසේලාට 
පුවත් පත් හරහා ෙම් විධියට නිගහ කරනවා නම් ඒක 
වැරදියි. අෙප් ර ට ෙබෞද්ධ රටක්. අෙප් ෙබෞද්ධකම ගැන 
අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ෙම්ක අමූලික ෙබොරුවක්.  

 ඒ වාෙග්ම තව කරුණක් කියන්න තිෙබනවා. සමරසූරිය 
පවුෙල් ෙදෙදෙනකුට රක්ෂාවල් දීලා තිෙබනවා කියලා 
සඳහන් කර තිෙබනවා. එෙහම දීලා නැහැ. එක පත්වීමයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. එකම පවුෙල් ෙදෙදනකුට එෙහම පත්වීම් 
දීලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එෙහම නැහැ. මා 

එෙහම කරන්ෙනත් නැහැ. එෙහම කරන්න 
අවශ්යතාවකුත් නැහැ. අනික, අපි ෙම්වා අරෙගන නැහැ. 
අපි ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන් වැඩ කරපු අයටයි. මා කලින් 
කිව්වා වාෙග් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මහ මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කළාට පසේසේ අපට 
විශාල බලපෑමක් තිෙබනවා, ඒ අවශ්ය -[බාධා කිරීමක්] 
ඔව්. ඕනෑ නම් ඔබතුමන්ලාටත් පහක් ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීම්] භික්ෂූන් වහන්ෙසේනමකට පත්වීමක් දීලා නැහැ. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ඒ පශන්ය 
අහපු එකත් වැරදියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සභානායකතුමාෙග් පිළිතුර සම්බන්ධෙයන් 

වැරදි පකාශයක් පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
මාධ්යවලින් අපි  ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ විධියට- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුළු මහනුවරම කැළඹිලා, ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් පුවත් පත්වල 

පළ කර තිෙබන පවෘත්තිය දැකලා. මට උෙද් ඉඳන් calls එනවා. 
ඒක නිවැරදි විය යුතුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කියනවා, පුවත් පත්වල වැරදි පකාශයක් පළ ෙවලා 

තිෙබනවා කියලා.  හැන්සාඩ් වාර්තාව අනුව ඒක නිවැරදි කරන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා "ඒක වැරදියි" කියලා. ඒ 

ෙකොටස ඒ පුවත්පත් වල දාලා නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා  පශ්නය  ඇහුවාම ඔබතුමා කිව්ෙව්, 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් දක්ෂිණ මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් ඒ නම 
නැහැයි කියලායි.  ඊට පසුව කිව්වා, පසුව උත්තරයක් ෙදන්නම් 
කියලා. නමුත් ඔබතුමා කියනවා නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන 
අංක සහිත ඒ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනය, ඒ වාෙග්ම ෙමොන ෙමොන 
ව්යාපෘතිවලටද ඒ අය ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් කියන විස්තරත් මට 
සභාගත කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙල්ඛනය අෙත් තියාෙගනයි මා කථා 
කෙළේ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  

දැන් අපි ස්ථාවර 23.(2) යටෙත් ඉතා වැදගත්- [බාධා කිරීම්]  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මට  පකාශයක් කරන්නත් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ෙපොල්ෙගඩි අකුරින් ලියලා තිෙබනවා, ස්වාමින්වහන්ෙසේ 

ෙකෙනකුට තනතුරක් දීලා කියලා. නමුත් ස්වාමින්වහන්ෙසේ 
ෙකෙනකුට තනතුරක් දීලා නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 

යටෙත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඉතා 
වැදගත් පශ්නයකට ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ලබා දුන්නා. ඒක 
යාපනයට පමණක් සීමා වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ජාතික 
වැදගත්කමක් ඇති පශ්නයක් ගැනයි එතුමා කථා කෙළේ. ඒ නිසා 
රජෙයන් ඒ පිළිබඳ සුදුසු වැඩ සටහනක් කියාත්මක ෙවයි කියා 
පාර්ලිෙම්න්තුව අෙප්ක්ෂා කරනවා. එවැනි ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළක් 
ගැන තමයි එතුමා කිව්ෙව්. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් නායක සම්පදන් 
මැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ක්ෂණිකව පකාශයක් කරලා 
තිබුණා. ඒකත් ඉතා වැදගත් වුණා කියාලායි අපි හිතන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ෙම් 

පශ්නය පිළිබඳව කථා කරන්න කැමැතියි. ෙම් පශ්නය හා 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වාර්තා සියල්ලම ලැබුණාම අපට ඊළඟ පියවර 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසනසුරාදා ෙම් 
සිද්ධිය ඇති වුණු ගමන් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මට කථා 
කළා. ඒ වාෙග්ම මම මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා 
සමඟත් කථා කළා. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
සමඟත්, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා සමඟත් කථා කළා. ඒ වාෙග්ම මම ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා සමඟත් කථා කළා. මම ඒ සියලු ෙදනා 
සමඟ සාකච්ඡා කළා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන ඇමතිතුමා මාධ්යයටත්, ෙපොලීසියටත් කථා කළා. ඒ 
නිසා ෙමම පශ්නය පිළිබඳව යම් කිසි යහපත් තැනකට පැමිණිලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තත්ත්වය ඇතිකර ගැනීම සඳහා 
උත්සාහ කළ සියලු ෙදනාටමත්, උනන්දු වුණු සියලු ෙදනාටමත් 
මම ස්තුති කරන්න  ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභාෙව් සිටින ෙබොෙහෝෙදෙනක් වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ කණ්ඩායම් සාමයක් ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කළා. ෙම් රෙට් කවුරුවත් ඒ ෙවලාෙව් ජාතිවාදී අදහස් පකාශ 
කෙළේ නැහැ. මා ඒ සියලුමෙදනාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි. නමුත් 
අවාසනාවකට එක පුද්ගලෙයක් පමණක් ''කාෙබ්රිෙයෝ'' දාලා 
කියනවා, "ෙමතැනයි මැරුෙණ්" කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ 
ෙකොෙහේද කාෙබ්රිෙයෝ ෙහව්ෙව් කියලා. ඕනෑ නම් උගන්ඩා 
ගිහිල්ලා ෙහොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් ජාතිවාදී තත්ත්වයක් 
ඇති කරන්න උත්සාහ කිරීම ගැන පමණයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව් 
කනගාටු ෙවන්ෙන්. ඒ හැර, ෙම් සභාෙව් සිටින සියලුම කණ්ඩායම් 
ඉතාම වග කීමකින් යුතුව කියා කළා කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. 

මම දැන් නැඟී සිටිෙය් මෙග් සිංගප්පූරු නිල සංචාරය පිළිබඳව 
විෙශේෂ පකාශයක් කරන්නයි. 

 

අගාමාත්යතුමාෙග් සිංගප්පූරු සංචාරය 
பிரதம அைமச்சாின் சிங்கப் ர் விஜயம் 

SINGAPORE TOUR OF PRIME MINISTER 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් නැඟී 

සිටිෙය් ෙම් සතිෙය් සඳුදා සහ අඟහරුවාදා දින ෙදෙකහි, එනම් 17 
සහ 18 දින ෙදෙකහි මා විසින් සිංගප්පූරු අගාමාත්ය ගරු ලී සියැං 
ලුං මැතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන් සිංගප්පූරුෙව් ෙයදුණු නිල 
සංචාරය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමටයි. 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා, සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමා සහ අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා හා බුද්ධ ශාසන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය සාරතී දුෂ්මන්ත මිතපාල මැතිතුමා මා සමඟ 
ෙමම සංචාරයට එක්වුණා. 

ෙමම සංචාරෙය්දී පළමුෙවන්ම මම රැෆල්ස් නාගරික 
සම්මන්තණ ෙක්න්දෙය්දී පැවැත්ෙවන තුන්වන දකුණු ආසියා 
ඩයස්ෙපෝරා සමුළුෙව් ආරම්භක සැසිවාරෙය් පධාන ෙද්ශනය 
පවත්වමින් ශී ලංකා ආර්ථිකය නැංවීමට නව රජය විසින් ආරම්භ 
කර ඇති සැලසුම් පිළිබඳ පැහැදිලි කළා. ශී ලංකාව කලාපීය 
භාණ්ඩ හුවමාරු ව්යාපාරික මූල්ය මධ්යස්ථානයක් බවට පත් 
කිරීමට රජය ආරම්භ කර ඇති වැඩ පිළිෙවළත් මුහුදු, ගුවන්, මහා 
මාර්ග, බලශක්ති හා සන්නිෙව්දන ක්ෙෂේතයන්හි පහසුකම් 
වර්ධනය කිරීම සඳහා වන අපෙග් ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩපිළිෙවළත් මා ඔවුන්ට පැහැදිලි කළා. ඒ වාෙග්ම 
අප විසින් ආරම්භ කර ඇති නව සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙමන්ම 
රැකියා දසලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ හා ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් 
බිහි කිරීම සඳහා වන සැලසුම් පිළිබඳවත් මා ඔවුන් දැනුවත් කළා.  

තවද, මහනුවර-ෙකොළඹ-හම්බන්ෙතොට ආර්ථික කලාප 
සංවර්ධන වැඩසටහන -Kandy-Colombo-Hambantota 
Economic Corridor - පිළිබඳවත් දැනුවත් කළා. මහනුවර නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය, වයඹ කලාපීය කර්මාන්ත හා සංචාරක වැඩ 
පිළිෙවළ, බස්නාහිර ෙමගාෙපොලිස් වැඩ පිළිෙවළ, ගාල්ල ෙක්න්ද 
කර ගත් දකුණු පළාෙත් සංචාරක කලාප පවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ, 
හම්බන්ෙතොට නව ආර්ථික කලාප  වැඩ පිළිෙවළ යන ව්යාපෘති 
පිළිබඳවත් මා ඔවුන් දැනුවත් කළා. බස්නාහිර ෙමගා ෙපොලිස් 
ව්යාපෘතියට  පමණක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 40ක යටිතල 
පහසුකම් ආෙයෝජන අවශ්යයි. හම්බන්ෙතොට ආර්ථික කලාපය 
සඳහා ෙඩොලර් බිලියන 10ක යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන 
අවශ්යයි. ෙම් සඳහා අවශ්ය ආෙයෝජනය පිළිබඳව මා ඔවුන් 
දැනුවත් කළා. ෙම් වැඩසටහන් අප කලාපෙය් විශාලම ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩසටහනයි. ෙමය මුම්බායි - දිල්ලි ආර්ථික කලාපය 
හා සමානයි. ෙමය ඉන්දියන් සාගරෙය් විශාලම ෙක්න්දය බවට 
පත් වී දකුණු ඉන්දියානු ආර්ථිකයට පවා බලපෑම් එල්ල කරනු 
ලබන බව අපෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් corridor එකට නැත්නම් 
කලාපයට ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් සහ 
ජාත්යන්තර වරාය  ෙදකකුත් ඇතුළත් වනවා.  

715 716 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව 17 වන දින සිංගප්පූරු ජනාධිපති ආචාර්ය ෙටෝනි 
ටෑන් ෙකන්ග් යැම් මැතිතුමා සහ අගාමාත්ය ලී ෂියෑන් ලුං 
මැතිතුමන් හමු වුණා. ජනාධිපති සමඟ පැවැති හමුවට සිංගප්පූරු 
විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් ගරු විවියන් බාලකිෂ්ණන් මැතිතුමා සහ 
ෙවෙළඳ, කර්මාන්ත හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු 
එස්.ඊශ්වරන් මැතිතුමාද එක්වුණා. සිංගප්පූරු අගාමාත්ය ලී ෂියෑන් 
ලුං මැතිතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය 
පිළිබඳවත් පධාන පක්ෂ ෙදක එකතුව පිහිටන ලද ජාතික රජය 
පිළිබඳවත් සිය සතුට හා විශ්වාසය පළ කළා. විෙශේෂෙයන්ම                            
ශී ලංකාෙව් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් හැකි සෑම 
උපකාරයක්ම කරන බවට එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

සිංගප්පූරුව සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම ෙමන්ම ඉන්දියාව සහ චීනය සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත 
සහෙයෝගිතා ගිවිසුම පිළිබඳවද අප සාකච්ඡා කළා. වසර 13ක් 
අනිවාර්යය අධ්යාපනය සමඟ වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා සම්බන්ධ 
කිරීම තුළින් අෙප් තරුණ තරුණියන් කාර්මික අංශෙය් 
රැකියාවලට සුදුසුකම් ලබන බව  මා ෙපන්වා දුන්නා. ඒ සඳහා 
"SkillsFuture"  කියන සිංගප්පූරු වැඩසටහෙන් උපෙදස් අපි 
ඉල්ලා සිටියා. 

ශී ලංකා රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමට ඇති 
අවශ්යතාව මා විසින් ෙපන්වා දුන් අතර, ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා 
දීමට ද සිංගප්පූරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් වසෙර් 
ෙනොවැම්බර් මස ලංකාෙව් පැවැත්වීමට නියමිත දකුණු හා අග්නිදිග 
ආසියා රටවල බහුවිධ සමාජයන්හි ආගම සතු කාර්යභාරය පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර සමුළුව පිළිබඳවත් මා විසින් දැනුම් දුන් අතර, ඒ සඳහා 
සිය සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දැක්වීමට සිංගප්පූරු අගමැතිතුමා එකඟ 
වුණා. ශී ලංකාෙව් සංචාරෙය් ෙයෙදන ෙමන් මා විසින් කරන ලද 
ආරාධනයත් එතුමා සතුටින් පිළිගත්තා.  

ෙම් සංචාරය අතරතුරදී සිංගප්පූරුව හා ශී ලංකාව අතර 
සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන්, ෙමගාෙපොලිස් ව්යාපෘතිය, 
සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද්යාලය සමඟ රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් 
ධාරිතා සංවර්ධනය සහ තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය අධ්යාපනය 
පිළිබඳ අව ෙබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් කරනු ලැබුවා.  

අප අත්සන් කරන එක ගිවිසුමක් යටෙත්, සුර්බානා ජෙරොං 
සමාගම  -දැනට ෙමගාෙපොලිසිය යටෙත් තිකුණාමලෙය් සැලසුම් 
කරන එම සමාගම- අපි එක්ක එකතු ෙවනවා, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් 
හා ගෘහ නිර්මාණශිල්පීන් ෙගනිහිල්ලා අපිකාෙව් නගර ඒ වාෙග්ම 
නිර්මාණය කරන්න. ඒක අපට තිෙබන විශාල ශක්තියක්. ඒ 
වාෙග්ම එයින් අපට විශාල පළපුරුද්දක් හා පෙයෝජනයක් 
ලැෙබනවා. 

19වැනි දා අෙප් කණ්ඩායම සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද්යාලෙය් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. අප විසින් අත්සන් කළ 
අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් පරිදි 35 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වූ රාජ්ය 
නිලධාරින් කණ්ඩායම් ෙදකක් ෙම් වසර තුළ පුහුණු කිරීමට 
සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද්යාලය කටයුතු කරනවා. ශී ලංකාෙව් 
සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන සමඟ දැනටත් පවතින පුහුණු 
වැඩසටහන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට ඔවුන් එකඟතාව පළ කළා. 
අනතුරුව සිංගප්පූරුෙව් ජාත්යන්තර ව්යවසායකත්ව ආයතනය 
මඟින් සංවිධානය කරන ලද ව්යාපාරික  හමුවකට අප සහභාගි 
වුණා. ෙමයට සිංගප්පූරු ෙවෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු එස්. 
ඊශ්වරන් මැතිතුමා ෙමන්ම සිංගප්පූරුෙව් පධාන සමාගම් 15ක 
පධානීන් සහ පධාන විධායක නිලධාරින් සහභාගි වුණා. එහිදී 
ඔවුන් ශී ලංකාෙව් මහා පරිමාණ ආෙයෝජන සඳහා සූදානමින් 
සිටින බව අප ෙවත දැනුම් දුන්නා. දැනටමත් සිංගප්පූරු 
ආෙයෝජකයින් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් රෙට් ආෙයෝජන කටයුතු අරඹා 
අවසානයි.  

එෙසේම මා එහිදී ෙම් රෙට් පිහිටුවීමට නියමිත සංවර්ධනය 
සඳහා වූ නිෙයෝජිතායතනෙය්, සිංගප්පූරු ආෙයෝජකයන්ට 
පහසුකම් සැලසීම සඳහා ෙවනම අංශයක් පිහිටුවීමට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. මම හිතන විධියට මූලික වශෙයන් සංචාරක 
කර්මාන්තයටත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් අංශවලත් ආෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා දැනටමත්  හත් අට ෙදෙනක්  ලංකාවට එන්න 
සූදානම්. 

සිංගප්පූරුෙව් වරාය අවට ආරම්භ කර ඇති නවතම සංවර්ධන 
කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමටත් අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ශී ලංකාව 
එවැනි සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීමට සහෙයෝගය ලබා 
දීමටත් එකඟත්වය පළ කළා. ඉදිරි දිනකදී ෙවෙළඳ හා ආෙයෝජන 
කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට චීනය බලා යාමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජපානය සමඟ ආර්ථික 
සහෙයෝගිතාව හා ආෙයෝජන පවර්ධනය පිළිබඳව තවදුරටත් 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මා ජපානෙය් සංචාරයක නිරත වීමටද 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය මලික් සමරවිකම මැතිතුමාත් 
මෑතකදී ඉන්දියාෙව් සංචාරයක නිරත වී ෙවෙළඳ හා ආර්ථික 
සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ඔක්ෙතෝබර් මස මුලදී නව 
දිල්ලිෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දීය ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී 
මම තවදුරටත් ඉන්දීය අගමැතිතුමා සහ අෙනකුත් මැති 
ඇමතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
GSP Plus සහනය ලබා ගැනීමට ෙම් වන විට අපි යුෙරෝපා 
සංගමයට අයදුම්පත් භාර දී තිෙබනවා.  

චීනය, සිංගප්පූරුව, ජපානය, යුෙරෝපා සංගමය සහ ඉන්දියාව 
සමඟ ආර්ථික හා ෙවෙළඳ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම් අත්සන් කරන්ෙන් 
රැකියා ජනිත කර වන්නයි. පිට රටවල අයට ලංකාෙව් රැකියා 
ෙදන්න ෙනොෙවයි. එක කාලයක බංග්ලාෙද්ශෙයන් එෙහම 
කට්ටිය ආවා, ෙමෙහේ පාරවල් හදන්න. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම චීන සමාගම් බලන්ෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා 
යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ  ෙපොළටයි ඇතුළු ෙවන්නයි. ඉන්දියානු සමාගම් 
බලනවා, චීන සහ යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළවලට ඇතුළු ෙවන්න. 
සමහර යුෙරෝපීය සමාගම් බලනවා, ඉන්දියාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ඇතුළු ෙවන්න. ෙම් හැම එෙක්ම රැකියා කරන්න ඉන්ෙන්                       
ශී ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්. ඒ අයට ඕනෑ පුහුණුව ලබා දීමට 
උදවු කරන්න තමයි මම සිංගප්පූරුෙවන් ඇහුෙව්, අනාගත ශිල්ප 
පුහුණු කිරීෙම් -future skills initiatives- වැඩසටහන  පිළිබඳව, ඒ 
අත් දැකීම් පිළිබඳව අපට උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම්වා 
ලංකාෙව්යි අපි කරන්න ඉන්ෙන්.  

මම හිතන විධියට එන සතිය අවසන් වන විට පළමුවන චීන 
කණ්ඩායම යනවා, හම්බන්ෙතොට ඉඩම් ෙසොයා ගන්න. කර්මාන්ත 
ෙවනුෙවන් ඉඩම් අක්කර 15,000ක් ෙසොයා ගන්න තිෙබනවා. 
අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමා දැනටමත් මත්තල 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධෙයන් රජය සමඟ හවුල් 
වන ෙලස සමාගම්වලින් ඉල්ලා තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවයි 
එතැනට මඟීන් ලක්ෂ 10ක් ෙගෙනන්න. ෙමෙතක් කල් හැම 
දවසකම එක ගුවන් යානයක් තමයි එහි ආෙව්. එක දවසක් මම 
විතරයි ගිෙය්. මම තනිවම ෙහලිෙකොප් ටරයකින් ගියා. එච්චරයි 
එදා ෙගොඩ බාපු අහස් යානයකට තිබුෙණ්. ෙම් යටෙත් මඟීන් 
ලක්ෂ 10ක්වත් එහි ෙගනාවාම, දකුෙණ් විතරක් සතියක් ගත 
කරන්න පුළුවන් විධියට ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නයි අපි 
බලන්ෙන්.  

අපි ෙද්ශපාලන හා වාණිජ අංශ ෙදකම සම්බන්ධ කරලා 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇති කරලා, ආෙයෝජන වැඩි කරන්න 
කටයුතු කරනවා. චීන ආෙයෝජකයන් දැනටමත් හම්බන්ෙතොට 
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පෙද්ශෙය් ආෙයෝජන කටයුතු ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාවට ජපන් ආෙයෝජකයන්  එනවා. ඒ සඳහා දැන් 
අපි කියා කර ෙගන යනවා. ඉන්දියානු ආෙයෝජකයන් කිහිප 
ෙදෙනක් ලංකාෙව් ඉන්දියානු කර්මාන්ත කලාපයක් ආරම්භ කිරීම 
සඳහා අෙපන් ඉඩම් ඉල්ලා තිෙබනවා.  ෙම් අය එන්ෙන් ලංකාෙව් 
ජනතාවට රැකියා ලබා ෙදන්නයි.  

ශී ලංකාෙව් ජාතික ආණ්ඩුව ෙලෝකෙය් පැසසුමට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය තුළින් ඉදිරි වසර පහක 
කාලය තුළ අපෙග් පශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි කාලය තුළ ෙමම කමෙව්දය අපි 
වඩාත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යනවා. එම කාලය තුළයි ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුවයි පවතින්ෙන්. ඒ ගැන කිසිදු සැකයක් තබා ගන්න 
එපා. අවුරුදු පහක් ෙම් ආණ්ඩුව පවතිනවා. සමහරු හිතනවා, 
ලබන අය වැෙයන් පසුව ෙම් ආණ්ඩුව වැෙටනවා කියලා. "අය 
වැය"  සම්මත වුණාට පසුව අෙප් ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියටත් 
මම ආරාධානා කරනවා, "එන්න අපට එකතු ෙවන්න" කියලා. 
ඊළඟ අවුරුදු  හතර අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න එන්න. 
තව කිහිප ෙදෙනක් එන්න ඉන්නවා. දකුණ දියුණු කරන ෙකොට 
ඔබතුමිය එතැන ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. එන්න, එන්න, 
කිසිම බයක් ඇති කර ගන්න එපා. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා පරිස්සෙමන් ඉන්න. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ඇතුළත 

ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ආරක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙදල්දූවට සහ අකුරලට තවත් අලුත් 

සංචාරක කලාප ෙදකක් එනවා.  
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒවා ආවාට පසුව -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, ඒක තමයි. එන්න, එන්න. ඔබතුමියට තව ෙමොනවාද 

ඕනෑ? [බාධා කිරීමක්] කෙළේ නැහැ ෙන්? ඔබතුමියලාෙග් කාලෙය් 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඔබතුමිය එතැන ෙමොනවාද කෙළේ? දැන් ඒවා 
කරෙගන යනවා.  දැන් බලන්න, ආපසු ගාල්ල වරාය කරන්න 
ජපන් ආෙයෝජකයන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම බයක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමිය, බය ෙවන්න එපා. ඕෙගොල්ලන් 
ෙනොකරපු ඒවා අපි කරලා ෙදන්නම්. නූතන දුටුගැමුණු රජ්ජු රුෙවෝ 
රුහුෙණන් ආවාට, රුහුණට ෙමොනවාද කෙළේ?  අපි පිටින් ඇවිල්ලා 
කරන්ෙන්. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ රුහුෙණ් සිටියා. නූතන 
දුටුගැමුණු රජ්ජුරු ෙවෝ රුහුණට ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ. දැන් 
රුහුෙණ් වැඩ ටික පටන් ගන්නවා.  අපි රුහුෙණ් වැඩ පටන් 
ගත්තාම  ඔබතුමිය ආණ්ඩුවට එනවාද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමිය 
කිව්වා, අපි වැඩ පටන් ගන්ෙන් නැහැ කියලා.  අපි රුහුෙණ් වැඩ 
පටන් ගත්ෙතොත් ඔබතුමිය ආණ්ඩුවට එනවාද? [බාධා කිරීම්] 
කමක් නැහැ. එන්න, එන්න. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් ඕනෑ 

තරම් රැකියා ගන්න පුළුවන්; දියුණු ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන 
කිසිම සැකයක් නැහැ.  ෙමොකද, ඔබතුමිය  ළඟ වාඩි ෙවලා සිටින 
අෙනක් අය එන්න කථා කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් එක්ක 
ඔබතුමියත් එන්න. [බාධා කිරීම්] අවුරුදු පහක් ෙම් ආණ්ඩුව 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව නැති ෙවන්ෙන් නැහැ, බය ෙවන්න එපා. 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අෙනක් ඇමතිවරුන් 
සමඟ අපත් එකතු ෙවලා ඒ දියුණුව සිදු කරනවා කියා මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තබා 
ගන්න එපා කියමින් මා නවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමා. Hon. Minister, will you reply to the Hon. Douglas 
Devananda's Question raised  under Standing Order 23/2?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will take it up on another day.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම්දීම, ගරු සභානායකතුමා.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
I 
 

විශව්විද්යාල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
பல்கைலக்கழகங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL  

"1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය ගරු 

ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා විසිනි. 
2016 අෙගෝසත්ු 09වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் மாண் மிகு 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ஆகஸ்ட் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, Minister of Higher 
Education and HIghways; to be read a Second time upon Tuesday, 09th 
August, 2016 and to be printed; and to be referred  to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සබරගමුව පළාත් සංචාරක කාර්යාංශෙය් 
පඥප්ති ෙකටුම්පත 

சபரக வ மாகாண சுற் லாத் ைறப் 
பணியக நியதிச்சட்ட வைர  

DRAFT STATUTE OF THE SABARAGAMUWA 
PROVINCIAL TOURIST BUREAU 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding the Provisions of the Standing Order No. 46 
A (3) (a) and (b) of the Parliament, this Parliament do grant the 
Sectoral Oversight Committee on International Relations an 
extension of time till 09th  August, 2016 to submit its report to the 
Parliament on the Draft Statute of the Sabaragamuwa Provincial 
Tourist Bureau which was referred by Mr. Speaker on 02nd  
December 2015." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose to take only half an hour's time for 

lunch.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින පස්වරු12.30 සිට 1.30 දක්වා පැයක කාලයක්  දිවා 

ආහාර විෙව්කය සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා.  නමුත් එම කාලය 
පැය භාගයකට අඩු කරන්න කියලාද ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. අද දින 

න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා. 

ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත : රීති 
இலங்ைக அ சக்தி சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள் 
SRI LANKA ATOMIC ENERGY ACT: RULES  

 
 

[අ.භා. 12.12] 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2014 අංක 40 දරන ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත පකාරව                     
ශී  ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ජූලි 21 දිනැති අංක 1924/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු 
ලැබ, 2016.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක 
බලශක්ති (බලපත) රීති සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති 
(කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීෙම් අදහස පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්) රීති අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව මඟින් ඉදිරිපත් කළ රීති ෙදකක් 
පිළිබඳවයි, අපි අද කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ෙමම රීති ෙදක 2015.07.21 වැනි දින ගැසට් පතයක් මගින් 
හඳුන්වා ෙදනු ලැබුවා. දැනට කියාත්මකයි. අෙප් පනත අනුව අපි 
එය සාධාරණ කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
සම්මත කර ගත යුතුයි. අද සිදු ෙකෙරන්ෙන් එම කටයුත්තයි.  

ශී ලංකාව 1957 ජාත්යන්තර පරමාණු බල ඒජන්සිෙය් 
සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමත් සමඟම න්යෂ්ටික විද්යාව හා 
තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතුවල නිරත විය. ෙම් සමඟම ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් විකිරණශීලී සමස්ථානික ඒකකය 1962දී 
පිහිටුවනු ලැබීය. 

1969 අංක 19 දරන පරමාණුක ශක්ති අධිකාරි පනත යටෙත් 
1969දී පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පිහිටුවනු ලැබීය. පරමාණුක 
ශක්ති අධිකාරියට විකිරණ සමඟ වැඩ කරන ෙසේවකයන්, මහ 
ජනතාව හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විකිරණ ආරක්ෂාවට 
සම්බන්ධ නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම සහ න්යෂ්ටික තාක්ෂණය 
ෙයොදාෙගන මිනිසාට පෙයෝජනවත් වන ෙසේවා සැපයීම, 
පර්ෙය්ෂණ කිරීම යන කාර්යයන් පවරන ලදී. 2014 වර්ෂය 
දක්වාම පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය විකිරණ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ 
ජාතික නියාමන අධිකාරිය ෙලස කටයුතු කළ අතර, න්යෂ්ටික 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු හා ෙසේවා 
කටයුතු ෛවද්ය, කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අංශවලට ලබාදීමත්, 
ජාත්යන්තර පරමාණු බල ඒජන්සිෙය් ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයා 
ෙලස කටයුතු කිරීමත් කරෙගන ෙගොස් ඇත. ෙමම අධිකාරිය 
මඟින්ම න්යෂ්ටික තාක්ෂණ කටයුතු විශාල ෙලස එහි අලුෙතන් 
ඉදි කරන ලද පර්ෙය්ෂණාගාර ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීෙමන් පසු 
සිදු කිරීම නිසා හා එම අධිකාරිය විසින් විකිරණ පභව භාවිත කිරීම 
නිසා නියාමන කටයුතු එම අධිකාරිය මඟින්  කිරීම නුසුදුසු බව 
ජාත්යන්තර සංවිධාන මඟින් ෙපන්නුම් කරන ලදී.   
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එහි ඉතිහාසය ගැනයි 
ෙම් ෙකටිෙයන් කියන්ෙන්. ඒ අනුව නියාමන කටයුතු සහ 
සංවර්ධන කටයුතු එකම ආයතනයකින් කිරීම නුසුදුසු බැවින් 
ෙවනම ආයතනයක් නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පිහිටු විය 
යුතු බව ෙත්රුම් ගැනීෙමන් පසු නව පනතක් පිළිෙයළ කරන ලදී. 
ඒ අනුව වර්තමානෙය් කියාත්මක වන පනත 2014  ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී, 2014 අංක 40 දරන පරමාණුක ශක්ති පනත ෙලස 
නීතිගත කරන ලදී. ෙමම පනත මඟින් නියාමන කටයුතු සහතික 
කිරීම මඟින් ජනතාවෙග් හා පරිසරෙය් ආරක්ෂාව, විකිරණ පභවල 
ආරක්ෂාව, ජාත්යන්තරව අත්සන් තබා ඇති සම්මුතිවලින්                       
ශී ලංකාව විසින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් කිරීම පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාවට පැවරී ඇති අතර, විකිරණශීලී දව්ය 
ෙයොදා ගනිමින් න්යෂ්ටික තාක්ෂණය දියුණු කිරීෙම් කටයුතු සහ 
ෙවනත් ආයතනවලට විකිරණ තාක්ෂණය හඳුන්වා දීෙම් කටයුතු 
පරමාණුක ශක්ති බල මණ්ඩලයට පවරන ලදී. 

මුලින් එක් ආයතනයක් වශෙයන් තිබුණු ෙමම වැඩසටහන 
2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී 2014 අංක 40 දරන පනතින් 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම ෙලස සහ පරමාණුක 
බලශක්ති මණ්ඩලය ෙලස වගකීම් ෙදකකට ෙබදී ගියා. ෙමම 
ආයතන ෙදක පිහිටුවීමත් සමඟ ෙපර පැවති පරමාණුක ශක්ති 
අධිකාරිය අෙහෝසි විය. පරමාණුක ශක්ති නියාමන සභාෙව් 
රාජකාරි 2015 ජනවාරි 01ෙවනි දින පටන් ගන්නා ලදී.  

නියාමන අධිකාරිෙය් වගකීම්  

විකිරණ පභවවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමත්, අනවශ්ය 
විකිරණ බලපෑම්වලින් මහ ජනතාව හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට 
නියාමන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමත්, එය පවත්වාෙගන යාෙම් 
වගකීමත් පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට ඇත.  

2014 අංක 40 දරන පරමාණුක ශක්ති පනත මඟින් ලබා දී ඇති 
බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙරගුලාසි, නීති හා රීති පිළිෙයල 
කිරීමත්, ඒවා නීතිගත කිරීමත්, විකිරණශීලී දව්ය භාවිත කරන්නන් 
සඳහා බලපත හා පරීක්ෂණ පද්ධතියක් පිහිටුවීමත්, විකිරණශීලී 
දව්ය ආනයනය හා අපනයන කිරීම, විකිරණ පභවල ෙභෞතික 
ආරක්ෂාව සහතික කිරීමත්, න්යෂ්ටික ෙහෝ විකිරණශීලී හදිසි 
අවශ්යතාවන්ට මුහුණදීම සඳහා හැකියාවන් දියුණු කිරීමත්, ශී 
ලංකාව අත්සන් තබා ඇති විකිරණ ආරක්ෂණ සම්මුතිෙය් 
නියමයන්  ඉටු කිරීමත්, ඉහත කාරණා සඳහා නීතිමය සහ නියාමන 
පද්ධතියක් පිහිටුවීමත් පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට 
පැවරී ඇත.  

අද ෙම් සිදු ෙවන්ෙන්ත් ඒ කාරණාවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒ අනුව පරමාණුක ශක්ති භාවිතය 
විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය විද්යාෙව් භාවිතයන් සහ කර්මාන්තවල 
භාවිතයන් ෙලස ෙකොටස් ෙදකකට ෙබෙදනවා. පරමාණු බලශක්ති 
නියාමන සභාෙව් කියාකාරකම් අපට සරලව ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
දක්වන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෛවද්ය 
විද්යාෙව්දී, කර්මාන්තවලදී, පර්ෙය්ෂණවලදී, පර්ෙය්ෂණ හා 
කෘෂිකර්මාන්තවලදී විකිරණවල ෙයොදා ගැනීම් මඟින් සිදුවිය හැකි 
අන්තරාවන්ෙගන් මහජනතාවෙග්, වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග්, 
ෙරෝගීන්ෙග් හා පරිසරෙය් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විකිරණ භාවිත කරන කාමර 
නිර්මාණයට උපෙදස් ලබා දීමත්, එම කාමර අනුමත කිරීමත් සිදු 
කරනු ලබයි. 

විකිරණශීලී පභව හා විකිරණ භාවිත කරන ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම හා ඒවාෙය් තත්ත්වය සුදුසු පරිදි දියුණු කිරීමට අවශ්ය 
උපෙදස් ලබාදී පහත සඳහන් කාර්යයන් ද සිදු කරනු ලබයි: 

විකිරණ ස්ථාන සඳහා බලපත් ලබා දීම; 

විකිරණ ආරක්ෂණය සඳහා ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම; 

විකිරණශීලී දව්ය පවාහනය සඳහා උපෙදස් ලබා දීම; 

අනවශ්ය විකිරණශීලී දව්ය රට තුළ ෙගොඩ ගැසීම වැළැක්වීම 
සඳහා විකිරණශීලී දව්ය ආනයනය හා අපනයනය පාලනය කිරීම; 

මහජනතාව හා පරිසරය අනවශ්ය විකිරණවලින් ආරක්ෂා 
කිරීමට විකිරණශීලී දව්ය සුදුසු පරිදි බැහැර කිරීමට උපෙදස් ලබා 
දීම; 

අධිවිකිරණ පභව සඳහා ෙභෞතික ආරක්ෂණය සැලසීම; 

විකිරණ ආපදාවන් සඳහා ෙපර සූදානම හා පතිචාර දැක්වීමට 
කටයුතු කිරීම; 

ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය හා ෙවනත් 
ජාත්යන්තර ආයතනවල පිළිගත් නිර්ණායක පිළිබිඹු වන 
ආකාරයට විකිරණ ආරක්ෂාව හා අයනීකරණ විකිරණ ෙයොදා 
ගැනීම සම්බන්ධව නීති - රීති සම්මතයක් පිළිෙයල කර කියාවට 
නැංවීම; සහ 

සුරක්ෂිතතාව, ආරක්ෂාව හා ආරක්ෂණය සම්බන්ධව                       
ශී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති සම්මුති සඳහා ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිත 
ආයතන ෙලස කියා කිරීම සහ එම සම්මුතිවල එකඟ වූ 
කියාකාරකම් ඉෂ්ට කිරීම. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් කාරණා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාෙව් කියාකාරකම් ෙලස පවතිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලෙය් වපසරියට කාරණා කිහිපයක් අයත් ෙවනවා. ඒවා 
පහත දැක්ෙව්. 

රෙට් සියලුම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විකිරණ තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගැනීම;  

විකිරණ තාක්ෂණය සම්බන්ධ සියලුම පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු 
කිරීම; 

න්යෂ්ටික තාක්ෂණය හා ෙවනත් විකිරණශීලී දව්ය උපෙයෝගී 
කර ගැනීම පිළිබඳ සියලුම ෙතොරතුරු මහජනතාව සහ අදාළ 
ආයතනවලට ලබා දීම;  

රට තුළ න්යෂ්ටික තාක්ෂණය පරිසරයට හානියක් ෙනොවන 
අයුරින් සාමකාමීව සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගැනීම;  

රට තුළ පැවතිය හැකි විකිරණශීලී ඛණිජ දව්ය ගෙව්ෂණය 
කිරීම; සහ 

ජාත්යන්තර හා පරමාණුක බලය ඒජන්සිය මඟින් විකිරණ 
ෙයොදා ෙගන ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය්දී, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්දී හා 
කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්දී කරනු ලබන සංවර්ධන හා 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික විෙශේෂඥ දැනුම ලබා දීමට 
හා ඒවාට අවශ්ය උපකරණ සැපයීම.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතන ෙදෙකහි වගකීම ෙම් ආකාරයට ෙබදී යනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම ෙම් පිළිබඳව විස්තර කරන්න 
ටිකක් ෙවලාව ගත්තා. පරමාණු කියලා කියපු ගමන් සමහර 
ෙව්ලාවට ඒ දිහා ෙබොෙහොම කුතුහලෙයන් බලන තත්ත්වයක් අපි 
සමහර කාරණාවලදී දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් සභාවටත් ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි කළ යුතුයි කියලා මම හිතුවා. අද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම නීති රීති සකස් කිරීෙම් නියාමන 
ෙකොමිසෙම් බලතල අනුව ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ රීති ෙදකක් ෙම් 
සභාෙව් අනුමැතියට ලක් කිරීමයි.  

එකක් තමයි, පරමාණුක බලශක්ති (බලපත) රීති අයනීකාර 
විකිරණ හා සම්බන්ධ කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීම. ෙමම රීතිය 
පනෙත් 23(1) (ඇ) සහ පනෙත් 30(1) වගන්තිය සමඟ කියවිය 
යුතු, 87 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 
සභාව විසින් සාදා ඇත. ෙමමඟින් අයනීකාර විකිරණ 
පරිහරණෙය්දී පවතින අවදානම යන කාරණය මත පදනම්ව, එක් 
එක් බලපතය වලංගු වන උපරිම කාලසීමාවන් ෙම් ගැසට් එක 
මඟින් වර්ගීකරණය කරලා තිෙබනවා. ෙමෙසේ එක් එක් බලපතය 
වලංගු වන උපරිම කාලසීමාවන් තීරණය කර ඇත්ෙත් අයනීකාර 
විකිරණ පරිහරණය කරනු ලබන කියා පිළිෙවත් එනම්, විකිරණ 
චිකිත්සාව, ජීවානුහරණය, කාර්මික විකිරණ ෙල්ඛය, න්යෂ්ටික 
ෛවද්ය කර්මය, ෛවද්ය විකිරණ ෙල්ඛය, විකිරණශීලී පභව 
බැහැර කිරීම සහ විසර්ජනය, විකිරණශීලී පභව පවාහනය කිරීම, 
විකිරණශීලී පභව ගබඩා කිරීම, විකිරණශීලී පභව බැහැර කිරීම 
සහ විසර්ජනය, විකිරණශීලී පභවයන් විකිණීම යනාදිය සලකමිනි. 
තවද, ෙමම රීතිය මඟින් බලපතයක් දරන්නා එම බලපතය කල් 
ඉකුත් වන දිනට මාස 3කට ෙපර බලපතය අලුත් කිරීම සඳහා 
අයදුම් කිරීමට අසමත් වුවෙහොත්, එක් දිනකට රුපියල් 100ක 
අධිභාරයක් අයකිරීෙම් බලය ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාව ෙවත ලබාදී ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම්ෙකන් 
අදහස් කරන්ෙන් ඒ විකිරණශීලී දව්ය භාවිත කරන ආයතනෙය් 
තිෙබන විෙශේෂ තත්ත්වයන් මත ලබා ෙදන බලපතය අවදානම අඩු 
ස්ථානවලට වර්ෂ තුනක් සඳහාත්, නිතර ෙසොයා බලන ස්ථානවලට 
වර්ෂ ෙදකක් ෙහෝ වර්ෂයක් සඳහාත් වශෙයන් කාල පරාසයක් 
ෙතෝරාෙගන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳවයි. 

අද දින ඉදිරිපත් කරනු ලබන අෙනක් රීතිය තමයි,  2015 අංක 
1 දරන පරමාණුක බලශක්ති (කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීෙම් 
අදහසක් පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්) රීති. ඒ අනුව ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලද ෙමම රීතිය, පනෙත් 87 
වන වගන්තිය හා 20(1) වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු අතර 
ෙමම රීතිය යටෙත් දක්වා ඇති "දැනුම් දීෙම් ආකෘතිය" අයනීකාර 
විකිරණ සම්බන්ධ කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීමට අදහස් කරන 
ඕනෑම පුද්ගල යකු විසින් බාර දිය යුතුය. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා නිශ්චිත 
ෙපෝරමයක් -ඉල්ලුම් පතයක්- සකස් කරලා, ඒ ඉල්ලුම් පතය 
ලැබුණාට පසුව තමයි  ෙම් සඳහා බලපතයක් ලබා ගත යුතුද නැද්ද 
කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඉතා සරලව කිව්ෙවොත් ෙම් තුළින් සිදු 
වන්ෙන් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම මගින් 
විකිරණශීලි දව්ය භාවිත කිරීම පිළිබඳ වඩාත් කමානුකූල 
තත්ත්වයක් ෙම් රට තුළ ඇති කිරීමයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

[අ.භා. 12.23] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් අනාගතය 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වැදගත් අංශයක් පිළිබඳවයි අද අපි 
 සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා සඳහන් 
කරපු ආකාරයටම ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය, මීට 
වසර ෙදකකට පමණ ෙපරාතුව ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන ෙකොමිසම සහ ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය 
වශෙයන් අංශ ෙදකකට ෙවන් වුණා. ඇත්තටම එෙසේ අංශ 
ෙදකකට ෙවන් කිරීෙම් පදනම බවට පත් ෙවන්ෙන්ම ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම මගින් ෙම් ආයතනයට 
අදාළ නීති, ෙරගුලාසි කියාත්මක කිරීමත්, අනික් පැත්ෙතන්                     
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා අවශ්ය ෙසේවාවන්  සැපයීම සඳහා පුළුල් ඉඩකඩක් ලබා 
 දීමටත්ය. ඒ අනුව දැනටමත් ෙම් මණ්ඩලය සහ නියාමන 
ෙකොමිසම මගින් අෙප් රෙට් කෘෂි කාර්මික, කාර්මික, ෙසෞඛ්ය, 
උසස් අධ්යාපන සහ ආරක්ෂක කියන ක්ෙෂේතවල පර්ෙය්ෂණ 
ගණනාවක් සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට එන 
ආහාරවල - ටින් මාළු ෙවන්න පුළුවන්; කිරි පිටි ෙවන්න පුළුවන්; 
ෙවනත් ආහාර දව්ය ෙවන්න පුළුවන්.-  විකිරණශීලිතාව පරීක්ෂා 
කර බලා, රෙට් ජනතාවට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර වර්ග ලබා 
දීෙම්දීද ෙම් ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂණ ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  

 

දැනටමත් අෙප් රෙට් ෙරෝහල්වල X-ray යන්ත ආශිතව වැඩ 
කරන ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන විකිරණශීලී 
තත්ත්වය ගැන නිරතුරුවම පරීක්ෂාෙවන් ඉඳලා, ඒ අයෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්නත් ෙම් අධිකාරිය මැදිහත් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රට අවට - ආසන්න - රටවල පිහිටලා තිෙබන 
න්යෂ්ටික බලාගාර හරහා අෙප් රටට ෙකොපමණ බලපෑමක් එල්ල 
ෙවනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීෙම් බලයත්, 
හැකියාවත් තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනයටයි. ඒ නිසාම න්යෂ්ටික 
ශක්තිය ගැන අවධානය ෙයොමු කරනෙකොට ෙපෙනනවා, ෙම් 
ආයතනය අෙප් රෙට් ඉතාම විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ හැකි 
ආයතනයක් බව. ෙලෝකෙය්ම පවතින බලශක්ති අර්බුදය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන ෙකොට ගල් අඟුරු ෙවනුවට, ඛනිජ ෙතල් දහනය 
ෙවනුවට දැන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා ෙයොමු ෙවමින් 
පවතිනවා.  

ෙලෝකෙය් රටවල් අතුරින් අෙප් රට සාක්ෂරතාව අතින්  
ෙකොතරම් ඉහළින් හිටියත්, පරිගණක සාක්ෂරතාව අෙප් රෙට් 
ඉහළ මට්ටමක පැවතියත් අපි තවමත් සිටින්ෙන් විද්යාව හා 
තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ගම් මට්ටමට ෙගන යාම පිළිබඳ බලවත් 
අර්බුදයකයි. ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය, ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය, "පරමාණු" කියලා කියපු විගසම 
ජනතාවෙග් මතකයට නැ ෙඟන්ෙන් අන් කිසිවක් ෙනොව, න්යෂ්ටික 
බලාගාර, න්යෂ්ටික අවි ආයුධ  සහ න්යෂ්ටික පිපිරුම් පිළිබඳවයි. 
ඒ නිසාම ෙම් ආයතනය පිළිබඳවත් ජනතාව තුළ මහා භීතියක් 
ෙගොඩනැඟිෙම් හැකියාවක්, ඉඩ පහසුවක් ෙකනකුට තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙමවැනි ෙසේවයක් කරන ආයතනයක් ගැන අපි 
කථා කරන ෙකොට ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන අෙප් 
විද්යාඥයන්, පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් රැක ගැනීම අෙප් ජාතික 
වගකීමක් ෙවනවා. ෙමොකද, විද්යාඥයන් විධියට ෙම් ආයතනයට 
බඳවා ගන්ෙන්ත් අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලයක එක්ෙකෝ රසායන 
විද්යාව නැත්නම් ෙභෞතික විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂෙව්දී 
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උපාධිධාරින්. ඔවුන්ට ෙම් රට අතහැර ගිහිල්ලා රැකියා කිරීෙම් 
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඉතා ඉහළ වැටුප්වලට ඔවුන් බඳවා ගන්න 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් බලා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙම් අය 
නිදහස් අධ්යාපනෙයන්  තමන් ඉෙගන ගත් ෙදයින්, තමන්ෙග් රෙට් 
ජනතාවට යම් ෙසේවයක් කිරීෙම් අරමුණින් රෙට් රැඳිලා යම් 
අවදානමකුත් දරා ෙගන ඔවුන්ෙග් ෙසේවය රටට සපයනවා.  

මම දන්නා ආකාරයට පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය තුළ 
දැනට එවැනි විද්යාඥයන් 40ක් පමණ ෙසේවය කරනවා. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයමය ගැටලු විසඳන්න පසු ගිය දශකය පුරාම වූ 
මැදිහත්වීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා ඇති 
පරමාණුක  බලශක්ති මණ්ඩලය සහ පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාව ෙවන් කිරීෙම්දී ඔවුන් මුහුණ දුන් බලවත් වූ වැටුප් 
විෂමතාවක් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් 2006 චකෙල්ඛය අනුව 
ඔවුන්ට හිමි නියමිත වැටුපවත් ලැබිලා නැහැ.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය පුරාම ඔවුන් යම් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා; 
ලියුම් ලියලා තිෙබනවා; විටින් විට අදාළ ඇමතිවරු එක්ක, මුදල් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක විවිධ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
ගැටලු එෙහමමයි. ඒ නිසාම පසු ගිය දවසක ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයා මුදල් අමාත්යාංශය අමතලා ෙමොවුන්ෙග් 
සාධාරණ ගැටලුවට නිසි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා. ඒ ඉල්ලීම මුදල් අමාත්යාංශට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, තවමත් ඒ සඳහා සාධාරණ 
පිළිතුරක් ලබා දීලා නැහැ. මම කලින් කිව්වා වාෙග්  අවදානමකුත් 
දරා ෙගන; ඉතාම අඩු වැටුපක් සහිතව, තමන් එක්ක 
විශ්වවිද්යාලෙය් එකට ඉෙගන ගත් අය ෙවනත් ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලට බැඳිලා වැඩි වැටුපක් ලබද්දී ඔවුන් ෙම් ආයතනෙය් 
ෙසේවය කිරීම ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් රට,  ජාතිය  ෙවනුෙවන් 
කරන මහා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක්. ඒ නිසා මුදල් අමාත්යාංශෙය්, 
කළමනාකරණ ෙසේවා මණ්ඩලෙය් පසුබැසීම එෙහම නැත්නම් 
අකාර්යක්ෂමතා නිසා තමයි ෙම් ගැටලුවලට මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් රෙට් සංවර්ධනෙය් ෙවනත් මානයන් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරනවා නම් ෙලෝකෙය් අලුත් තාක්ෂණය අනුව 
අෙප් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිය ෙයොදා ගන්නවා නම්, අපට ෙම් අය රැක ගන්න ෙවනවා. 

 මම දන්නා ආකාරයට දැනටමත් ඔවුන් අෙප් රෙට් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ඉතා විශිෂ්ට පර්ෙය්ෂණයන් කර 
තිෙබනවා. ඉස්සන්ෙග් කකුළුවන්ෙග් කටුවලින් කයිටීන් කියන 
රසායනිකය ෙවන් කර ෙගන දැනටමත් ඔවුන් ඉතා පබල දිලීර 
නාශකයක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් එක උදාහරණයක් විතරයි. ඒ 
සඳහා ෙලෝකෙය් සම්මානත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපට 
තිෙබන කනගාටුව ෙම් විද්යාඥයන්ට රට අතහැර යන්න බල 
කරනවා මිසක් ඔවුන් රට තුළ තබා ගැනීම සඳහා වුණු 
මැදිහත්වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔවුන් තැන් තැන්වල; 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය්, කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් පර්ෙය්ෂණ 
කරමින්  නිකරුෙණ් තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ අපෙත් යවා ගන්නවා. 
ඒ ෙවනුව ට  රටක් හැටියට අපි  පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරනවා නම්, ඇත්තටම ෙම්  සියලු පර්ෙය්ෂණ ඒකාබද්ධ 
කරලා  ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ අගමැතිවරයා යටෙත් පවත්වා ගත 
යුතු අංශයක් බවට පත් කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාව අප ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මා කිව්ව කරුණු ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 12.31] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙමවැනි 

ෙරගුලාසි පිළිබඳව විවාදයක් පැවැත් ෙවන්ෙන් නැති වුණත් අද 
දවෙසේ ලැබුණු අවස්ථාව විෙශේෂ වරපසාදයක් හැටියට අමාත්යාංශය 
සලකනවා. මක් නිසාද, පරමාණුක බලශක්ති බලපත රීති හරහා 
ෙම් රෙට් විකිරණ භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වයන් 
නියාමනය කරන්නට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ හරහා ඒ අදාළ 
ක්ෙෂේතවල විකිරණ භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන පමිතින් ස්ථාපනය 
කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය වන පරිදි පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාවත්, පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයත් 
නීතිෙයන් සහ ෙභෞතික වශෙයන් එකිෙනකට ෙවන් වූ ආයතන 
විධියට පවත්වාෙගන යනවා. නියාමනය කිරීෙම් වගකීම ෙවන්වූ 
ආයතනයකට පවරා ඒ හරහා පරමාණුක බලශක්තිය එෙහම 
නැත්නම් විකිරණ භාවිතය පිළිබඳ ෙලෝකය පිළිගත් ජාත්යන්තර 
පමිතින් සහ ජාත්යන්තර කාර්ය පටිපාටි ශී ලංකාව තුළ අනුකූල 
කර ගැනීම පිළිබඳව අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් මූලික 
වශෙයන් පරමාණුක බලය භාවිත වන්ෙන් ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් හා 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය්යි. අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
සඳහන් කළ පරිදි අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව තිෙබන 
අවස්ථාවන් ඉතාම අඩුයි. ෙම් ක්ෙෂේතවල පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඇත්ත වශ ෙයන් අනික් ක්ෙෂේතවලත්, විශ්වවිද්යාල තුළ පවා 
පර්ෙය්ෂණයන්ට තිෙබන ඉඩකඩත්, ආෙයෝජනයත්, වුවමනාවත් 
ඉතාම අවම මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පරමාණුක 
බලශක්ති පිළිබඳ ක්ෙෂේතවල පර්ෙය්ෂණය කරන්න තිෙබන 
ඉඩකඩ ඉතාම සීමිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කරන 
ආෙයෝජනවල අඩුකමත් ඒ වාෙග්ම ඒ ක්ෙෂේතයන්ට අදාළව 
විශ්වවිද්යාලවල සිදු වන සිද්ධාන්ත ඉගැන්වීම මූලිකව සිදුවන 
නිසායි. ඒත් මා කියන්නට ඕනෑ, පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලයත්, පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවත් කියන 
ආයතන ෙදක ෙලෝකෙය් පිළිගත් ජාත්යන්තර පමිතින්ට සහ කාර්ය 
පටිපාටියට අනුකූලව තමන්ෙග් වගකීම ඉටු කරමින් ඉන්න බව. ඒ 
නිසා පුරවැසියන්ෙග් ආරක්ෂාව සනාථ කරන ගමන්, පරමාණු 
බලය අෙප් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් උෙදසා 
භාවිත කිරීමට අවශ්ය කරන නීතිමය පරිසරයත්, පාෙයෝගික 
පරිසරයත් ඔවුන් සකස් කිරීමට දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ කැපෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් දිගු කාලීන 
ජනන සැලැස්ම තුළ විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීම සඳහා පරමාණු 
විදුලි බලාගාරයක අවශ්යතාව  ෙතෝරාගත හැකි විකල්පයක් -
optional- වශෙයන් සඳහනක් තිෙබනවා. අප වැනි පුංචි රටකට 
එෙසේ කළ හැකිද, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ඉඩකඩම් අපට 
තිෙබනවාද, අෙප් රෙට් ආර්ථික ශක්තිය එයට ඉඩ ෙදනවාද එෙහම 
නැත්නම් ඊට වඩා විකල්ප බලශක්ති පෙභ්ද තිෙබනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් විශාල වශෙයන් විවාද තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ තර්ක ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් 
අනාගත බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව උෙදසා වැදගත්වන සෑම 
බලශක්ති පෙභ්දයක් පිළිබඳවම අධ්යයනය කිරීම වැදගත් වනවා. 
ඒ නිසා අෙප් දිගු කාලීන ජනන සැලැසම් තුළ ෙතෝරාගත හැකි 
ජනන පභවයක් ෙලස පරමාණු බලශක්ති පිළිබඳ කාරණය තවමත් 
ඉතිරිව තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන බලන්නට ඕනෑ. බංගලාෙද්ශය 
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විශාල රටක් ෙනොෙවයි. අධික ජනගහනයක් තිෙබන රටක්. නමුත් 
ඔවුන් අද පරමාණු විදුලි බලාගාර ෙදකක් ඉදි කරමින් තිෙබනවා.  

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයත් පරමාණු විදුලි බලාගාර ෙදකක් 
ඉදි කරමින් තිෙබනවා. ඉන්දියාව අෙප් රටට කිෙලෝමීටර් 200ක් 
දුරින් කුන්ඩන්කුලම් පරමාණු විදුලි බලාගාරය ඉදි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, එහි ෙදවන අදියරත් ආරම්භ කිරීමට දැන් සූදානමින් 
ඉන්නවා. ෙම් කුන්ඩන්කුලම් බලාගාරය ඉදි කිරීම හරහා                          
ශී ලංකාවට ඇති වන බලපෑම තක්ෙසේරු කර තිෙබ්ද, ඒ වාෙග්ම 
එම බලාගාරය හා සම්බන්ධව ඉන්දියානු රජය සමඟ ශී ලංකා රජය 
පවත්වාෙගන යන සබඳතාව ෙකෙලසද කියන කාරණා ගැන මීට 
වසර 4කට පමණ කලින් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම 
එවකට විදුලිබල අමාත්ය ධුරය දැරූ පාඨලී චම්පික රණවක 
අමාත්යතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. අපට ඒ ගැන ෙලොකු ෙතෝරා 
ගැනීමක් ෙහෝ ෙලොකු පාලනයක් ෙනොතිබුණු බව කිව යුතුයි. 
නමුත්, අද වන විට ඉන්දියාෙව් කුන්ඩන්කුලම්හි ෙදවැනි පරමාණු 
බලාගාරයත් commission කරන්නට ඔන්න ෙමන්න තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටක් විධියට අප ෙමන්න 
ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා කරන්න අවශ්යයි.  පරමාණු 
බලශක්තිය හා සම්බන්ධව ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීට ර් 200ක් කියන 
එක එතරම් ෙලොකු දුරක් වශෙයන් සලකන්න බැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ අප පරමාණු බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම 
පිළිබඳව තිෙබන අවස්ථාව භාවිත කළ යුතුද, නැද්ද කියන 
කාරණය ගැන දුරදිග හිතලා තීරණ ගත යුතුව තිෙබනවා. එය 
එකවරම බැහැර කිරීම ෙහෝ එකවරම භාර ගැනීම ෙනොකළ යුතුයි. 
ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙසේ අධ්යයනය 
කිරීම සඳහා වැය වන මුදල් පමාණය අපට යම් ආකාරයකින් ඒ 
පිළිබඳව උදව් කරන ආයතන හරහා ලබාගැනීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පරමාණු බලය ෙසෞඛ්යය, කෘෂිකර්මය වැනි 
කෙෂේතවල දැනට කරන ඒ අවම භාවිතය වඩා ආරක්ෂිතව කර 
ගැනීමට අවශ්ය වන ෙමවැනි ෙරගුලාසි සකස් කරන ගමන්ම, 
විදුලිය උත්පාදනය කිරීම උෙදසාත් පරමාණු බලශක්තිය භාවිත 
කිරීෙම් අවස්ථාව පිළිබඳව අප අධ්යයනය කළ යුතුයි. අද ෙහට 
ෙනොෙවයි, තව වසර 15කින්, 20කින්, 30කින්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය  නුසුදුසු ෙහෝ කළ ෙනොහැකි යුගයක් උදා 
වන විට, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව ආරක්ෂාකාරීව, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව 
පරිසර හිතකාමීව, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව ආර්ථික වශෙයන් 
දිගුකාලීනව භාවිත කිරීමට හැකියාව තිෙබන විකල්පයක් ෙලස 
පරමාණු බලශක්තිය භාවිත කරනවාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැන 
ගැඹුරින් අධ්යයනය කළ යුතු අවස්ථාවක්  දැන් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අද ගැන හිතලා ෙනොෙවයි, අනාගතය ගැන හිතලායි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.40] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලද රීති ගණනාවක් 
සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා 
තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන කථා කරන්න මටත් අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට ඉතාම 
ටික ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කාරණා ෙදක තුනක් 
පමණක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වන ආර්ථිකයකට, දියුණු වන 
සමාජයකට අද බලශක්තිය අත්යවශ්ය බව පිළිගන්නා වූ 
වැඩසටහනක් අෙප් රටට අවශ්යයි. එය සකස ් කළ හැක්ෙක් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙනොෙවයි. එය සකස ් කළ හැක්ෙක් 
විද්යාඥයන්ට පමණයි කියන ෙදය අප මූලිකව පිළිගන්න ඕනෑ. 
ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපට ජන සමාජයට එයින් වන්නා වූ 
යම්කිසි දීර්ඝ කාලීන හානියක්, පාරිසරික හානියක්, පැවැත්මකට 
වන හානියක් පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කළ හැකියි. ඒ වාෙග්ම 
එවැනි යහපත් වැඩ පිළිෙවළක දිගු ගමනට ෙමම ආයතනෙය් 
වි ෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති අයට අපට ලබා දිය හැකි සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

මා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයට අයත් 
මහරගම පිහිටි පිළිකා ෙරෝහල පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වන්න මා 
කැමැතියි. පිළිකා ෙරෝහෙලන් පිටවන අපදව්ය විකිරණයන්ෙගන් 
සමන්විත බවත්, එම භූමි පෙද්ශෙය් ජීවත්වන ජනතාවට එම 
විකිරණ අනතුර සහිතව ජීවත් වන්නට සිදු වී තිෙබන බවත්, 
පරමාණු බලශක්ති අධිකාරියට අවස්ථා රාශියකදී දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ඔවුන් විසින් ඒ සඳහා මැදිහත් වී තිෙබනවා. ඔවුන් 
විසින් යම් යම් විකල්ප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත්, තවම ඒ 
පරිසරය හා ජන සමාජය සම්පූර්ණෙයන් ආරක්ෂා වී නැහැ. ඒ 
නිසා මා පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිෙයන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් ගැන විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලා. අපට 
විකිරණ - radiation - අවශ්යයි; radioactive දව්ය අවශ්යයි; පිළිකා 
මර්දනයට ඒවා අවශ්යයි; ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව සඳහා 
අවශ්යයි. ඒක තමයි ෙම් ආයතන ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙරෝහල ආරම්භ කළ කාලයට වඩා දැන් පිළිකා 
ෙරෝගීන් විශාල පමාණයක් එතැනට පැමිෙණනවා. ඒ වාෙග්ම එහි 
අෙනක් පැත්ත ගැන අපි දක්වන උනන්දුවත් වැඩියි. ෙම් කාරණය 
විෙශේෂෙයන් අවධානයට ෙයොමු වන ෙකොට එහි බලපෑම එන විවිධ 
පෙද්ශ තිෙබනවා.  

ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුද්ද පවිත වායුව 
පිළිබඳ ෙමම අධිකාරියට ඇති බලය වාෙග්ම, ජලෙය් පවිතතාව 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් ෙමම අධිකාරියට බලයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ඔබතුමාත් දන්නවා, අද පානීය ජලය ගන්ෙන් අෙප් 
පධාන ගංගාවලින් බව. ගංගාවලට අපවිත දව්ය එකතුවීම 
වැළැක්වීමට පරිසර අධිකාරිය, ශී ලංකා පරමාණු බලශක්ති 
අධිකාරිය සහ පරමාණු බලශක්ති නියාමන  සභාව නිරන්තරෙයන් 
මැදිහත්වන නව වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්ය වනවා. ඒ සම්බන්ධව 
පැමිණිල්ලක් පැමිෙණන තුරු බලා ෙනොසිටිය යුතුයි. අෙප් සිරිත 
තමයි පැමිණිල්ලක් පැමිෙණන ෙතක්, "සියල්ල ෙහොඳයි" කියා 
හිතා ෙගන සිටීම. අද තිෙබන්ෙන් ෙව්ගෙයන් හානි වන 
පරිසරයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් ගන්න 
ඔබතුමා නිතර ෙදෙව්ෙල් එන, මමත් නිතර ෙදෙව්ෙල් යන අෙප් 
ගම් පළාෙත්, ෙකොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා කඳවුර පසු ගිය දා 
පුපුරා ගියා. අද වන තුරු පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය ඒ අවට 
තත්ත්වය ගැන සහතිකයක් ෙදන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. ඒ, 
පැමිණිල්ලක් නැතිකම. පැමිණිල්ලක් කළ යුතුමද? අපට හමුදා 
කඳවුර ඇතුළට යන්න බැහැ. අපි ගිහියන් හැටියටයි සලකන්ෙන්! 
නමුත් මහණ වුණ අයයි හමුදාව ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්! 

පුපුරා ගිය හමුදා කඳවුෙරන් පැතිරී ගිය විකිරණ ෙකොයි තරම් 
පමාණයක් තිෙබනවාද, නැද්ද? එය සීතාවක පෙද්ශෙය් ජන 
ජීවිතයට අද අති බරපතළ පශ්නයක්. පෙද්ශෙය් තත්ත්වය බලන්න 
ගරු අගාමාත්යතුමා ආවා. මම එතුමාට විස්තර කිව්වා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් කැ  ෙඳව්වා. මම එතැනදීත් ඒ ගැන 
කිව්වා. අද වන ෙතක් හමුදාවට ඒ පෙද්ශෙය් තත්ත්වය පිළිබඳ 
සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. වැටුණු වැටුණු තැන්වල පුපුරන 
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දව්යවලින් තවමත් විකිරණ පැතිර යමින් පවතින බව අද මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැමිණිල්ලක් ෙලස ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
පරමාණු බලශක්ති අධිකාරියටත් කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම එදිෙනදා ජන ජීවිතයට 
බරපතළ පශ්නයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාරිසරික හානි ස්වාභාවිකව සිදු වන බව අපි 
දන්නවා. මනුෂ්යයා අතිනුත් පරිසරයට හානි සිදු වනවා. පසු ගිය දා 
සාලාව හමුදා කඳවුෙර් සිදු වුෙණ් ස්වාභාවික හානියක් ෙනොෙවයි. 
එවැනි තත්ත්වයකදී පැතිරී යා හැකි විකිරණ දව්ය පිළිබඳ රට පුරා 
පචාර පවතිනවා. ඒවා මහ මුහුෙද් තැන්පත් කළා කියනවා. ඒවා 
මහ මුහුෙද් තැන්පත් කරන්න පරමාණු බලශක්ති නියාමන සභාෙව් 
අවසරය ලබා දුන්නාද? ෙමොකද, ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් ඒවා 
මුහුෙද් තැන්පත් කිරීෙම් අවසරය දීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නියාමන සභාවට. මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා අවධානයට ෙගෙනන්ෙන්, ෙබොෙහෝ 
විට ෙම් සිද්ධීන් යටපත් වුණත් ඒවාෙය් අහිතකර බලපෑම් පසු 
කාලීනව ජන ජීවිතයට බලපාන නිසායි. අද ඒ සඳහා මැදිහත් වීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහොම සරලව කියන්න 
පුළුවන්, "පුපුරා ගිය කිසිම ෙදයක විකිරණ අඩංගු නැහැ" කියලා. 
නමුත්, අපි දන්නවා පාකිස්තානය වාෙග් රටවල ෙමෙලස පුපුරා 
ගිය තැන්වල විකිරණවලින් ඇති වුණු විනාශ යන් ෙසොයා ගත්ෙත් 
අවුරුදු ගණනාවක් පහු ෙවලා බව. අපට වඩා ෙව්ගෙයන් 
විද්යාඥයන්ට ඒවා ෙසොයා ගත හැකියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුපුරා ගිය, ෙකොස්ගම හමුදා 
කඳවුර ඇතුෙළේ, හමුදා කඳවුෙරන් පිට ඉඩම් කඩම්වල, ෙගවල් 
ෙදොරවල්වල තැන්පත් වී තිෙබන එවැනි ෙද් රැෙගන ෙගොස් රහෙසේ 
ෙහෝ අද මහ මුහුදට වීසි කර දමනවා නම් ඒ පිළිබඳව වග 
කියන්ෙන් කවුද කියන කාරණාව ගරු ඇමතිතුමාෙග් වගකීම 
ඇතිව ෙකොමිසමට ෙයොමු කරන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.47] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1969 අංක 19 දරන 

පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය පනත එදා හදලා පරමාණුක 
බලශක්ති අධිකාරිය පිහිටුවූවා. විෙශේෂෙයන් අහිතකර 
විකිරණයන්ෙගන් හා ඒවාෙයන් සිදු වන අනතුරුවලින් රෙට් මහ 
ජනතාව හා විකිරණ භාවිත කරන ෙසේවකයන් ෙමන්ම පරිසරය 
ආරක්ෂා කරගැනීමත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික, සමාජ, ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා ෙම් න්යෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගැනීමත් ෙවනුෙවන් තමයි එය පිහිටුවූෙය්. නමුත් ෙම් රට තුළ 
පරමාණුක බලශක්තිය, නැත්නම් විකිරණ විකාශනය වත්ම ෙම් 
සඳහා ෙවනම ආයතන ෙදකක් අවශ්ය වුණා. එෙහම නැතිව, 
කාර්යයන් ෙදකම එකකින් කරන්න ගියාම සිදු වන්ෙන්, "නඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්" වාෙග් වැඩක්. ඒ හින්දා 
තමයි 2014 අංක 40 දරන පනත මඟින් රට තුළ පරමාණුක 
බලශක්තිය පෙයෝජනයට ගැනීම පුළුල් කිරීෙම් වගකීම භාර 
ගැනීමට ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයත්, ඒ වාෙග්ම, 
පරමාණුක බලශක්තිය උපෙයෝගි කරෙගන වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී 
ජනතාවත්, ෙසේවකයනුත්, පරිසරයත් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
ඇතිව ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවත් කියන 
ෙදක ස්ථාපිත වුෙණ්. අද අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන්, විවාද කරන්ෙන් ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් රෙට් ජනතාවත්, ෙසේවකයනුත්, 

පරිසරයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සාදන ලද රීති පද්ධතියක් 
ගැනයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් නික්ම 
යන ෙම් අවස්ථාෙව් මා කියනවා, එතුමා ෙමහි සුළු ෙමොෙහොතක් 
රැඳී සිටියා නම් ෙහොඳයි කියා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාට 
අවුරුදු 20ක් කර ගන්න බැරි වූ ෙද්වල් ෙම් ආණ්ඩුව ලවා ෙම් මාස 
කීපය තුළ කරවා ගන්න ඔබතුමන්ලා උත්සාහ කරනවා. අවුරුදු 
20ක් රට පාලනය කරලා, ඇමතිකම් දරලා අද සාලාෙව් පිපිරීම 
ගැන කථා කරනවා. මීට ඉස්සර පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ම 
ෙකොච්චර තැන් -හමුදා කඳවුරු, අවි ගබඩා- පිපිරුණාද? එදා ඒ 
ගැන කථා කිරීම තබා අඩුම ගණෙන් මාධ්යවත් හරියට දැනුවත් 
කෙළේ නැහැ. අෙප් නව රජය ලබා දී තිෙබන ෙම් මාධ්ය නිදහස සහ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතීන් නිසා ෙමවැනි කාරණා අරෙගන 
අද කථා කරනවා, කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති ආකාරයට. අපි ඒ 
ගරු මන්තීතුමාට කියනවා, ඒ අවුරුදු 20 තුළ කුමන ඇමතිකම් 
දැරුවත් මහරගම පිළිකා ෙරෝහෙලන් ඉවත් වන විකිරණ 
දව්යවලින් හානියක් ෙනොවන පරිදි ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට එතුමාට 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබන බව. නමුත් අපි අද ෙම් වාෙග් රීති සම්මත 
කරලා උත්සාහ කරන්ෙන් එවන් ආරක්ෂාවන් ලබා දීමටයි. ඒ 
වාෙග්ම, එදා මහරගම පිළිකා ෙරෝහෙල් ෙරෝගින්ට ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිබුෙණ් වටිනාකමින් වැඩි ෙබෙහත් සීමාසහිත 
පමාණයක් විතරයි. නමුත් මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, එවැනි 
කිසිම සීමාවක් ෙනොමැතිව එම ෙරෝගින්ට අවශ්ය ෙබෙහත් ටික 
ලබා දීමට අද කටයුතු කර තිබීම අෙප් ෙම් යහ පාලනය ලබාගත් 
විෙශේෂ ජයගහණයක්ය කියා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විකිරණ ගැන කථා කරද්දී 
එය අපට නැතිවම බැරි ෙදයක්. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් අදහස් දැක්වූ පරිදි විකිරණ භාවිතෙයන් විදුලිය 
නිපදවීම දැන් ෙබොෙහෝ රටවල සිද්ධ වනවා. ඉන්දියාව, 
පාකිස්තානය, චීනය ආදි රටවල එෙසේ සිදු වනවා. නමුත් අප 
එතැනට යෑම ගැන තවත් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
වුණත්, දීර්ඝ කාලීනව විදුලිය නිපදවීෙම් අෙප් සැලැස්ම තුළ ෙම්වා 
අඩංගු ෙවනවා. විකිරණ ගැන කථා කරද්දී කියන්න ඕනෑ, අපට 
විකිරණ නැතිව බැරි බව. විකිරණ ඇතිවත් බැහැ; නැතිවත් බැහැ. 
ඒවා "a good servant but a bad master". විකිරණ ඕනෑ. හැබැයි 
එය, පෙරස්සෙමන් හැසිරවිය යුතු ෙදයක් වනවා. ෛවද්ය විද්යාව, 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, නිෂ්පාදන කාර්යයන්, කෘෂිකර්මය ආදි 
හැම ෙද්කටම විකිරණ කියාවලිය අවශ්ය වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලබා දී ඇති කාලය 
අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මා විෙශේෂෙයන් ගරු විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමා, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා,  
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 
ඇතුළු සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විකිරණ භාවිතය පුළුල් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ 
වාෙග්ම ඒවා නියාමනය කිරීමට රෙට් වැසියන්, පරිසරය හා ඒ 
සඳහා කටයුතු කරන නිලධාරින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
රීති පද්ධතිය සැකසීමට කටයුතු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 12.52] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති පනත යටෙත් පරමාණුක බලශක්ති  නියාමන සභාව 
විසින් සාදන ලද පරමාණුක  බලශක්ති රීති පිළිබඳව  වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමය කාලීන මාතෘකාවක්. 
විෙශේෂෙයන් පරමාණුව හා න්යෂ්ටි ගැන කථා කරන විට 
ඉස්ෙසල්ලාම සමාජෙය් තිෙබන්ෙන් ඒ ගැන බියක්. ෙම් බිය නැති 
කිරීමට නම් න්යෂ්ටික තාක්ෂණය පිළිබඳව තිෙබන අවිද්යාව දුරු 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගැන නිවැරදි දැක්මක් ජනතාව අතරට 
ෙදන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලැබී 
තිෙබන කාලය අනුව, විකිරණ ගැන කථා කිරීෙම්දී ෛවද්ය විද්යාව 
හා සම්බන්ධව කථා කරන්නට මා බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
විකිරණ අපට ඇතිවත් බැරි, නැතිවත් බැරි ෙදයක් වාෙගයි අපට 
දැෙනන්ෙන්. ෙම් විකිරණ අෙප් ජීවිතවලට හානි ෙගන ෙදනවා 
වාෙග්ම ෙම් ෙලෝකය ජය ගන්න තිෙබන අභිෙයෝගවලදී 
විකිරණවල තිෙබන වැදගත්කමත්, වටිනාකමත් අපි දැනගන්නට 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෛවද්ය විද්යාව, කර්මාන්ත, 
කෘෂිකර්මය, බලශක්ති  හා පර්ෙය්ෂණ  සඳහා ෙම් විකිරණ  
න්යෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයොදා ගන්නට ලැබී  තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  විකිරණශීලි දව්යවලට පමිතියට වඩා ෙගොදුරු වුණාම 
ශරීරෙය් තිෙබන ෛසල විනාශ වී DNAවලට හානි පැමිණිලා ඒ 
ෛසල විකෘති වීම තුළින් අසාමාන්ය ෙලස ෛසල වර්ධනය 
ෙවනවා. ෙම් නිසා පිළිකා තත්ත්වය යටෙත් අද ෙම් සමාජය  ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලට  ෙගොදුරුවීම  බරපතළ ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. විකිරණ ගැන කථා කිරීෙම්දී  විෙශේෂෙයන් මාරි කියුරි 
නමැති විද්යාඥවරිය අපට අමතක කරන්නට බැහැ. එතුමිය 
ෙනොෙබල් ත්යාගය දිනූ පථම කාන්තාව. එතුමිය ෙම් ෙලෝකයට 
එක්ස් කිරණ ෙසොයා ගැනීෙම්දී විකිරණ තාක්ෂණෙව්දීන් සමඟ 
අසාමාන්ය ෙලස විකිරණවලට ෙගොදුරු වීම නිසා ඇයටත් 
"aplastic anaemia" කියන පිළිකා ෙරෝගෙයන් මිය යන්නට සිද්ධ  
වුණා. අසාමාන්ය ෙලස  විකිරණවලට ෙගොදුරුවීම ෙරෝග 
තත්ත්වයන්ට බලපානවා වාෙග්ම  පිළිකා  පතිකාර සඳහාත්  ෙම් 
කිරණ ෙයොදා ගන්නවා. Nuclear medicine ඒ වා ෙග්ම 
radiotherapy  පතිකාර කමයටත් ෙම් විකිරණ  ෙයොදා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් නියාමන සභාෙව් ෙම් 
පමිතිකරණයත් එක්ක නීති ෙරගුලාසි තුළින්, ෙම් හා ආශිතව 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයින්ෙග්, ඒ වාෙග්ම කාර්ය මණ්ඩලවල 
ජීවිතවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීෙම්දී  ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු ඒ 
කාර්ය මණ්ඩලයට ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  සියලුෙදනාෙග්ම 
සහ ෙයෝගය ලබාදිය යුතුයයි  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙයෝජනා 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.55] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් 

මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ  විවිධ පර්ෙය්ෂණවල  පතිඵල 
ගැනත්  මා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 
කාලෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා  ඉතාමත් ෙකටිෙයන්  කාරණා 
කිහිපයක් පකාශ කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

නිෙයෝජ්ය අමාත්ය, ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
විදුලි බලය සඳහා න්යෂ්ටික බල ශක්තිය ෙයොදා ගැනීම ගැන 
සංවාදයක් ඇති වීම පිළිබඳව මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙමොකද,  අද 
ෙලෝකෙය් ෙම් ගැන තිෙබන බියත් එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් වාද 
විවාද කර හරියට දැනුවත් ෙවලා  එයට සම්බන්ධ ෙවනවා  නම් 
ඉතාමත් ෙහොඳයි. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම nuclear power 

plant එක තිෙබන්ෙන් ජපානෙය් Niigata  පෙද්ශෙය්යි. මම 
අවුරුදු දහයක්  ජීවත් වුණු ජපානෙය් මෙග් විශ්ව විද්යාලෙය් සිට 
කිෙලෝ මීටර් 10ක් දුරින් ෙම් බලාගාරය තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
බලාගාරෙයන් විදුලිබලය ෙමගාෙවොට් 7965ක් නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා. ඒ පමාණය, ලංකාෙව් විදුලිබල නිෂ්පාදනය වාෙග් තුන් 
ගුණයක්.  

මෙග් විශව්විද්යාලෙය්  තිබුණා,  Nuclear Safety Engineering 
කියා පඨමාලාවක්. ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක  අපි ෙමහි තිෙබන 
අහිතකර බලපෑම් ගැන අධ්යයනය  කළා. එම නිසා පර්ෙය්ෂකයින් 
හැටියටත් පරමාණුක බලශක්තිය ගැන  රෙට් තිෙබන  දුර්මතය  
අප දුරු කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. අලුතින් හැදීමට ෙයෝජිත කැලණි පාලමත් සමඟම                
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලත් 
හල්බරාව පෙද්ශෙය් අලුෙතන් හදන්න ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් සමාජෙය් තිෙබන වැරැදි මත නිසා ඒ ඉදිකිරීම් 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන අපි සමාජය දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා. විකිරණ 
ගැන නැත්නම් න්යෂ්ටික පරමාණු ගැන පර්ෙය්ෂණ කිරීම කියන 
එක මහා භයානක ෙදයක්වත්, සමාජයට අහිතකර ෙදයක්වත් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙයන් කරන්ෙන් 
විකිරණ ආරක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම සහ ජාතික, සමාජ, ආර්ථික 
සංවර්ධනය උෙදසා න්යෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයදවීමයි. ඒ 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු තමයි කරන්ෙන්. මාලෙඹ්, හල්බරාව 
පෙද්ශෙය් ෙමම නව ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම හා 
පතිෂ්ඨාපන කටයුතු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මූලික 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. නමුත් අනුමැතිය ලැබී තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් පෙද්ශෙය් පදනම් විරහිත මහජන 
විෙරෝධතා නිසා නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතු කිහිපයක්ම නැවතිලා තිෙබනවා. අලුෙතන් ඉදිකිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවන පාලමත්, ඒත් සමඟම, පර්ෙය්ෂණ කරන්න 
තිෙබන පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල 
ඉදිකිරීමත් නැවතිලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීතුමාෙග් -මරික්කාර් 
මන්තීතුමාෙග්- අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමතියි. එතුමාට 
පුළුවන්, "සිරස" නාළිකාව උපෙයෝගි කරෙගන ෙම් ගම්වාසීන්ෙග් 
සහ ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන දුර්මතය නවත්වලා, රටට වැඩදායී 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන ස්ථානයක් ඉදි කර ගැනීමට අවශ්ය නිවැරැදි 
මතය ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්න. ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලය ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන, අලුත් පර්ෙය්ෂණ ගැන, 
බලශක්තිය ගැන කරන ෙම් කටයුතු සඳහා ෙද්ශපාලනඥයන් 
හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, පර්ෙය්ෂකයන් හැටියටත් අපි 
සියලුෙදනාම සම්පූර්ණය සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියලා මා 
පකාශ කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.30 දක්වා සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. 
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[ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය] 
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රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 
1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා]ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 

නිෙයෝග 
ஏற் மதி, இறக்குமதிச் (கட் ப்பா ) சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS  
 
I 
 

[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය 
මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
ෙපබරවාරි 11 දිනැති අංක 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු  ලැබ, 2016.03.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජලය මිනිසාෙග් 
පැවැත්මට අත්යවශ්ය මූලික සාධකයක්. ශී ලංකාෙව් මුළු 
ජනගහනෙයන් සියයට 40ක් පමණ සංවිධානිත ජල සැපයුම් බුක්ති 
විඳින අතර, මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 60ක් ළිං, නළ ළිං, ඇළ 
මාර්ග සහ ගංගා වැනි ජල පභව මත යැෙපනවා. ෙමයින් සියයට 
10ක පමාණයක් ආරක්ෂිත ජල පභව මත යැෙපනවා. ශී ලංකා 
රජය වර්ෂ 2025දී මුළු රටට ම සනීපාරක්ෂිත පානීය ජලය 
සැපයීමටත්, 2020දී මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 60කට නළ ජලය 
සැපයීමටත් පමුඛතාව දී සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. ජාතික 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ශී ලංකාව තුළ පානීය 
ජලය සැපයීෙම් බලධාරියා වන අතර, වර්තමානෙය් පවුල් මිලියන 
1.5කට පමණ පානීය ජලය සපයනු ලබනවා. වර්ෂ 2020 වන විට 
ෙමම පමාණය සියයට 60ක් දක්වා ව්යාප්ත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලෙය් දත්තවලට අනුව, ජලය ඝන මීටර් 1ක් නිපදවීම සඳහා 
රුපියල් 160ක පමණ මුදලක් වැය වුවද, පිරිසිදු කළ ජලය ෙබදා 
හැරීෙම්දී හා ගෘහස්ථ මට්ටෙම් ජලාපවහන පද්ධතිවල කාන්දුවීම 
ෙහේතුෙවන් විශාල ජල පමාණයක් අපෙත් යන බව රහසක් 
ෙනොෙවයි. ෙමයට පධාන ෙහේතුව වන්ෙන්, ගුණාත්මකභාවෙයන් 
අඩු ජල නළ සවිකිරීම්, උපාංග භාවිතය හා පමිතිෙයන් ෙතොර ජල 
නළ කාර්මික කටයුතුයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් ගණනය කිරීම් අනුව, ජල කාන්දුවීම් නිසා සිදුවන 
නාස්තිය දිනකට ජලය ඝන මීටර් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ 
ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්  සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යතුමාෙග්  ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා තුනක්.  ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා දැන් ඉදිරිපත් කරමින් තිෙබන්ෙන් ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අදාළ කරුණු කිහිපයක්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමයටම අදාළව ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට දුන් 

කරුණු ටික තමයි පකාශයට පත් කෙළේ. ඉදිරිපත් කළ නිෙයෝග 
තුන පැහැදිලි කිරීමට තමයි ෙම් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමාත් පැමිෙණනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි 

අරමුණ ටිකක් ඔබතුමා පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් තිෙබන පයිප්පවල 

quality එක ෙහොඳ නැහැ. ඒ ෙහේතුව නිසා හුඟක් වතුර නාස්ති 
ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙම්කට 

සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තමයි ඒක අයිති ෙවන්ෙන්. Import 

Export quality standard එක නියමාකාරෙයන් develop කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක අදාළද කියන එකයි -  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අදාළයි, අදාළයි.   අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, හරි ෙන්ද?  

දැන් පැහැදිලියි ෙන්? සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුවට වරදින්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙලොකු වැරැදීමක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  වැසිකිළි- 

කැසිකිළි ගැනත් ෙමහි කියැෙවනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. එතෙකොට ඔබතුමාට තව 

ටිකක් පැහැදිලි ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් අනුව සැලකීෙම්දී ජල නාස්තිය අවම කිරීෙමන් ඉතිරි වන 

විශාල මුදලක් තවදුරටත් නළ ජලය ලබා දීෙම් කටයුතු ව්යාප්ත 
කිරීම පිණිස භාවිත කළ හැකියි. එෙලස ජල නාස්තිය අවම කිරීම 
සඳහා ඉහළ පමිතිෙයන් යුතු ජල නළ සවි කිරීෙම් උපාංග භාවිත 
කළ යුතු අතර, එය පිරිසිදු කරන ලද ජලය නාස්තිවීම වැළැක්වීමට 
මෙහෝපකාරී ෙව්. ෙමම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා, 
තත්ත්වෙයන් උසස් ජල නළ හා උපාංග භාවිත කළ යුතු අතර, ඒ 
සඳහා ෙද්ශීයව හා විෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ජල නළ හා සවි 
කිරීෙම් උපාංග ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීමට ෙපර 
පමිතිකරණයකට යටත් කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.   

ඉහත කරුණු සලකා ෙතෝරාගත් ජල නළ උපාංග කිහිපයක 
උසස් පමිතිය, තත්ත්ව පාලනය සහ පිරිවිතර කිරීම සඳහා 
2016.02.11 දිනැතිව අංක 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

දැන් ෙත්රුණා ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහනෙකොට මමත් බැලුවා. 
ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුවට එෙහම වරදින්න විධියක් නැහැ. 

රට තුළ අපදව්ය එක්රැස් කිරීම වළක්වනු පිණිස වාණිජමය 
පදනමින් විශාල වශෙයන් පාවිච්චි කළ වාහන, වාහන ෙකොටස්, 

පාවිච්චි කළ පරිගණක සහ ගෘහ උපකරණ ආදිය ආනයනය 
කිරීමට රාජ්ය පතිපත්තිය අනුව ෙපලඹවීමක් ෙනො ෙකෙර්. 
එෙමන්ම විවිධ ෙයෝජනා කම යටෙත් ඒවාෙය් අරමුණුවලට 
පටහැනිව යමින් වාණිජමය අරමුණු සඳහා පාවිච්චි කළ වාහන හා 
වාහන ෙකොටස් ආනයනය කරන අවස්ථා නිරීක්ෂණය වී ඇත. 
ෙකෙසේ වුවද, එම අයිතම ආනයනය සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් 
කිරීම ෙමම අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකි අතර, විෙශේෂිත 
අවස්ථාවලදී එම ආයතනයන් සඳහා සීමිත වශෙයන් ඉඩකඩ ලබා 
දීමට සිදුෙව්. එවැනි ආනයනයන් දැඩි උපමානයන් යටෙත් 
අවස්ථානුකූලව සලකා බැලීම අවශ්ය කරුණකි.  එබැවින් එවැනි 
විෙශේෂිත අයිතම සඳහා පරිපාලනමය වශෙයන් ෙමෙහයුම් 
උපෙදස් මාලාවක් අනුගමනය කරන ෙලස ආනයන හා අපනයන 
පාලක ජනරාල් ෙවත දැනුම්දීමට උ පෙදස් දී ඇති අතර, 
2016.02.11 දිනැතිව අංක 1953/28 දරණ අති විෙශේෂ ගැසට් පතය 
මඟින් ආනයන හා අපනයන පාලන බලපත ගාස්තු හා අෙනකුත්  
ගාස්තු නැවත පසිද්ධියට පත් කරන ලද ෙරගුලාසි සඳහා ද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි. 

එෙමන්ම 2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව යතුරු පැදි 
ධාවකයන්ෙග් හා ධාවන තරග සඳහා භාවිත කරන ෙමෝටර් 
වාහනවල ධාවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව සලකා හිස් ආවරණ  ආනයන 
බලපත පාලනයට යටත් කරන ලදී. තවද සංවර්ධන කියාවලිය 
සඳහා පහසුකම් සලසනු වස් විෙශේෂ කාර්ය වාහන ගණෙය් ලා 
සැලෙකන ෙදොඹකර, ෙලොරි සහ ෙකොන්කීට් මිශ කිරීෙම් ෙලොරි 
රථවල ආනයනය සඳහා වලංගු වයස් සීමාව වසර 7 සිට 10 දක්වා 
ඉහළ නංවන ලදී. ෙමම තීරණය අනුව හිස් ආවරණ බලපත 
පාලනයට ලක් කළ යුතු වූ අතර, විෙශේෂ කාර්ය වාහන ආනයනය 
සම්බන්ධෙයන් පැවැති ආනයන ෙරගුලාසි වසර 7 සිට 10 දක්වා 
සංෙශෝධනය කළ යුතු විය. ඒ අනුව ඉහත පළමු හා ෙදවන 
ෙඡ්දෙය් දක්වන ලද  ෙයෝජනා කියාත්මක කරමින් 2016.06.07 
වන දින අංක 1970/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පසිද්ධියට 
පත් කරන ලද නිෙයෝගවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා 
සිටීමට කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

[අ.භා. 1.39] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම නිෙයෝග යටෙත් 

කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමහි 
ෙදවන නිෙයෝගය යටෙත් පකාශ කළා, ලංකාවට වාහන 
ආනයනය කිරීෙම්දී යම් සීමාවන් පැනවිය යුතු වුවත් මුළුමනින්ම 
එම සීමාකිරීම්වලට යන්න ෙම් අවස්ථාව ෙයෝග්ය ෙනොවන බව.  
දැනට  තිෙබන සීමාව තමයි සාමාන්ය ෙමෝටර් රථ, එනම් කාර් 
ෙවන්න පුළුවන්; ජීප් ෙවන්න පුළුවන්; බස් රථ ෙවන්න පුළුවන්.  
ඒවා අෙප් රටට ආනයනය කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්ෙන් වසර 
ෙදකකට අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන ලද වාහන නම් පමණයි. වසර 
ෙදකකට වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන ලද වාහන අෙප් රටට 
ආනයනය කරන්න බැහැ. නමුත් කෘෂිකාර්මික වාහන, ඒවා 
බැෙකෝ යන්ත ෙවන්න පුළුවන්; අත් ටැක්ටර් ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැතිනම් ඔබතුමා කියපු විධියට ෙකොන්කීට් මිශ කරන 
උපකරණ සහිත වාහන ෙවන්න පුළුවන්, ඒවා  අෙප් රටට 
ආනයනය කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි නීතිය. හැබැයි, 
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ඔබතුමාෙගන් මම  ෙම් කාරණය ගැනත්  දැන ගන්න කැමැතියි.  
2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට මැයි 05 දක්වා විෙශේෂ බලපත 480ක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ බලපත 480 ලබා දුන්ෙන් කෘෂිකාර්මික 
වාහනවලට ෙනොෙවයි. ඒ බලපත 480 ලබා දී තිෙබන්ෙන් වෑන් 
රථ සහ ජීප් රථ ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවනුයි.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන් ෙමොන පමිති හැදුවත්, ෙමොන නීති 
හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා 
සිට මැයි මාසය  ෙවනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය කළ යුතු 
පමිතියට අනුකූල ෙනොවන වාහන බලපත 480ක්  ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමා යටෙත් ෙනොෙවයි, මුදල් 
අමාත්යවරයා යටෙත්යි ෙමම මණ්ඩලය තිබුෙණ්. මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් ඒ බලපත ලබා දීලා තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි, එවැනි වාහන බලපත 
පමාණයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව අමාත්යාංශෙයන් යම් 
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද කියලා. මම දන්නවා සමහර 
වාහන බලපත දුන්ෙන් තමන්ෙග් හිතවත් මැතිවරණ 
කියාකාරිකයින්ට බව. ඒ අය ඒක වියදම් කරලා ඡන්ද කළා. ඒක 
තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දා සිට මැයි මාසය වන විට වාහන 
බලපත කීයක් තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආනයන අපනයන පාලක විසින් 
නිකුත් කරලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය මීට ෙපර 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා. ඒ සම්බන්ධ විස්තර, 
කාටද දීලා තිෙබන්ෙන් කියන සියලු විස්තර අපි සභාගත කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්  මා ළඟ  ඒ ෙතොරතුරු නැහැ. නමුත් ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් වාහන බලපත 480ක් පමණ 
2015 ජනවාරි සිට මැයි මාසය ෙහෝ සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා දීලා 
තිබුණා. ඉන් පසුව නම් අපි එකක්වත් දීලා නැහැ. ඒ දීපු ඒවා 
පිළිබඳ විස්තර සියල්ලම අපි දැනටමත් සභාගත කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි පශ්නය. ෙම් 

බලය අමාත්යවරයා සතුවට ආවාට පසුව අමාත්යවරයා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? තමන්ෙග් හිතවාදී කණ්ඩායම්වලට, - මා දන්ෙන් 
නැහැ ඔබතුමා ඒක කරාවිද නැද්ද කියලා. නමුත් අපට තිෙබන අද් 
දැකීම එයයි.- අමාත්යවරයා විසින් එවැනි බලපත ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නීති සම්පාදනය කරලා 
අමාත්යවරෙයක් සතුවට ඒ බලය ෙදන්ෙන් ඒ අමාත්යවරයාෙග් 
කියා කලාපය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇතිව, එතුමා සමාජෙය්ම 
අවශ්යතාව අනුව කටයුතු කරාවි කියන උපකල්පනය මත. නමුත් 
ඔහු තමන්ට ලැබී තිෙබන බලතල උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබන්ෙන් 
තමන්ෙග් ජාවාරම්කාර වුවමනාව සඳහා නම් ෙම් නීති, ෙම් බලයන් 
අමාත්යවරයාට පැවරීෙම් කිසි ෙත්රුමක් නැහැයි කියන එක තමයි 
මෙග් අදහස ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එකඟ ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් පතිපත්ති මාලාවක් 

සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ පතිපත්ති මාලාව  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. එයින් පිටස්තරව 
කාටවත් වැඩ කරන්නට බැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවන කරුණ ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 

අවධානය ෙයොමු කරනවා ගරු අමාත්යතුමනි.  ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 1) යටෙත් 
ඔබතුමා පකාශ කළා, -විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමාත් සභාෙව් ඉන්නවා- ජල සම්පාදන අමාත්යාංශයත් 
මැදිහත් ෙවලා එළන ලද සමහර නළ මාර්ගවල අදාළ පමිතිය 
ආරක්ෂා ෙවලා නැහැ කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා සමහර පෙද්ශවල රජය විසින් ලබා ෙදන 
ජල ව්යාපෘතිවල පවා නියමිත පමිතිය නැහැ. ඒවා ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය මැදිහත් ෙවලා ෙනොෙවයි ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්. විවිධ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබාදීෙම්දී එළිය යුතු නළ පද්ධති පිළිබඳව 
යම් පමිතියක් ලබාදීලා තිෙබනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙමම 
පමිතීන්ට අනුකූලව ඒ නළ පද්ධතිය එළිලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
අද වන විටත් සමහර පෙද්ශවල ජල සම්පාදන මණ්ඩලය හරහා 
ෙබදා හරින ජලෙය් විශාල අපිරිසිදු භාවයක්, මලකඩ වාෙග් විවිධ 
විෂ මිශ වුණු තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් නිෙයෝග යටෙත් නළ 
එළීම සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි ලංකාවට නළ ආනයනය කිරීම 
සඳහා අවසර ලබාදීෙම්දීත් ඒ පමිතීන් ඉතා වැදගත් ෙලස ආරක්ෂා 
කළ යුතුයි කියලා. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් වන විටත් පානය සඳහා 
ජලය ලබා ගන්නා විශාල නළ පද්ධති රැසක ෙම් ගැටලුව මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ විසින් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරාවි කියා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැති කාරණය ෙමයයි. 
අගාමාත්යතුමා සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා පකාශයක් කරලා තිබුණා, 
ETCA එක ෙම් වසර අවසන්වීමට ෙපර අත්සන් කරනවා කියලා. 
මා දන්නා පරිදි ETCA එක සම්බන්ධ සාකච්ඡාෙව් පධානිෙයක් 
බවට පත් ෙවලා සිටි වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමා එම තනතුර 
ලබා ගැනීමත් සමඟ දැන් එහි සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් සමන් 
කැෙල්ගම කියන මහත්මයා විසින් ඉටු කරනවා. සමන් කැෙල්ගම 
මහත්මයා සමඟ එම වෘත්තීයෙව්දින් කරන ලද සාකච්ඡාවකදී දැඩි 
ෙලස අවධාරණය කරලා තිෙබනවා, ෙමම අෙගෝස්තු මාසය පමණ 
වන විට ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරන බව. මට 
ඊෙය් ඒ වෘත්තීයෙව්දින් කණ්ඩායම මුණ ගැහුණා. ඒෙගොල්ලන් 
මීට ෙපර කළ සාකච්ඡාෙව්දී එකඟ ෙවලා තිබුෙණ් ෙදසැම්බර් 
මාසය දක්වා යාවි කියලා. නමුත් ඊෙය් දවෙසේ ඇති වුණු 
සාකච්ඡාෙව් පතිඵලය තමයි අෙගොස්තු මාසය වන විට ETCA  එක 
අත්සන් කිරීමට සූදානම්ව තිෙබන බව. ඒක ඇත්තද කියලා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක සම්පූර්ණෙයන් 

වැරදියි. අෙගෝස්තු මාසෙය් තමයි ඒ සාකච්ඡාව පටන් ගන්ෙන්. 
ඉවර වන ෙකොට ෙදසැම්බර් මාසය විතර ෙව්වි.  අෙගෝස්තු  මාසෙය් 
9වැනිදා, 10 වැනිදා තමයි ඒක පටන් ගන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඊළඟට, අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමා ගැන ඔබතුමා ෙමොනවා 

හරි කිව්වා ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා ගැන ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 

වර්තමාන සභාපතිතුමා ගැනයි කිව්ෙව්. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා ගැන කථා කරන්නම් ඔබතුමා මතක් කරපු නිසා. මට 
එතුමා ගැන හුඟාක් කථා කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකු අධිපති ධුරය 
එතුමාට ලබා ෙනොදීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් තීරණය ගනු 
ලැබුෙව්  බැඳුම්කර ගනු ෙදනුවට එතුමාෙග් දායකත්වයක් 
තිෙබනවා කියන එක මතයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ''ෙකෝප්'' එක විසින් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ පරීක්ෂණ අපි පැත්තකින් 
තියමුෙකෝ. හැබැයි, එතුමා නැවත පත් ෙනොකෙළේ එවැනි ගනු 
ෙදනුවකට සම්බන්ධ වුණා යැයි කියන කරුණ මතයි. එතෙකොට 
එවැනි ගනු ෙදනුවකට සම්බන්ධ වුණා යැයි කියන කරුණ මත  
ආණ්ඩුෙව් වැදගත් තනතුරක් එතුමාට ලබා ෙනොදුන්නත් - ගරු 
මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තමයි ඒ 
නිෙව්දනය නිකුත් කළාය කියා තිබුෙණ්; නිවැරදි කිරීම ෙහෝ 
නිෙව්දනය කර  තිබුෙණ්-  රැකියා දසලක්ෂයක් ෙගොඩ නැඟීම 
පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් ව්යාපෘතියක පධානියා බවට අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා පත් කරනවා කියලා මාධ්ය හරහා වාර්තා කරලා තිබුණා  
මා දැක්කා. 

එතැනදී ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නිලධාරියකු 
පත් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. නමුත්, මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් 
තරම් ෙලන්ගතුකමක් සහ බැඳියාවක් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන 
කරුණ පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙගන් යමක් දැන ගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එෙහම කිසිම බැඳීමක් නැහැ. මා එය නිවැරදි කළ බව අද 

පත්තෙර් තිෙබනවා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක් කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා මහ බැංකුෙව් 

අධිපති ධුරෙයන් ඉවත් වූවාට පසුව රජෙය් කිසිදු ව්යාපෘතියක 
පධානියකු බවට පත්- 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගැන කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ කියලයි - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැනට ගත්ෙතොත් රැකියා දසලක්ෂයක් ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ 

වැඩ පිළිෙවෙළේ එතුමා නැති වුණාට ෙවනත් ව්යාපෘති සඳහා -  
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, දැන් ෙම්ක වැදගත්.  එතුමා  මහ බැංකු 
අධිපති ධුරයට පත් ෙනොකර සිටින්ෙන්, සැබවින්ම සමාජෙයන් 

ඇති වූ විෙව්චනයක් නිසයි.  මා ෙකෝප් සභාෙව් අවසන් නිර්ෙද්ශය 
ෙදන්න සූදානම් නැහැ. නමුත්, මා ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා 
එතුමා ෙම් බැඳුම්කර ගනු ෙදනුෙව්දී ශී ලංකා රාජ්යයට විශාල 
මුදල් පමාණයක් අහිමි කිරීම ෙවනුෙවන් වගකිව යුත්ෙතක් 
කියලා.  විෙශේෂෙයන් එතුමාෙග් ඥාතියකුට  අයථා ෙලස මුදල් 
උපයා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නු බව මා විශ්වාස 
කරනවා. එතෙකොට එවැනි ෙචෝදනාවකට ලක් වූ ෙකනකු රජෙය් 
කවර ෙහෝ කියාවලියක පංගුකාරයකු, ෙකොටස්කාරයකු බවට පත් 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් ද කියලා මා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මට ඒ ගැන කියන්න බැහැ. මට කියන්න පුළුවන්, ෙම් 

ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡාවලට එතුමා කිසි ෙසේත් සම්බන්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් කියාවලියට 

සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැහැ? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට එතුමාෙග් දායකත්වයක්- 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මට ඒක ගැන උත්තර ෙදන්න බැහැෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙකොටස ගැන විතරයි ඔබතුමා - 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. ඒක අදාළත් නැහැෙම් ෙවලාෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා ගැන මතු 

කරපු නිසයි මා ෙම් කාරණාව ඇහුෙව්.  

ඊළඟට, ETCA ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නය  සැලකිය යුතු 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් සමාජෙය් කථා බහට ලක් ෙවමින් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් වෘත්තීයෙව්දීන් ගණනාවක් 
ෙමම  ETCA ගිවිසුෙම් තිෙබන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව 
ඉස්මතු කර තිෙබනවා. ඒ ඉස්මතු කිරීම් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් 
හැටියට ෙපෞද්ගලිකවත් අප පිළිගන්නවා. ෙමම ETCA ගිවිසුම 
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හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරන රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය වනවා ෙවනුවට අෙප් රෙට් තිෙබන රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇති කරන බව අප පිළිගන්නවා.  
ඒ වාෙග්ම අපි පිළිගන්නවා, අෙප් රෙට්  ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතයට - IT - වඩා ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් 
යම් ඉදිරි ගමනක් තිෙබන බව. හැබැයි, එවැනි විෙශේෂඥ දැනුමක් 
සහිත ඉන්දියානුවන් ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඕනෑම 
ෙකෙනකු පිට රට රැකියාවක් ෙසොයා ගැනීෙම්දී රැකියාව පමණක් 
ෙනොෙවයි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව, සමාජ 
තත්ත්වය, ජීවන තත්ත්වය, දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය කියන ෙම් 
සියල්ල සැලකිල්ලට ලක් කරලා තමයි යම් පුරවැසියකු විෙද්ශ 
රටක රැකියාවක් ෙහොයා ගන්ෙන්. එතෙකොට ඉන්දියාෙව් ඉන්නවා 
නම්  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව - IT - විෙශේෂඥයකු, ඔහුට 
කිසිෙසේත්ම ලංකාව අධ්යාපනය පිළිබඳව, සමාජ ජීවිතය පිළිබඳව 
ෙහෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙතෝතැන්නක් බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔහු ෙවනත් රාජ්යයකට යන්න බලනවා.  යුෙරෝපය, එෙහම 
නැත්නම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඕස්ෙට්ලියාව, 
නවසීලන්තය වැනි රාජ්යයන් ෙකෙරහි තමයි ඔහුෙග් වැඩි 
ෙපලැඹීම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ETCA ගිවිසුම හරහා  
ඉන්දියානු ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් තිෙබන ඉහළ දැනුම ලංකාවට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා 
නම් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අතින් ඉහළ 
දැනුමක් සහිත කණ්ඩායම ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ.  

පළමුවැනි එක ඒක. එෙහනම් කවුද එන්ෙන්? මැද 
කණ්ඩායමක්. ඉන්දියාෙව් ඉන්න ෙතොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 
පිළිබඳ මැද කණ්ඩායම එෙහම නම් ලංකාවට එන්න ඕනෑ. නමුත්, 
ඒ මැද කණ්ඩායමට ඉන්දියාෙව් jobs තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් 
ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් කවුද එන්ෙන්? පහළ 
කණ්ඩායම තමයි එන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම තිෙබන පිරිස අපි ෙකොටස් තුනකට 
ෙබදුෙවොත්, ඉහළම දැනුමක් සහිත කණ්ඩායම ඇදී යනවා 
යුෙරෝපය ඇතුළු නවසීලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව, එංගලන්තය වැනි 
රාජ්යයන්ට. මැද කණ්ඩායමට ඉන්දියාෙව් jobs ඇති ෙවනවා. 
එෙහම නම් අපට එන්ෙන් පහළ කණ්ඩායම.  

දැන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නියැෙලන අෙප් තරුණයන්ට 
විශාල  bargain power එකක් තිෙබනවා. ඔවුන් company එකකට 
ගිහිල්ලා,"ෙමන්න මෙග් package එක" කියලා ඒ package එකට 
අනුවයි ඉල්ලන්ෙන්.  අෙප් කාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
 ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී තිෙබන වර්ධනයට අනුව, අෙප් තරුණයන්ට 
ඔවුන්ෙග් දැනුම අනුව ඒ පිළිබඳව bargain කිරීෙම් හැකියාව සෑම 
ක්ෙෂේතයකටම වඩා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව ලංකාවට එන්න ඉඩ කඩ තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් අඩිෙය් ඉන්න පිරිස. අඩිෙය් ඉන්න පිරිස ලංකාවට 
ආවාට පසුව ඉතාමත් අඩු වැටුපකට ඉන්දියානු කණ්ඩායම් ෙම්කට 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ලංකාෙව් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය සම්බන්ධව ඉහළ නිපුණතාවක් තිෙබන අය ලංකාව 
අත්හැරලා යන එක. එමඟින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නව 
පරිච්ෙඡ්දයක් ඇති ෙවනවා ෙවනුවට සිදු විය හැකි වන්ෙන්, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් දැනුම හා විෙශේෂඥ ඥානය තිෙබන අය 
රට අත්හැරලා යන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් සිදු විය හැකි 
ඉතාමත් භයානක පතිඵලය වන්ෙන් ඒකයි. යුෙරෝපා සංගමෙයන් 
එංගලන්තය ඉවත් වුණු අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා තර්කය 
ෙගනාෙව්, යුෙරෝපා සංගමෙයන් එංගලන්තය ඉවත් වුණු නිසා 
ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවන පසුබෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
ෙම් ETCA ගිවිසුමට යන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා  කිසිදු අන්තර් 
සබඳතාවකින් ෙතොරව  නිරන්තරෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා හැම 

තත්ත්වයකදීම ෙම් ETCA ගිවිසුම හරහා රෙට්  රැකියා 
වර්ධනයක්, ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවනවා කියලා අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. හැබැයි ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්?  දැනට තමුන්නාන්ෙසේලා 
සාකච්ඡා කරමින් තිෙබන ETCA ගිවිසුම හරහා එවැනි රැකියා 
වර්ධනයක් ෙහෝ එවැනි ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් ඇතිවීමට කිසිදු 
බලපෑමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ට මම 
කියන්න කැමැතියි  ETCA ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සති ෙදකකට 
ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න එපා; අත්සන් කිරීමට 
මාසයකට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න එපා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම සකස් කරලා අවසන් නම්, අඩුම තරෙම් 
මාස 3කට ෙපරවත් ඒ පිළිබඳව වෘත්තීයෙව්දීන්, ෙම් රෙට් 
විද්වතුන්, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයා සමඟ සාකච්ඡාවන් කිරීම 
සඳහාත් -ෙම්ක ඔබතුමාෙග්  garment factory එකක් පිළිබඳ 
ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි ෙන්. එෙහම ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළත්, ආර්ථිකය පිළිබඳවත් ගිවිසුමකටයි ෙම් 
යන්ෙන්.-  සංවාදයක් කිරීම සඳහාත් ගිවිසුමට ෙපර වාෙග්ම 
ගිවිසුම සකස් කළාට පසුවත් සැලකිය යුතු කාලයක් ලබා දිය 
යුතුයි. ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සඳහා 
සූදානම් ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව අදහසට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙම්වා ගැන දැනටමත් IT අංශෙය් වැඩ කරන අයෙග් 
Chambersවලදීත් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අෙප් IT exports 
ගණන බැලුවම ෙඩොලර් මිලියනයක් පමණ තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස වන්ෙන්, ෙමය ෙඩොලර් මිලියන 5ක් පමණ 
2020 වසර අවසන් වන්නට කලින් ෙගන යන්න පුළුවන් කියලායි. 
ඒවා කරන්න නම් BPO, KPO ඉන්දියාෙවන් ෙමහාට ෙගන්වන්න 
ඕනෑ කියලා ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා. ඒෙකන් කියන්ෙන් අෙප් 
අයට තව තව රැකී රක්ෂා ලැෙබනවා. එම නිසා ෙමතුමාෙග් 
අදහසට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි හැම තිස්ෙසේම අලුතින් 
හිතන්න ඕනෑ. හැමදාම ඉන්න තැන අපට ඉන්න බැහැ. අෙප් 
අදහස් හුඟාක් ෙවනස්. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. අෙනක් කාරණය නම්- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී කියන්න. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අෙනක් කාරණය නම්, ෙම් ගිවිසුම ගැන අපි නිතර නිතර 

සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. Professionalsලාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා. Trade Chambers එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්න 
කියලා ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත් අපි ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලාටත් අපි ෙමම 
ලිපිය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙජ්වීපී එකටත් අපි කියලා 
තිෙබනවා, අත්සන් කරන්න ඉස්සර ෙවලා Working Group 
එකක් හැටියට වරින්වර අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණ 
ගනිමු කියලා.  තවමත් ඒකට පතිචාරයක් ලැබිලා නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ගැන එතරම්ම උනන්දුවක් තිෙබනවා නම්, 
අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් 

ෙවනස් බව මම පිළිගන්නවා. ෙවනස් නිසාම තමයි 1977දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භ කරපු ආර්ථික ගමන අද මහා ණය 
කන්දරාවක හිරවුණු, ණය උගුලක හිරවුණු, නිෂ්පාදනය කඩා 
වැටුණු පධාන විෙදස් ෙවෙළඳාෙම් පංගුව ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
යැවීෙම් පංගුවක් බවට පත් කර ගත්තු රාජ්යයක් ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අෙප් අදහස්වලට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් 
ෙවනස් නිසයි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අදහස්වල ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. අදහස්වල වටිනාකම 
තිෙබන්ෙන් ෙවනස්කම මත ෙනොෙවයි. ඒ අදහස් රෙට් 
ආර්ථිකයටත්, ෙම් රට ෙගොඩ නැංවීමටත්, ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කිරීමටත් ෙමොන තරම් වැදගත් ද කියන කරුණ 
මතයි. ඒ කරුණ මත තමයි අදහස්වල නිවැරදිතාව රඳා 
පවතින්ෙන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් අනුගමනය කරන 
ලද අදහස්වලින් සිදු වී තිෙබන ෙද් තමයි සාමාන්ය ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ඉතාම පහත් අඩියකට ෙම් වන විට ඇද වට්ටලා 
තිෙබනවාය කියන එක. අදහස් ෙවනස් වුණාට වැඩක් නැහැ. 
අදහස් ෙහොඳද නරකද කියලා මනින්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
ඒවා ජන ජීවිතය උසස් කරන්න ෙමොන තරම් දායක වුණාද නැද්ද 
කියන සාධකය මත. මා නැවතත් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ ETCA 
ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නය ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා ලියුමක් එවලා 
තිබුණා. අෙනක් පක්ෂවලටත් ලියුමක් යවලා තිබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලියුම යවන්න. 

පළමුවන කාරණය ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි නිලධාරී 
කණ්ඩායමක් සමඟ සාකච්ඡා කරන්ෙන්. සාකච්ඡා කරලා, 
එකඟතා සහිත ලියවිල්ල ඉස්සර ෙවලා අපට ෙදන්න. එෙහම 
නැතුව ඒ සාකච්ඡාවල පාර්ශ්වකරුවන් ෙලස කටයුතු කරන්න අපි 
සූදානම් නැහැ. සමාජෙය් ෙගොඩ නැ ෙඟන යම් විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ විෙව්චනය වසා ගැනීම සඳහා අරයත් එක්කත් 
කථා කරනවා, ෙමයත් එක්කත් කථා කරනවා, ෙමයත් මුණ 
ගැෙහන ආකාරෙය් උපකමවලට හසු ෙවන්න අපි සූදානම් නැහැ. 
එවැනි උපකමයක් තමයි ෙමහි අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඔබතුමන්ලා නිලධාරී කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ සාකච්ඡාෙව් අවසන් ලියවිල්ල අපට ලබා ෙදන්න 
කියලා. ඒ අවසන් ලියවිල්ල පිළිබඳව අපට අෙප් අදහස් කියන්න 
පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ අදහස් සැලකිල්ල ට ලක්ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවසන් ගිවිසුමක් සකස් කරනවා නම්, අඩුම 
තරෙම් ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට මාස තුනකටවත් ෙපර එය අපට 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර  "Thirteen 
plus"ද, "Thirteen minus"ද කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී සංවාදයක් ඇති වුණු ෙවලා ෙව්දී මට මතකයි ගරු 
අගාමාත්යතුමා කිව්වා, "මම නම් ඔය තරම් ඇද ඇද ඉන්ෙන් නැහැ. 
පෑන ගත්තා අත්සන් කළා." කියලා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. 
"මම නම් ඔෙහොම ඇද ඇද ඉන්ෙන් නැහැ. පෑන ගත්ත ගමන් 
අත්සන් කළා" කිව්වා. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය. ඒ 
නිසා ෙබල්ල ළඟට ෙගනැල්ලා හිර කරලා, "ෙමන්න ගිවිසුම. 
ලබන සතිෙය් අපි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරනවා" කියලා කියන්න 
එපා. අවසන් ගිවිසුම සකස් කළාට පසුව මාස තුනක කාලයක්වත් 
අවශ්යයි, ඒ පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අද ගිවිසුම සකස් කරලා ලබන සඳුදා 
අත්සන් කරනවා කියලා කියාවි.  එෙහම තමයි කරන්ෙන්. සමාජ 
මතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ෙදන්ෙන් නැහැ; ඒෙක් ඇතුළාන්තය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඉඩකඩ ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ හරහා 

ගිවිසුම සම්මත කර ගැනීම සඳහායි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය 
මාර්ගය සකස ් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, අවසන් ගිවිසුම සකස් කළාට පසුව ඒ පිළිබඳව සමාජ 
සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න අඩු තරෙම් මාස තුනක කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක්වත් ලබා ෙදනවාද කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ආරාධනා කෙළේ, ඇවිල්ලා 

අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. වැරදි විධියකට යනවා 
නම්, ඕනෑ ෙවලාවක ඉවත් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් ගැන විෙව්චනය කරන එක මම හිතන 
විධියට සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
එකඟ වුණා නම්, ඒ අනුව ඉන්දියාව සමඟත්, අෙනක් රටවල් 
සමඟත් ඒ සාකච්ඡාව දිගටම ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
ෙමොනවා හරි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ෙවලාවට ඉවත් 
ෙවන්න පුළුවන්. අෙනක් එක, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න 
මාසයකට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපට 
පුළුවන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසන් ගිවිසුම සකස්ෙකොට අත්සන් කිරීමට මාසයකට ෙපර 

ඔබතුමන්ලා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
හැම ෙදනාටම මම ආරාධනා කරනවා, ඇවිල්ලා ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න කියලා. විටින් විට සාකච්ඡා කරන්න. හැම 
stage එෙක්දීම අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් 
කියලා. අපට ෙම්ෙක් හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අපි හැම ෙවලාෙව්ම 
වෘත්තීයෙව්දීන් -professionalsලා- සමඟත්, Trade Chambers 
සමඟත් නිතරම කථා කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සාකච්ඡාවල ස්වභාවය පිළිබඳව මා 

දන්නවා. සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණු පිරිස් අපට හමු ෙවනවා. එම 
සාකච්ඡාවලදී සමහර කණ්ඩායම් වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් අදහස්වලට 
සාවධානව ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් සූදානම් ෙනොවන ආකාරයට 
තමයි පතිචාර දක්වා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්, 

"ඔබතුමන්ලාත් කවුරු හරි එවන්න" කියලා. එතෙකොට දැන 
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ගන්න පුළුවන් ෙන්, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. එක එක් ෙකනා 
කියන ෙද්වල් අහන්න අවශ්ය නැහැ ෙන්. එතැනට ඇවිල්ලා 
සාකච්ඡා කළාම ඔක්ෙකෝම දැන ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව. 

ඔබතුමන්ලා තමයි ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඉන්දියාවත් සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම 
හරහා තමයි රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගත හැකි වන්ෙන්, 
රැකිරක්ෂා උත්පාදනය කළ හැකි වන්ෙන් කියලා. අපි මූලික 
ෙලසම ඒ පතිපත්තියත් එක්ක ගැට ගැෙහන්ෙන් නැහැ. පතිපත්ති 
පරස්පර ෙද්ශපාලන ව්යාපාර  ෙදකක ගිවිසුමක අඩු ලුහුඬුකම් ගැන 
සාකච්ඡා කිරීම, එක් ආර්ථික පතිපත්තියක වුවමනාව මත ෙගොඩ 
නැඟිලා තිෙබන ගිවිසුමක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම ඵලක් නැහැ. 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙලස ගත්ෙතොත් එතැන තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙදකක්. ඒ නිසා ගිවිසුෙම් "අ"යන්න, 
"ආ"යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙමන් ඵලක් නැහැ.  

ගිවිසුම සකස් කරලා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන්න. ගිවිසුෙම් 
ෙහොඳ නරක පිළිබඳව, ෙවනස ්විය යුතු තැන් පිළිබඳව අපට අෙප් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගිවිසුම එවැනි ෙවනස් කිරීමකට 
භාජන කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපෙග් ස්ථාවරය වන්ෙන්. ෙම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන ගමන් පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා අද උෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, 
"මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ යම් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙකොට ෙමෙහයවීම සඳහා සැලැස්මක් 
තිෙබනවා." කියලා. මා දන්නා පරිදි, චීන රජයත් එක්ක කරන ලද 
සාකච්ඡාවලදී මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ අවට පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. හැබැයි, මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ රජෙය් භාරෙය්ම තබා ෙගන ඒ පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අෙනක් ආෙයෝජකයින් කැඳවන්න බැරි 
ඇයි කියායි. ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියපු ෙදය 
තමයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙපෞද්ගලික සමාගමක් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙකොට එය ෙමෙහයවමින් දස ලක්ෂයක් සංචාරකයින් 
දකුණට ෙගෙනන්න සැලැස්මක් තිෙබනවා කියන එක. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමත්, සංචාරකයින් ඒමත් 
අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට සංචාරකයින් එන්ෙන් නැත්ෙත් එය රජෙය් භාරෙය් 
තිෙබනවාය කියන කාරණය මත පදනම්ව ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ රජෙය් භාරෙය් තිෙබනවාද, ෙපෞද්ගලික අංශය 
භාරෙය් තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒ අංශ ෙදකම ඒකාබද්ධ 
ෙවලා ෙමය ෙමෙහයවනවාද කියන සාධකය ෙනොෙවයි, වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්, එම මත්තල ගුවන්  ෙතොටු 
ෙපොළ ආශිතව කරනා සැලසුෙම්යි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්, ෙමය ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ කිරීමටයි. එෙසේ ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක ඒකාබද්ධ කිරීෙම් අරමුණ ෙමොකක්ද කියා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල ණය බරක හිර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ණය වාර්ෂිකව පරිපූර්ණ ෙවනෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය පංගුව ෙගවා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් 
ගම්වල ජීවත් ෙවන වැසිෙයක් ණය ෙවලා, ඔහුට ණය ෙගවා 
ගන්න බැරි වුණාම ඔහු කියනවා, "මෙග් ෙපොල් අක්කර කිහිපයක් 
තිෙබනවා, ඒක ලියා ගන්න" කියා. එෙහම නැත්නම් ඔහු කියනවා, 
"මෙග් වෑන් එක තිෙබනවා, ඒක ලියා ගන්න" කියා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල ණය උගුලක හිර ෙවලා තිෙබනවා. ණය 
පංගුව ෙගවා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ ෙගොඩ නඟන්න චීනෙයන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙගොඩ නඟන්න චීනෙයන් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ෙගොඩ නඟන්න 
චීනෙයන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය 
ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කියන්ෙන්? " ණයට හිලව් ෙවන්න මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
තබා ගන්න, ණයට හිලව් ෙවන්න හම්බන්ෙතොට වරාය  තබා 
ගන්න" කියා කියනවා. ෙම්ක සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් 
දුගීභාවයට පත් ෙවලා, අෙත් වියදමවත් ෙසොයා ගන්න බැරි, 
එදිෙනදා ජීවත් ෙවන්න බැරි ගම් වැසිෙයක් සතු ආර්ථික දැක්මක්. 
ෙම්ක අලුත් දැක්මක් ෙනොෙවයි. ගම්වැසිෙයකුට තමන්ෙග් ණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව තිෙබනවා නම් ඔහු ණයහිමියාට කියනවා, 
"ෙමන්න ෙම් ෙද්පළ ගන්න; ෙම් ඉඩම ලියා ගන්න; ෙම් 
බයිසිකලය තබා ගන්න" කියා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙමොකද 
කරන්ෙන්? චීනෙයන් ගත් ණය ෙවනුෙවන් විශාල ණය කන්දක 
හිර ෙවලා තිෙබනවා. ණෙයන් භාගයක් ෙගවීම ෙවනුෙවන් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගන්න කියනවා; හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගන්න කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙමොකක්ද? ෙම් නිකම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා උකස් බඩු කෙඩ්කට බඩු ගන්න යනවා වාෙග් 
ෙදයක් ෙන්. ඒ ආර්ථික පතිපත්තිය ෙන්, සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අයිතිය සම්බන්ධව ෙනොෙවයි, 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ වරාෙය් අයිතිය පිළිබඳව පශ්නයක් එතැන 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

මම දැක්කා, අගමැතිතුමා සිංගප්පූරුවට ගිහින් ඇවිල්ලා සිදු 
කර තිබුණු පකාශයක්. එතුමා කියා තිබුණා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
සංවර්ධනය කරන්න සිංගප්පූරු රජෙයන් විශාල දායකත්වයක් 
සපයනවා කියා. සිංගප්පූරුව තමයි, හැම දාමත් හම්බන්ෙතොට 
වරාය සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව තිෙබන පධාන බාධකය. ඒක 
තමයි, ඇත්ත කථාව. ඒ සඳහා ඉතිහාසෙය් ඕනෑ තරම් උදාහරණ 
තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව තමයි, හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් වරායක් 
දියුණු වීම පිළිබඳව, ලංකා ව නාවික ෙක්න්දස්ථානයක් වීම 
පිළිබඳව විශාල කුකුසකින්, සැකයකින් සහ විෙරෝධයකින් හැම 
දාමත් කටයුතු කරන්ෙන්. හැබැයි, අගමැතිතුමා කියනවා, 
හම්බන්ෙතොට වරාය දියුණු කිරීම සඳහා සිංගප්පූරුව එකඟ වුණාය 
කියා. ෙබොරු ෙහො ෙඳේ! එය සිංගප්පූරුව විසින් නැවතත් අෙප් රෙට් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඔවුන්ෙග් වරාය වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් කඩා 
වැට්ටවීෙම් සැලැස්මක්. ඒ නිසා මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් පංගුවක් චීනයට 
දීම සඳහා, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් පංගුවක් චීනයට දීම සඳහා, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් පංගුවක් චීනයට දීම සඳහා ෙම් 
සකස් කර තිෙබන සැලසුම ෙමොකක්ද කියා.  

ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අවස්ථා 
කිහිපයකදී චීන සංචාරෙය් ෙයදුණා. මම ඒ ගැන දන්නවා. ඒ 
සංචාරවල අරමුණු බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්, ෙම් ව්යාපෘතීන් ණය 
ෙවනුෙවන් හිලව් කිරීමයි. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේ දැනට අරෙගන 
තිෙබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම නම් හිතන්ෙන් 

නැහැ, අගමැතිතුමා ඒ විධිෙය් පකාශයක් කර තිබුණාය කියා. 
නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, Hambantota Integrated 
Development Plan එක කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. 
අපි ළඟදීම ඒ plan එක ඉදිරිපත් කරනවා. තවම සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. තව සුමාන ෙදකකින්, තුනකින් මුළු plan එකම අපි 
ඉදිරිපත් කරනවා. එ තෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්, අපි  ෙකොෙහොමද 
එය සිදු කරන්ෙන් කියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැතිතුමා අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා - 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අද උෙද් මම ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අගමැතිතුමා අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

කිව්ෙව්, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධව ෙමෙහයවනවා කියායි. මට ලැබී තිබුණු ෙතොරතුරු 
අනුව දැන ගන්න ලැබුෙණ්, එය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පැවරීමට යන බවයි. නමුත් අගමැතිතුමා කිව්වා, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ දියුණු කරලා සංචාරකයින් දස ලක්ෂයක් ෙගන්වා ගැනීම 
සඳහා සැලැස්මක් තිෙබනවා කියා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්, public-private partnership එකක් හැටියට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සංචාරකයින් ඒම ෙහෝ ෙනොඒම රඳා පවතින්ෙන්, ෙම් ගුවන් 

ෙතොටු  ෙපොළ කාටද කියන එක මත ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් 
තර්කය වන්ෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට දියුණු කරන්න plan  එකක් 

අපට තිෙබනවා. ඒ අනුව කර්මාන්තශාලා සියල්ලම එතැනට 
ෙගෙනනවා. ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපි තව සති 
ෙදකක්, තුනක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ ගැන කලබල 
ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව 

ඉස්ෙසල්ලාම කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ, 
හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියයි. ඔබතුමාත් ඒ ගැන 

දන්නවා. එතුමිය හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පළමු සැලැස්ම බවට පත් 
කර තිබුෙණ්, භාණ්ඩ ෙගොඩ බෑෙම් වරායකට වඩා bunkering 
services කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් නැව් සඳහා ෙතල් ගැසීෙම් 
පධාන ව්යාපෘතිය තමයි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වඩාත් ෙයෝග්ය 
අරමුණ වූෙය්. ඒක අපිත් පිළිගන්නවා. හම්බන්ෙතොට සීමාව 
අයිෙනන් නැව් ෙදසීයයකට වඩා පමාණයක් යනවාය කියා 
මතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ නැව්වලට සැපයුම් ලබාදීම තමයි 
වඩා ෙයෝග්ය කියලා කියනවා. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළ පළමු 
කැබිනට් පතිකාව තමයි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි පියවර 
මඟින් හම්බන්ෙතොට වරාය කුඩා මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරලා 
bunkering services සඳහා දියුණු කරන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ 
නිසා හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් වැඩිම පෙයෝජනයක් ගැනීමට 
හැකියාව තිෙබන්ෙන් නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා කටයුතු 
කිරීෙමන් කියා අපි අදත් විශ්වාස කරනවා. මා දන්නා පරිදි මීට 
ෙපර සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් නැව්වලට ෙතල් 
සැපයීෙම් අයිතිය ෙතල් සංසථ්ාවට ලබාෙදන්න කියලා ෙතල් 
සංස්ථාව විසින් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, මා 
දන්නා පරිදි වරාය මැදිහත්ෙවලා ඒ පෙද්ශෙය් ෙතල් ටැංකි 8ක් 
ෙගොඩන ඟමින් තිෙබනවා. හැබැයි, සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? Bunkering services. අන්න ඒක තමයි වැඩිම ලාභ 
ලැබිය හැකි ෙද්. ෙතල් සංස්ථාව තිෙබන ෙකොටත් Lanka Marine 
Services එෙකන් තමයි ෙතල් සංස්ථාව වැඩිෙයන්ම ලාභ 
ලැබුෙව්. ඒ ලාභය නිසා තමයි අඩු මිලට ෙතල් දුන්ෙන්. නැව් 
ෙතල් අංශය Lanka Marine Services කියලා ෙකොම්පැනියක් 
බවට පත් කරලා ඒක ෙජෝන් කීල්ස් මුදලාලිට විකුණුවා. පසුව 
නඩුවක් මඟින් පවරාගත්තා. නඩුෙවන් පස්ෙසේ නැවතත් විකුණුවා. 
ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් නැව්වලට 
ෙතල් ගැසීෙම් අංශය වැදගත්. මා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි, නැව්වලට ෙතල් සැපයීෙම් අවසරය ෙතල් 
සංස්ථාවට ලබා ෙනොදී - ඇමතිතුමා ඒක දන්නවා. - එම අවසරය 
IOC එකට සහ තවත් ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙවත ලබා ෙදන්න 
තීරණය කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එෙහම තීරණයක් කර නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, - 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංස්ථාව - CPC - සහ ඛනිජ ෙතල් ෙතොග ගබඩා 
පර්යන්තය - CPSTL - යන ෙදකටම බලපත තිෙබනවා. 2008 
වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ පථම වතාවට අපි ඒ  ෙදෙකන්ම නැව් ෙතල් 
ෙවෙළඳාම ආරම්භ කරන්න දැන් වැඩ කටයුතු කරමින් යනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොතැනද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ෙකොළඹින් ආරම්භ කරනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. වරාය මැදිහත් ෙවලා 

හම්බන්ෙතොට ටැංකි 8ක් හදනවා. ඒ ටැංකි අෙටන් එක ටැංකියක් 
ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේලාට පවරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, පවරලා නැහැ. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් අපි ෙගනාපු ෙතල් ඒ 

ටැංකි කිහිපයක තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එක කාරණයයි මට දැනගන්න ඕනෑ. දැනට වරාය අධිකාරිය 

මැදිහත් වී ෙගොඩනඟා තිෙබන ෙතල් ටැංකි ෙයොදාෙගන රජය 
සතුව නැව් ෙතල් අංශයක් පිහිටුවලා - එක්ෙකෝ Ceylon 
Petroleum Corportion එකට ෙවන්න පුළුවන්, පිටින් ෙවන්න 
පුළුවන් - ඒ හරහා නැව්වලට ෙතල් සැපයීම කරනවාද? එෙහම 
නැත්නම් එම ෙතල් ටැංකි පමාණය ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා 
ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි. එච්චරයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අෙපත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි අධ්යයනයක් 

කරමින් ඉන්නවා. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න අදහස් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් ෙයෝජනාව ෙම්කයි. නැව් ෙතල් අංශය තමයි 

හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩිෙයන්ම පෙයෝජනයට ගත හැකි අංශය. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා නැව් ෙතල් අංශය ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීම, එෙහම නැත්නම් විෙදස් නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා 
තිෙබන ඒ ටැංකි කිහිපය ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම සඳහා දරන 
පයත්නය නතර කළ යුතුයි කියන එක තමයි මෙග් ෙයෝජනාව. 
එක්ෙකෝ ඒක ෙතල් සංස්ථාවට පවරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
නැව් ෙතල් සැපයීම සඳහා ෙවනම අධිකාරියක් ෙගොඩනඟලා එය 
පධාන ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න 
පුළුවන්. ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙතල් සංස්ථාෙව් භාර අමාත්යතුමාත් සිටින නිසා අවසන් 
වශෙයන් මා ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මතු කරන්න කැමැතියි. 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු අමාත්යතුමාට ෙම්ක සම්බන්ධයි. 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි 103ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම උත්තර ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙමතුමාෙගන් ගිවිසුමත් එක්කම දැන ගන්න ඕනෑ. 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ඔබතුමාෙග් ෙවෙළඳ ගිවිසුමත්,- 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අද සවස 3.00ට අෙප් ලිහිසි ෙතල් කර්මාන්තායතනයට 

මුල්ගල තියන්න තිෙබනවා. දැන් ෙව්ලාව  2.10යි. මම 
මුතුරාජෙවලට යන්න ඕනෑ. ඒ ෙහේතුව නිසා මම දැන් යනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමා යන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙතල් සංස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට මම නැඟිටලා ගියා 

කියලා කියන්න එපා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මම ෙම් පිළිබඳව ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 

ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 2002-2004 
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය්, කරු ජයසූරිය මැතිතුමා බලශක්ති 
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් එම ෙතල් ටැංකි ටික 
ඉන්දියානු IOC එකට පවරා දුන්නා. ඒ එක ටැංකියක ෙතල් 
ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක ධාරිතාවක් තිෙබනවා. එය ෙදවන 
ෙලෝක යුද්ධය කාලෙය් ෙම් පෙද්ශෙය් ෙගොඩනඟන ලද විශාලම 
ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය ෙවනවා. එක ටැංකියක ෙමටික් ෙටොන් 
10,000ක් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ටැංකි 117ක් තිබුණා. දැන් 
103ක් ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබනවා. එම ටැංකි ජාලයම 
IOC සමාගමට පවරා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] මා කියන්නම්. IOC 
සමාගමට පවරා දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ ගිවිසුම  අත්සන් කෙළේ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් ෙල්කම්වරයා. නමුත් ඊට අදාළ ඉඩම තිබුෙණ් වරාය 
අධිකාරිය සතුවයි. ඒ නිසා IOC සමාගමට ෙමහි අධිකාරිත්වය 
ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මුළු ෙතල් ටැංකි ජාලයම විනාශයට ලක් 
ෙවමින් තිෙබනවා.  

මා දන්නවා, ෙතල් සංස්ථාෙව් නිලධාරි කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා 
සමීක්ෂණයක් කළ බව. ඒ අනුව අදත් ඔවුන් එතැනට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙතල් පටවන්න පුළුවන් ටැංකි 17ක් තිෙබනවා. එතැන 
දුම්රිය පවාහන පහසුකම් තිෙබන නිසා ෙකොළඹ වරාෙය් ඇති 
ෙවන තදබදය වාෙග් තදබදයක් ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් නළ පද්ධතිෙය් විශාල ගැටලුවක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැටලුවටත් අපට ෙමයින් විසඳුමක් ලැෙබනවා. 
තිකුණාමලය වරාය කියන්ෙන් විශාල ගැඹුරක් සහිත වරායක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. විශාල නැව් පමාණයක් 

එතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය 
ෙර්ල් පාර තිෙබනවා. ඒ නිසාම ඉතාම ෙහොඳ පවාහන පහසුකම් 
සකස් කරන්න පුළුවන් මධ්යස්ථානයක් වාෙග්ම ඉතා ෙහොඳ ගබඩා 
සංකීර්ණයක් එහි තිෙබනවා. ෙමම ගබඩා සංකීර්ණය යළි IOC 
සමාගම ෙවත ලබා ෙදනවාද නැද්ද කියන කරුණ පිළිබඳව මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කිව්ව විධියට 

2002 අවුරුද්ෙද් ෙහෝ 2003 අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාවත් සමඟ MOU 
එකක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. මට හරියටම ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද 
කියලා මතක නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2003 අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. 2003 අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාවත් සමඟ MOU එකක් අත්සන් 

කරලා තිෙබනවා, ටැංකි 15ක් IOC එකට ෙදන්න. තවත් ටැංකි 
90ක්ද, 93ක්ද තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම 50:50 ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
subsidy එකත් එක්ක, ලංකාෙව් CPC සමාගමයි, IOC එකයි 
දියුණු කරන්න ඒ කාලෙය්දීම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තවම ෙමොකුත් ෙවලා නැද්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම දන්නා විධියට දැන් පටන් ගන්න යනවා, 30:30 ඒවා use 

කරන්න. එක වරකට 30ක් වාෙග් පමාණයක්. ඒ ඔක්ෙකොම සුද්ද 
කරලා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් 2003 අවුරුද්ෙද් තමයි අපි MOU එක අත්සන් කෙළේ. 

ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 13ක් ගතෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
2004න් පස්ෙසේ අපි ෙනොෙවයි ආණ්ඩුව කෙළේ. ඔබතුමා ඒ 

ආණ්ඩුෙව් හිටියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

[අ.භා. 2.13] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අනුර දිසානායක 

මැතිතුමා කියපු කාරණයක් එක්ක මම මෙග් කථාව ආරම්භ 
කරන්න සූදානම්. ෙමොකද, එතුමා ෙම් bunkering සම්බන්ධව කථා 
කළා. අපි දන්නා විධියට සමාගම් 12කට විතර ෙම් bunkering 
licences දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙවරළ ආසන්න - inshore - 
ෙකොටෙසේ bunkering සඳහා තමයි ෙම් අවසරය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ගැඹුරු ජාත්යන්තර මුහුෙද් - offshore - bunkering 
සඳහා ෙම් දක්වා කිසිදු bunkering licence එකක් දීලා නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධව අදත් අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා 
කළා. එතැනදී නීති පිළිබඳව වාෙග්ම අලුතින් පනත් ෙගන ඒෙම් 
අවශ්යතාව පිළිබඳව කරණු ඉස්මතු වුණා. ඉදිරිෙය්දී ජාත්යන්තර 
මුහුෙද්දී bunkering කරන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ලංකා නැව් 
සංස්ථාවට අවශ්ය අනුමැතිය දීමට නව රජය කටයුතු කරයි කියලා 
අප හිතනවා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය නාවික ක්ෙෂේතයට ඉන්ධන සැපයීම  - 
bunkering - ඉලක්ක කර ගත් වරායක් කියලා එතුමා කිව්වා. මම 
හිතන විධියට ඒකත් එක ෙකොටසක් විතරයි. අපිට bunkering 
කරලාම හම්බන්ෙතොට වරාය ලාභදායී තත්ත්වයට ෙගෙනන්න 
බැහැ. තව ෙගොඩක් ව්යාපාර අවශ්යයි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
ලාභදායී ව්යාපාරයක් බවට පත් කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම නාවික 
ක්ෙෂේතෙය්  ෙගොඩක් ව්යාපාර තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

අද අෙප් ෙකොළඹ වරාය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම වරායක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පධාන වරායන් 30ක් තිෙබනවා. 
එයින් 26වැනි ස්ථානයට 2015 වසෙර් ෙකොළඹ වරාය පත්ෙවලා 
තිබුණා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙකොළඹ වරාය 27වැනි ස්ථානෙය් 
තිබුෙණ්. හැබැයි, පධාන වරායන් 30න් වැඩිම පගතියක් වාර්තා 
කරපු වරාය බවට ෙකොළඹ වරාය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වය තුළ තවදුරටත් ෙකොළඹ වරාය නවීකරණය කිරීම, ඉදිරි 
වසර 10, 15 සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම කළ යුතුයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ වරාය ලබන ආදායමින් 
තමයි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණය සහ ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිරිෙය්දී ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් 
කර ගැනීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා දැඩිව කටයුතු කරෙගන යන 
බව අපි දන්නවා. නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල වරායන් 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල් 
පිළිබඳව දැන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලය තුළ අ ෙප් ලංකාෙව් වරාය ක්ෙෂේතයට ව්යාපාර සැපයුෙව් 
ආසියානු කලාපෙය් රටවල වරායන්වල ෙමහයුම් එක්කයි. හැබැයි, 
අපි නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා තර කර 
ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් ගාලු වරාය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි තවත් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරායත් එක්ක විශාල ඉඩම් 
පමාණයක් තිෙබන නිසා ඒ පෙද්ශය වාහන සම්බන්ධෙයන් 
නිදහස් කලාපයක් -duty-free zone එකක්- බවට පත් කරන්න 
අපට පුළුවන් නම් වැදගත් වනවා. ෙමොකද, ජපානෙය් සිට දකුණු 
අපිකානු මහාද්වීපෙය් තිෙබන රටවලට ෙගනයන වාහන ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ඩුබායි ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා එතැනින් තමයි ෙබදා 
හරින්ෙන්. හම්බන්ෙතොට තිෙබන ඉඩත් එක්ක ඒ පෙද්ශය වාහන 
සම්බන්ධෙයන් නිදහස් කලාපයක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් - 
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duty-free zone එකක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් - 
ව්යාපාරිකයන්ට, ෙවෙළඳුන්ට ෙමතැන hub එකක් බවට පත් කර 
ෙගන එතැනින් අෙනක් රටවලට වාහන ෙබදා හැරීමට, වාහන 
නිකුත් කිරීමට ඉඩ කඩ විවෘත ෙවනවා.  

සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය අපට බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  දැන් ඒක කියාත්මක ෙනොවන මට්ටමට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් ඒ සඳහා වඩාම සුදුසු තැනක් තමයි 
හම්බන්ෙතොට වරාය ආශිත පෙද්ශය. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, නිරිත දිග ෙමෝසම් සුළං සහ ඊසාන දිග 
ෙමෝසම් සුළං  කියාත්මක වන රටාව අනුව හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරයක් පිහිෙටව්ෙවොත් කිසිදු 
අවස්ථාවක රට අභ්යන්තරයට ඒ dust එක ෙහෝ ash එක එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහාත් අපට හම්බන්ෙතොට වරාය ෙයොදා ගන්න 
පුළුවන්.  

නාවුක ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන තවත් ව්යාපාරයක් තමයි  කල් 
ඉකුත් වූ ෙනෞකා යකඩවලට කැපීෙම් ව්යාපාරය -scrap -. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉඩ කඩ තිෙබන නිසා අපට  කල් ඉකුත් වූ 
ෙනෞකා යකඩවලට කැපීම සඳහා -scrap iron සඳහා- අංගනයක් 
සකස් කරන්නත් හම්බන්ෙතොට වරාය ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ලාභ ලබන්න නම් ඒ විධියට අපට තවත් 
ෙගොඩාක් ක්ෙෂේත ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙවනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉලක්ක කර ෙගන තිෙබනවා, චීනයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා  හම්බන්ෙතොට  දිස්තික්කයත් ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කයත් කර්මාන්ත කලාපයක් බවට පත් කර ෙගන දියුණු 
කරන්න. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයන් ෙමොනවා 
කිව්වත් අපට public-private partnershipsවලට යන්ෙන් නැතිව 
සමහර අංශ දියුණු කරන්න බැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි  
පසු ගිය කාලෙය් නැව් සංස්ථාව මිල දී ගත් "සිෙලෝන් බීස්" සහ 
"සිෙලෝන් පින්සස්" කියන ෙනෞකා ෙදක. පසු ගිය වසර පහ, හය  
ඇතුළත ලාභ ලැබූ නැව් සංස්ථාව නැවතත් අලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් වන්න කටයුතු කරන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. 2014 තමයි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙම් නැව් ගනු 
ෙදනුව සිද්ධ වන්ෙන්. ෙමටික් ෙටොන් 65,000කට ආසන්න 
පමාණයක් පටවන්න පුළුවන් ෙම් ෙනෞකා ෙදක එක ෙනෞකාවක් 
ෙඩොලර් මිලියන 35ක් වාෙග් ෙවන්න ෙඩොලර් මිලියන 70කට 
තමයි මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී නැව් සංස්ථාෙව් නිලධාරින්ෙගන් පශ්න 
කළාම ඒ අය කිව්ෙව් ඒ අවස්ථාෙව් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තිබුණු මිලත් එක්ක ෙඩොලර් මිලියන 26ක විතර මිලකට ඒ එක 
නැවක් මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා කියලා. අද ඒෙගොල්ෙලෝ 
උත්සාහ කරනවා ෙම් නැව් ෙදක ලාභ ලබන්න කටයුතු කරන්න. 
ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන්ට එක දවසකට බැංකු ණය සඳහා ෙපොලිය 
සහ වාරිකය ෙඩොලර් 15,616ක් ෙවනවා. ෙම් වන විට ෙඩොලර් 
7,500ක් වාෙග් මිලකට නැව කුලියට දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමෙහයුම් වියදම් විධියට එක නැවකට දවසකට ෙඩොලර් 4,825ක් 
යනවා. ඒ අනුව ෙඩොලර් 21,000ක් විතර නැවක් ෙවනුෙවන් එක 
දවසකට වියදම් කරන්න ෙවනවා. නැව් ෙදෙක්  බැංකු ණය සඳහා 
වාරිකයත්, ෙපොලියත් ෙගවන්න  operational cost   එක වශෙයන් 
එපමණ මුදලක් ෙගවන්න ෙවනවා. හැබැයි දවසකට ෙඩොලර් 
7,500ට තමයි නැවක් කුලියට දීලා තිෙබන්ෙන්. එතැනම ෙඩොලර්  
15,000ක් දවසට පාඩු ෙවනවා. ෙම් විධියට බල නෙකොට  වසරකට 
ෙඩොලර් මිලියන  හතහමාරක් විතර  පාඩු ෙවනවා ෙම් නැව් ෙදක 
තබා ගැනීම හරහා.  ෙම්කට ෙහේතුව  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් දූෂිත 

ගනුෙදනුවක් ෙවන්න  පුළුවන්. ෙඩොලර් මිලියන විසිහයක් වටිනා 
නැවක් ෙඩොලර් මිලියන 36කට ගත්තාය කියන්ෙන් එතැන විශාල 
දූෂණයක්  තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ  දූෂණය තිබුණත් දැන් 
ෙම්වා  ලාබදායි ෙලස පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අපි කල්පනා කරනවා. ෙම් සඳහා වූ  එක ෙයෝජනාවක් තමයි, ෙම් 
නැව් ෙදක  ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක හවුල් ව්යාපාරයකට 
ෙයදවීම. එෙහම කරද්දී  ෙමොනවාටද ෙම්කට  ෙපෞද්ගලික අංශය 
සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් කියලා ජනතාව කෑ ගහන්න  පුළුවන්.  
නමුත් අපි දන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක හවුල් 
ව්යාපාරවලට ගිය  ව්යාපාර  ඉතාම ෙහොඳ  තත්ත්වෙය් තිෙබන බව.  

උදාහරණයක් හැටියට කියන්න පුළුවන්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ෙකොටස් 63ක් තිෙබන LTL   සමාගම. ඒ සමාගම  
ඉතාම ෙහොඳින් ඒ ව්යාපාරය  කර ෙගන යනවා.  LTL   සමාගම  
ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, බංගලිෙද්ශය වැනි රටවල, ආසියානු 
රටවල, දකුණු අපිකානු රටවල, විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම්, ගල් 
අඟුරු බලාගාර ඉදිකිරීම්  වැනි  ව්යාපාරවලට අත ගසා තිෙබනවා.  
ෙලෝකෙය් විශාල ෙලස පිළිගන්නා උසස් තත්ත්වෙය්  
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් බවට  ලංකා  
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් සමාගම  පත්ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ෙම් වාෙග්  
public-private partnerships  වලට යද්දී, හැම ෙදයකම අසුබවාදී 
පැත්ත දකින ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  නිතරම දකින යක්ෂයා ෙම් 
තුළත් දකින විධියයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. අපි රටක් විධියට 
ඉස්සරහට යද්දී නිතරම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනවලට, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමග හවුල් ආෙයෝජනවලට යන්න 
ෙවනවාය කියන  එක  මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි භාර ගත්ෙත් 
ෙබොෙහොම සුන්දර රටක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ලංකාෙව් වරායක් දියුණු ෙවනවා 
දකින්න සිංගප්පූරුව කැමැති නැහැ කියලා.  හැබැයි, ලංකාවත්  
සිංගප්පුරුවත් කියන්ෙන් තැන් ෙදකක පිහිටි රටවල් ෙදකක්; 
මට්ටම් ෙදකක තිෙබන රටවල් ෙදකක්. 1970 දශකෙය් 
සිංගප්පූරුවත් අෙප් රෙට් මට්ටෙම් තිබුණා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
අද අපට ගව් ගණනාවක් ඉස්සරහින් සිංගප්පූරුව ඉන්ෙන්.  
සිංගප්පූරුව - ලංකාව හරහා තමයි ෙසේද මාවත තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ජාත්යන්තර මුහුදු මාවතක්  ඔසේසේ පිහිටි  රටවල් ෙදකක්. ඒ  
රටවල් ෙදක  එකතු ෙවලා වරාය හරහා ආෙයෝජන කරන ෙකොට 
පශ්නයක් ෙවන එකක් නැහැ. චීනය, සිංගප්පූරුව, ලංකාව හරහා 
යන  නැව් මාර්ගය තුළ තිෙබන වරායන් විධියට යම් කිසි 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනෙකොට එහි වාසිය අෙප් රටට 
ගන්න පුළුවන් කියන  කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න  ඕනෑ.   

අද අපි රටක් විධියට ෙබොෙහොම එඩිතර  තීන්දු ගණනාවක් 
ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්  ETCA ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ෙබොෙහොම සාධනීය ෙද්වල්  කරෙගන යනවා.  පසු ගිය දවස්වල 
ETCA ගිවිසුම ගැනත් ෙබොරුවට කෑ ගැහුවා. නමුත් ෙම් 
ගිවිසුෙමන් අෙප් රටට විශාල ආර්ථික හා තාක්ෂණික 
සහෙයෝගිතාවක් ලැෙබනවා. පසු  ගිය කාලෙය් කිව්වා, ෙම් ගිවිසුම් 
නිසා ඉන්දියානු ජාතිකෙයෝ  ෙම් රටට  ඇවිත් ෙම්සන් වැඩ 
කරන්න ගනියි, කම්කරු වැඩ කරන්න ගනියි, ෙබ්කරි වැඩ 
කරන්න ගනියි කියලා. නමුත් එෙහම  තත්ත්වයක් උදාවන්ෙන් 
නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් ambulance  ෙසේවා  සපයන ඉන්දියානු 
සමාගමක් ෙම් රටට ආවා. ඒ ambulance   එක්ක ඉන්දියාෙව් 
නර්ස්ලා, ඉන්දියාෙව් ඩයිවර්ස්ලා  ෙම් රටට එනවාය කිව්වා. නමුත් 
සිද්ධ වුණ ෙද් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස.්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය  දවසව්ල  Science  subjectsවලින්  Advanced Level   
සමත් වුණු ලංකාෙව් ළමයි 250ක් ඉන්දියාෙව් හයිදාබාද් 
විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් දවස් 52ක් Emergency Medical 
Technicians ලා  හැටියට පුහුණු වුණා.  ඒ වාෙග්ම දැන් රියැදුරන් 
පුහුණු ෙවමින් ඉන්නවා.  අෙප් රටට ලැබුණු රැකියා අවස්ථා තමයි  
ෙම්වා.  හැම දාම විපක්ෂය - ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවන්න පුළුවන් -   
ෙම්වා  දකින්ෙන්  වැරදි ෙකෝණෙයන්. හැබැයි, පසුව ෙම්වාෙය් 
ඇත්ත තත්ත්වය  හඳුනා ගන්නවා.  

ෙම් හැම එකක්ම ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමාත්  එක්ක එකතුෙවලා ෙම්  රට ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න ගත්ත  ෙබොෙහොම එඩිතර  තීන්දු විධියට අපි  දකින්න ඕනෑ.  
අපි රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්න නම්  යම් කිසි රැඩිකල්  
තීන්දුවලට යන්න ෙවනවා.  සාම්පදායික  කමයම ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න සූදානම් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුව.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා  පාසල් ළමයින්ෙග් නිල ඇඳුම 
පිළිබඳව තීන්දුවක් ගනිද්දී  මින්ස්සු කෑ ගැහුවා. අද සියලු ෙදනාම 
ඒක ෙහොඳයි කියනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය මුදලින් ෙදනෙකොට විශාල කලබගෑනියක් කළා; 
ෙගොවිෙයෝ ෙකොළඹට ෙගනාවා. අපි අද කියනවා පුළුවන් නම් 
ෙගොවිෙයක් ෙගනැත් ඒකට විරුද්ධව ජන මතයක් තිෙබනවාය 
කියලා ෙපන්වන්න කියලා. නමුත්, අද කවුරුවත් ඒකට නැහැ. අද 
සියලු ෙගොවිෙයෝ ඒ කමයට කැමැතියි; ඒ කමය වැළඳෙගන 
තිෙබනවා. යම් කමයක් අලුතින් අත්හදා බලද්දී එකපාරටම 
විරුද්ධතා එනවා තමයි. නමුත්, ටික දවසකින් ජනතාව ෙත්රුම් 
ගන්නවා ෙම්වා ෙබොෙහොම සාධනීය, රටට හිතකර, ජනතාවට 
හිතකර ෙද්වල් බව. අන්න ඒ කාරණය මම ඔබතුමන්ලාට මතක් 
කරනවා.  

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැබිනට් ඇමතිවරු බහුතරයක් 
ඉන්නවා. අපි නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු විතරයි. දැන් මන්තීවරු 
කීපෙදනායි ඉන්ෙන්. අනික් පැත්ෙත් -ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්- ''ඡායා 
මායා'' කැබිනට් එෙක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඡායා මායා කැබිනට් 
එෙක් අය දැන් සැලසුම් කරනවා, නුවර ඉඳන් ෙපළපාළියක් ඇවිත් 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. හැබැයි, ෙහොඳට මතක තියාගන්න, 
ෙපළපාළි ඇවිත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බැරි බව.  

ඔබතුමන්ලාට අපි කියන  ෙද් පිළිගන්න බැරි නම්, ගිහිල්ලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙගන් පාඩමක් ඉෙගන ගන්න 
ෙකොෙහොමද ආණ්ඩු ෙපරළන්ෙන් කියලා.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා හිටපු අරලියගහ මන්දිරෙය් ෙඩස්ක්, බංකු අස්ෙසේ මැති 
ඇමතිවරු හැංගිලා ඉඳිද්දී තමයි එතුමා ෙනොබියව එළියට බැහැලා 
ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව්. ඒ නිසා ෙම්ක ෙපළපාළි ගිහින් ෙපරළන්න 
පුළුවන් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තුෙනන් ෙදකකට වඩා 
බලයක් තිෙබන ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්.  ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් 
ඇමතිකම් දරන මහත්වරු ඒ කාරණයත් හිෙත් ධාරණය කරෙගන 
ඉන්න.  

ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් වර්තමාන නායක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
හිටපු නායිකාව වන ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියත් ෙම් රටට ශක්තියක් ෙදමින් අද ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. මා හිතන විධියට ඒ අය ඔබතුමන්ලා ඔය පාද 
යාතා යන තුරු තමයි බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා දකුෙණ්  

හිටපු, කීකරු නැති ඩී.වී. උපුල්  ඇමතිතුමාත් ඉවත් කළා. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලාත් ෙපොඩ්ඩක් හිතා බලා කටයුතු කරන්න. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අනවශ්ය වැඩ 
කරන්න ගිහින් ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තී ධුරයත් අෙහෝසි ෙවයි. ඒ 
නිසා ඒ කාරණයත් කල්පනාෙව් තබාෙගන සිහි නුවණින් යුතුව 
කටයුතු කරන්න.  ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් අය අද ඉන්ෙන් අඩි 
ගණනක් උඩින්. ඔබතුමන්ලා ෙහට ආණ්ඩුව  අරෙගන 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරන්න බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ඡායා 
මායා කැබිනට් එෙක් ඉන්න සමහරුන්ට ඇමතිකම් දුන්ෙනොත් 
ලංකාවට "අබ සරණයි" කියලා තමයි කියන්න වන්ෙන්. එෙහම 
අය විපක්ෂෙය් ඉදිරිපස අසුන්වල ඉඳෙගන ඉන්න හැටි මට ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙපෙනනවා. අපූරුයි! කැලණිය දිහාෙව් හරක් පට්ටි 
බලපු අයට කැබිනට් ඇමතිකමක්   ඇත්තටම දුන්ෙනොත් අපූරුවට 
තිෙයයි. එෙහම වු  ෙණොත් ෙම් රටට, "අබ සරණයි"  කියන්න තමයි  
වන්ෙන්.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් එක්ව හදපු ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුණාට 
පස්ෙසේ, ෙම් අවුරුදු හතරහමාෙරන් පසුවත් එන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක්ය  කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂය 
පැත්තට ෙවලා ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් සැතපිලා, සිහින මව 
මවා ඉන්න. තව අවුරුදු හතරහමාරකින් පසුව ඒ හීෙනන් ඇහැරිලා 
ආෙයත් විපක්ෂයට ෙවලා ඔබතුමන්ලාට ඡායා මායා කැබිනට් 
හදාෙගන ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විහිළු සපයන්න එපා, විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීවරුනි. ෙම් ආණ්ඩුව කරන වැඩවලට උදවු කරන්න; 
සහෙයෝගය ෙදන්න.  

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා ඔන්න දැන් අෙප් ආංශික 
අධීක්ෂණ කමිටුවලට එනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමා ඒ 
කමිටුවලට ඇවිත් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා සහෙයෝගෙයන් වැඩ 
කරනවා. ඔබතුමන්ලාත්  ඒවාට ඇවිත් වැඩ කරන්න. ඒවා හදලා 
තිෙබන්ෙන් ඡායා මායා කැබිනට් හදන්න ෙනොෙවයි. ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා හදලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් අයටත් 
තනතුරු, සභාපතිකම් ෙදන්නයි. ඒ නිසා ඒ කාරක සභාවලට 
ෙහොඳ ෙයෝජනා අරෙගන ඇවිත්, තිෙබන ගැටලු විසඳාෙගන 
ඉස්සරහට යන එකයි ඔබතුමන්ලාට කරන්න තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා ඡායා  මායා කැබිනට් හදන්න ඕනෑ නැහැ. ආංශික අධීක්ෂණ 
කමිටු හදලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් අයටත් ඒ ශක්තිය ෙදන්නයි. 
ඒ නිසා ඡායා මායා කැබිනට් ඕනෑ නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් කරන්න ගත්ත තීන්දුත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු 
කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 2.30] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වයඹ පළාත 

නිෙයෝජනය කරන අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා 
අදහස් පකාශ කළාට පස්ෙසේ මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම්ක නිකම් දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය වාෙගයි. 
ඊෙය් මම කථා කළාට පසුව එතුමා කථා කළා.  ඒ නිසා අද 
එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව අදහස් පකාශ කරන්න මට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

757 758 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙලොකු ෙව්දනාවකින් කථා 
කළා. ෙමොකද, එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙලොකු 
බරක් ඇදපු, මහන්සි වුණු ෙකෙනක්. රූපවාහිනි විවාදවලට                   
පවා එතුමා සම්බන්ධ වුණා. අද කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කරන  එතුමාට 
තිෙබන ෙව්දනාව සාධරණයි කියලා මා පිළිගන්නවා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හිටපු කීඩා ඇමතිතුමනි, අපි ආණ්ඩුව  හදන්න  දායක වුණු අය. 

අපට තනතුරු ඕනෑ නැහැ.  අපි ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න ශක්තිය දීපු 
අය.  ඒක ගැන අපට [බාධා කිරීමක්]  ෙගෞරවයක්  තිෙබනවා. ඒ 
ඇති.  වැඩ කරන්න අපට තනතුරු ඕනෑ නැහැ. 

       
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා කිව්වා, "තනතුරු ඕනෑ නැහැ. ෙගෞරවය තිෙබනවා" 

කියලා. හැබැයි, කැන්ටින් එෙක්දී නම් කියන්ෙන්, "තනතුරු බම්බු 
ගහන්නද? ෙගෞරවය තියාෙගන ෙමොනවා කරන්නද?" කියලායි. 
තනතුරු ඕනෑ කියලා අපිත් එක්කයි කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ ගැන වැඩිය කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 
සම්බන්ධව වූ විවාදෙය්දී කථා කරමින් කිව්වා, හම්බන්ෙතොට 
ෙටනිස් පිටියක් සහ සුගතදාස කීඩා පිටිය පිළිබඳව. එම විවාදෙය්දී 
අපි කථා කරන ෙකොට ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් යම් දූෂණයක් ෙහෝ අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග් සිරිෙකොත ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා 
FCID එකක්. ඔබතුමා ගිහින් ඒකට පැමිණිල්ලක් භාර ෙදන්න. 
පැමිණිල්ල භාර දුන්නාට පසුව ඒ පිළිබඳ විභාග කරන ෙකොට අපිත් 
එන්නම්.   ඔය  සියලු ෙචෝදනා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලා අපව හිෙර්ට දාන්න හදපු තැනක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
FCID එක. ඒ නිසා එහි ගිහින් පැමිණිලි කරන්න. පැමිණිලි කරලා 
ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  වීරෙයෝ වාෙග් කථා 
කරන්න එපා කියලා මා  ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 
හා ජාත්යන්තර ෙව ළඳ අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ආනයන 
හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත්  නිෙයෝග සම්බන්ධව කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මමත් අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ආනයන 
අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  මුලින්ම ගැසට් කර තිබුෙණ් 
මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්යි. මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් තමයි, 
ආනයන අපනයන පාලකතුමා කටයුතු කෙළේ. එකපාරම ආනයන 
අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැසට් එකක් මඟින් මුදල් 
ඇමතිවරයාෙගන් අයින් කරලා මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා 
යටෙත් තිෙබන සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්යාංශයට භාර දුන්නා. ආනයන අපනයනයි, විෙද්ශ 
පවර්ධනයි  ගැළෙපන ෙදකක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? මුදල් ඇමතිතුමාට ඒක මුලින් භාර දුන්නා. දුන්න ගමන් 
ෙකළින්ම permit විශාල පමාණයක් මුදලට වික්කා. එක 
එක්ෙකනාට වාහන බලපත දුන්නා. ලක්ෂ 5ට, 6ට, 10ට බලපත 
විකුණන්න පටන් ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව වාහන බලපත 600 ගණනක් දීලා තිෙබනවා. 
අගමැතිතුමාට ෙම් ගැන දැනුම් දුන්නා; ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ගැන 
දැනුම් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා වහාම කෙළේ, මුදල් 

ඇමතිවරයාෙගන් ආනයන අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගලවලා,  ගැසට් එකක් ගහලා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙව ළඳ ඇමතිතුමාට භාර දුන් එකයි.  

ඔබතුමන්ලාෙග් වසන්ත අලුවිහාෙර් රාජ්ය අමාත්යතුමා 
බලන්න. ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහොඳ පතාක 
අලිෙයෝ. බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව කරන වැඩ 
ගැන ෙකොච්චර දුක හිෙතනවාද? අන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පිටු පස ආසනවල ඉන්නවා ෙහොඳ බඩු. අෙප් ෙක්.ෙක්. පියදාස 
මන්තීතුමා, රංජිත් අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් කැප කිරීම් කරපු අයද? අර බලන්න, අද 
පිටු පස ෙප්ළියට දාලා. අද ඉන්ෙන් පිටු පස ෙප්ළිෙය්. 
ඒෙගොල්ෙලෝ ඉන්න ඕනෑ එතැනද? ඒෙගොල්ලන්ට හිමි තැන 
එතැනද? ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න ටික කථා 
කරනවාට අඩු ගණෙන් අපට ගණනක් ෙදන්න. අද ෙමතුමන්ලා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, කම්මුෙල් අත තියාෙගන කනගාටුෙවන් 
ඉන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි. ෙම් 
ආණ්ඩුවට  රෙට් මිනිස්සු ඡන්දය දුන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි.  
අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මහ බැංකුව ගන්නවා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මහ 
බැංකුව අගමැතිතුමා ගන්නවා. ඇයි? අර බලන්න, අෙප් මිත 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා නැඟිටලා යනවා. එතුමන්ලාටත් 
ෙත්ෙරනවා. ලජ්ජයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
COPE එකට යන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
COPE එකට ෙගෙනන්න, බලපතවලින් ගහපු එක ගැනත්. 

ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු අද නැඟිටලා යනවා. එච්චර කනගාටුයි. 
මෙග් හිතවත් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මන්තීතුමනි, පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනසක් 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමන්ලාට 
ඡන්දය දුන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ෙචෝදනා එල්ල කළාට 
ෙනොෙවයි. ආනයනය අපනයන පාලකතුමාෙග් තනතුර පාවිච්චි 
කරලා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ලාච්චුෙවන් අරෙගන බලපත 
විකුණන්න ෙනොෙවයි. සල්ලිවලට permit විකුණන්න ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා, එෙහම කරන්න එපා කියලා.  

බලන්න, අද අගමැතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් 
ඇමතිවරයාව  රකිනවා. මට නම් ෙත්රන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ඒ 
ගනු-ෙදනුව කියලා. අගමැතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත් මුදල් 
ඇමතිතුමාව රකිනවා. මහ බැංකුව මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
ඉස්ෙසල්ලාම ගැෙලව්වා, විශ්වාස නැති නිසා. ආනයන අපනයන 
පාලකතුමාව ගැෙලව්වා. අපි කිව්වා, හිටපු මහ ඇමතිතුමාෙග් 
බෑනා තමයි මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙගදරට කුලිය ෙගවන්ෙන් 
කියලා. ඒත් පිළිගන්ෙන් නැහැ.  මට ෙත්ෙරනවා, ෙම්වා කියන 
ෙකොට මරික්කාර්  මන්තීතුමා හිත යටින් හිනා ෙවනවා කියලා.  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ෙගෙනන්න එතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම්වාට 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි යහපාලන ආණ්ඩුෙව් ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙම් වාෙග් ඇමතිවරු ෙම් වාෙග් 
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් පිළිබඳ ෙහොයලා බලලා අවශ්ය කටයුතු 

759 760 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ආපු සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාට තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජන විෂය 
අයිතිව තිෙබන්ෙන්. අන්න, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා 
ආවා. ඔබතුමා වුණත් අවංකව හදවතින් කනගාටු ෙවනවා, ෙම් 
මුදල් ඇමතිතුමා කරන කටයුතු පිළිබඳව. මම  ඒක දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ - [බාධා කිරීමක්] 
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කෑ ගැහුවා කියලා 
අගමැතිතුමා නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔෙහොම 
කරලා ඒක ගන්න බැහැ. ඔබතුමා ටයි එකක් දාලා, ෙකෝට් එකක් 
ඇඳලා ඉස්ෙසල්ලාම එක විධියක් ෙවන්න ෙකෝ. ඇමතිකමක් ඕනෑ 
නම් ඉස්ෙසල්ලාම එක විධියක් ෙවන්න ෙකෝ. ඔෙහොම ඉඳලා 
බැහැ. බුලත් විට කාලා බැහැ. බුලත් විට කාලා ඔය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිකම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. උඩ ෙබොත්තම දාලා, ටයි එකක් 
දාලා, ෙබෝ එකක් දාන්න ෙකෝ. එතෙකොට අපි ඒ ගැන හිතන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආපසු මාතෘකාවට 
එන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය 
භාර අමාත්යතුමාට -මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට- තමයි 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය 
භාරව තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා, අපි වාෙග් රටකට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන නැතිව ඉදිරියට යන්න බැහැ කියලා. අපට 
foreign investments ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ණය ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. ෙහොඳම ෙද් රටකට විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ෙගන්වා ගන්න එකයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන විතරක් 2014 වර්ෂෙය් ෙඩොලර්  මිලියන 1,610ක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රෙට් මතයක් තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම මිනිස්සුන්ෙග් අතමිට සරු 
ෙවනවාය; රටට සල්ලි එනවාය; ආෙයෝජන එනවාය කියලා. 
එෙහම මතයක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ මතය ෙවනස් කළා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමා. ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් 2015දී විෙද්ශ ආෙයෝජන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් 
මිලියන 1,030යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන සියයට 40කින් අඩු ෙවලා. ෙමෙහම ෙකොෙහොමද 
ආණ්ඩුවක් යන්ෙන්? ඇයි, ෙම් විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු ෙවන්ෙන්?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා ඇති  විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් රටකට එන ෙකොට ඒ 
රට ගැන ෙසොයා බලන බව. ඔබතුමා වුණත්  ගාල්ෙල් බුලත් විට 
කඩයක් දාන්න හරි, ෙබ්කරියක් දාන්න හරි,  එෙහම නැත්නම්  
ෙරදි කඩයක් දාන්න හරි කලින් ගාල්ල පිළිබඳව ෙහොයා බලනවා. 
ඔබතුමා බලනවා, ගාල්ෙල්,-  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගීතා මන්තීතුමියෙගන් ඉස්ෙසල්ලා අහනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගීතා මන්තීතුමියෙගන් ඉස්ෙසල්ලා අහනවා?  අපි ඒක දැන 

ෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙන්. ඒක ෙහොඳයි.  

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මෙගන් අහලා තමයි  එතුමා ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ඔෙහොම යමු. හැබැයි ඔය පැත්ෙත් ඉන්න 

අෙනක් අයට ඇෙහන්න ඕක කියන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් 
ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු වන්නට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයකුට යම් 
ආෙයෝජනයක් කරන්න, පළමුෙවන්ම රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  ඕනෑම විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් ෙම් 
රටට ආෙයෝජනයක් ෙගෙනන්න කලින් බලනවා, ෙම් රට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවරද කියලා. පළමුෙවන්ම  බලපු ගමන් 
ඔෙබ් රට ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවර රටක් ෙලස ෙපෙනනවාද 
කියලා කියන්න.  ෙම්ක එළහරක්, මීහරක් ආණ්ඩුවක් ෙන්. ෙම්ක 
යූඑන්පී එකයි, ශී ලංකා එකයි එකතු ෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්. 
එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව ස්ථාවරද? ෙම් ආණ්ඩුව දීගයක් හදලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදකකට. අවුරුදු ෙදකට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතර විවාහයකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් දීගය අනුව තමයි ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන්. 
එතෙකොට බිලියන, මිලියන ගණනක ආෙයෝජකෙයක් එයිද 
අවුරුදු ෙදකකට අටවපු ආණ්ඩුවකට. ඒ නිසා ඔෙබ් ආණ්ඩුවට -
ඔෙබ් රජයට - විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් ෙනොඑන්න මූලික ෙහේතුව 
තමයි ඔෙබ් ර ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවර නැති වීම. ෙම් 
ආණ්ඩුව - තමුන්නාෙසේලාෙග් යහපාලන   ආණ්ඩුව- ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ස්ථාවර නැහැ. ෙම්ක ෙකොයි ෙවලාෙව් කඩා වැෙටයිද 
දන්ෙන් නැහැ.  

අපි ලබන 28වැනි දා "පාද යාතාව" පටන් ගන්නවා. පුදුම 
බයක් ෙන් තිෙබන්ෙන්. පුදුම බය වීමක් ෙන් බය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් දවස තිස්ෙසේම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් පාද යාතාව විෙව්චනය කරනවා. 
ඇයි? බයයි. ඇයි? වැෙටයි කියලා. ආණ්ඩුව අස්ථාවරයි. මිනිස්සු 
පාරට බැහැලා. තමුන්නාන්ෙසේලා බයයි. අපි shadow cabinet 
එකක් පත් කළා. ෙම්ෙක් සිංහල ෙත්රුම අධීක්ෂණ මන්තී. අපි 
ඇමතිවරයාෙග් පස්ෙසන් ඉන්නවා.  ඔබතුමා මතක තියා ගන්න, 
ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් ඉන්නවා දිලුම් අමුණුගම මන්තීතුමා. 
ෙහවණැල්ල වාෙග් ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් ඉඳෙගන බලාෙගන 
ඉන්නවා. ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා ඔක්ෙකෝම බලාෙගන 
ඉන්නවා. හැබැයි ඔබතුමාට අපි ගරු කරනවා. ඔබතුමා ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා ට තවම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ඔබතුමා, 
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ඉන්න අෙනක් බඩුව වාෙග් ෙනොෙවයි. 
එතුමාට අහු වුෙණොත් දාම් ෙබෝඩ් එකත් විකුණයි. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් විකුණයි. ඔබතුමාට අෙප් ෙගෞරවය  තවම 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ෙකොෙහොම ෙවයිද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් ෙම්  අධීක්ෂණ මන්තී - shadow 
cabinet - කියන්ෙන්   අමාත්යාංශයක  විෂය භාර අමාත්යවරයාෙග් 
කටයුතු ගැන ෙසොයා බලන්න  පත් කරපු යම් මන්තීවරෙයක්. ෙම් 
අධීක්ෂණ මන්තීවරු පත් කරපු ගමන් බය වුණා. අවුරුදු ෙදකයි 
කියලා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු හිටෙගන හම්බ 
කරන්න පටන් අරෙගන. දැන් ඒ බව ෙපෙනනවා ෙන්. ගල් අඟුරු 
වංචාවට ඇමති ෙකෙනක් සම්බන්ධයි ලු. ඊළඟට, විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් රක්ෂණයකට ඇමතිවරියක් සම්බන්ධයි ලු.  
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ඊට පස්ෙසේ bond issue එකට, අගමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ගනු-ෙදනුවකට කවුද සම්බන්ධයිලු. ඔබතුමන්ලාට ෙචෝදනා 
එනවා. අෙප් මන්තීවරෙයක් අදාළ ඇමතිවරයා අධීක්ෂණය කරලා, 
ඒ ඇමතිවරයා පිළිබඳව ෙසොයා ෙගන, බලා ෙගන ඉන්න ෙකොට, ඒ 
පිළිබඳව සියලු ෙදනා භය ෙවලා ඉන්නවා. අර, මෙග් මිත මහනුවර 
අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ.සී.එස්. හමීඩ් මහතා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් කැප කිරීම් කරපු 
මනුස්සෙයක්ද? ඒත් ෙමතුමාට ෙමොනවාද හම්බ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ''තැපැල් ඇමතිකම.'' ඔරෙලෝසු කණුව ඉස්සරහට 
ගිහින් දිව දාෙගන ඉන්න ඕනෑ මුද්දර අලවන්න. එච්චරයි කරන්න 
පුළුවන්. ගරු හලීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන්ද රස්සාවක් 
ෙදන්න? ඔබතුමා ඡන්ද එක්ලක්ෂ ගණනක් ගත්තා. ඔබතුමාට 
ෙමොනවාද පුළුවන්? ඕනෑ නම් ෙකොල්ෙලෝ ටිකක් දාලා තැපැල් 
කන්ෙතෝරුව ඉස්සරහ දිව දාෙගන ඉන්න කියන්න පුළුවන්. 
එච්චරයි. ඒක තමයි ෙදන්න පුළුවන් රස්සා, මුද්දර අලවන්න. 
ෙවන ෙදයක් කරන්න බැහැ ෙන්. හැබැයි, ඒ.සී.එස්. හමීඩ්  
කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදපු පතාක ෙයෝධෙයක්. ෙකෝ, 
අද ඔබතුමන්ලා නැහැ. ඔබතුමා කම්මුෙල් අත තියාෙගන ඉන්න 
විධිෙයන්, ඔබතුමා ඉන්න ෙව්දනාව අපට ෙත්ෙරනවා. පියදාස 
මන්තීතුමා, නුවරඑළිෙය් තනි අලියා. එතුමා ඡන්දයට කීයක් වියදම් 
කළාද? ෙකෝ! අර ෙපොෙළොන්නරුෙව් සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමාත් 
අපි දන්නවා. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අපිත් 
එක්ක ගහ මරා ගත්තා. හැබැයි, තවම පසු ෙපළ මන්තී. අන්න, 
කණ්ණාඩි ෙදක ගලවලා කඳුළුත් පිහදාගත්තා. බලන්න, ෙමොන 
තරම් ෙව්දනාවක්ද කියලා මන්තීවරුන්ෙග් හදවෙත් තිෙබන්ෙන්.  
ෙම්කට ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳලා 
ආණ්ඩුව හැදුෙව්. එෙහමනම් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මම නැවත මාතෘකාවට එන්නම්. 

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට ඇයි විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් 
නැත්ෙත් කියලා මම කියන්නම්. පළමුවැනි එක ෙද්ශපාලන 
අස්ථාවරභාවය, ගරු ගයන්ත ඇමතිතුමනි. ෙදවැනි එක, විකෘති 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් දැන් තිෙබන්ෙන්. සියයට 4.10ක් ඡන්ද ගත්ත 
ෙකෙනකුට විපක්ෂ නායකකම ෙදනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විකෘති පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම් වාෙග් අස්ථාවර ෙද්ශපාලන රටකට 
විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ එයි කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවාද?  ඊළඟට 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, දැන් විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙකොෙහොමද එන්ෙන් කියලා? නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් එන්න කලින් රට ගැන විශ්වාසයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙකොෙහොමද ෙම් රට ගැන විශ්වාසයක් තබන්ෙන්?  

පසු ගිය රජය කාලෙය්දී Port City Project එකට අත්සන් 
කළා. ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් ෙලොකු show දමලා  Port City 
Project එක නැවැත්තුවා. මහා ෙලොකුවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නාළිකාවලින් ෙවනම ෙදයක් කථා කළා. ''Port City Project එක 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම්ෙකන් මහා මූල්ය වංචාවක් ෙවනවා. ෙම්ෙක් 
අරක නැහැ, ෙම්ක නැහැ'' කියලා. ඒ දවස්වල අපට රූපවාහිනී 
විවාදවලට යන්න බැහැ. අන්තිමට චීනයට ගිහිල්ලා, China වලින් 
කාලා, අගමැතිතුමා Port City Project එක ආපසු දීලා ආවා. 
නිකම් ෙනොෙවයි, අක්කර 33ක් වැඩිෙයනුත් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න, චීනෙය් ජනාධිපතිවරයායි ආෙව් 
Port City Project එකට මුල් ගල් තියන්න. චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා 
කියන්ෙන් ෙම් ෙලෝකෙය් බලවත් රටවල ඉන්න පබල, අංක එෙක් 
නායකෙයක්. ඔබතුමන්ලා දැක්කා, චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා 
එංගලන්තයට ගියාම මහරැජිණ එතුමාව පිළිගත්ත හැටි. [බාධා 
කිරීමක්] චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා ආවාම එතුමා අත්සන් කළ ගිවිසුම 
ඉරලා, කෑලිවලට දාලා, ''ෙම්ක ෙදන්ෙන් නැහැයි'' කිව්වා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සමරු ඵලකය ගලවලා මුහුදට දැම්මා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජන ෙගෙනන්න හදන්ෙන් ෙමෙහමද? 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද හිර ෙවලා ඉන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති නිසා. අපි 
දන්නවා ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳව.  

දැන් මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා තමයි, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
පවර්ධනය සම්බන්ධව කටයුතු කරන ඇමතිවරයා. ඒ කියන්ෙන්, 
විකුණන්න තිෙබන සියලු ආයතන තිෙබන්ෙන් එතුමා යටෙත්. 
අගමැතිතුමා ෙගෙනනවා, “Regaining Sri Lanka”. 
ඔබතුමන්ලාෙග් නායකතුමා -අගමැතිතුමා- කියන්ෙන්, 
විකුණන්න තිබුෙණොත් ඕනෑ එකක් විකුණන ෙකෙනක්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I will take another two minutes from a Friend of 

mine.  

2001- 2004 කාලෙය් “Regaining Sri Lanka” කියලා 
ෙපොතක් මුදණය කරලා, සුදු මහත්වරු ටිකක් ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් 
සියලු රාජ්ය ආයතන විකුණන්න පිඹුරුපත් හැදුවාය කියන එක 
ඔබතුමන්ලාට මතකයි. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව,                        
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සියල්ල; නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා, අපි ගමන් කළ සාමාන්ය බස් රථය, දුක් 
විඳින සාමාන්ය ජනතාව ගමන් කළ ෙකෝච්චිය ෙම් සියල්ල 
විකුණන්න පිඹුරුපත් හැදුවා. ෙහොඳම filling stations සියය IOC 
එකට දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
විකුණන්න සියලු පිඹුරුපත් හදලායි හිටිෙය්. පසුව ඒ සියල්ල 
නැවතුණා. දැන් ආපහු ඒක කරන්න හදනවා. අගමැතිතුමා 
හදන්ෙන්, ෙම් තිෙබන ෙමොනවා හරි ආයතන ටිකක් විකුණලා ෙම් 
සල්ලි  ටික ෙහොයන්නයි.  ඒකට ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් ආයතන 
විකුණන්න හදනවා. ෙම් ආයතන විකුණන්න ඔබතුමන්ලාට 
ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඔබතුමන්ලාට ජන වරමක් දීලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, you ask him 

under which Standing Order he is raising his point of 
Order. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, එයාර් ලංකා සමාගම රුපියල් ෙකෝටි 

හතළිස්හයදහස් එකසියයක් පාඩුයි. එතෙකොට ඒවා සැපද?[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  Hon. Aluthgamage, you 

continue with your speech.   
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, the point of Order என்  ெசால்ேலக்க, நீங்க 

ேக ங்க, "Standing Order  என்ன section?" என் . அப்ப 
அவ  உக்கா வார். இல்லாட்  அவ    point of Order 
என்  ெபாய் ெசால் வார். அப்பி க் ெகா க்கேவணாம். 
சாியா? මම කියලා ෙදන්නම් ඔබතුමාට. 

නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, මට සන්ෙතෝෂයි. ඔබතුමා දැන් 
සභාෙව් කෑ ගහලා, අගාමාත්ය කාර්යාලයට ගිහිල්ලා කියනවා, 
''සර්, මම අරයාට වැඩිය කෑ ගැහුවා,'' කියලා. ඒක ෙහොඳයි. එෙහම 
කරලා වින්දනයක් ලබන්න; සතුටක් ලබන්න. එෙහම කරලා හරි 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ගන්න. ඒකට කමක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව හරි මගට යවන්නයි. ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා, අපි පාද යාතා ගිහිල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව ගන්න හදනවා 
කියලා. අෙන් අම්ෙම්! ෙම් ආණ්ඩුව නම් අපිට එපා. අපි ඉතිරි 
අවුරුදු හතරත් විපක්ෂෙය් ඉන්නම්. අපිට ආණ්ඩුව ගන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඔබතුමන්ලාට නාන්න දීලා අපි බලාෙගන ඉන්නම්. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෂැම්පු ටිකක් විතරයි ෙගනත් ෙදන්ෙන්. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෙබොඩි ෙවොෂ් ටිකක්, ෂැම්පු ටිකක් ෙගනත් ෙදන්නම් 
නා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳයි. ෙම් විධියට රෙට් ෙද්පළ 
විකුණන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හම්බන්ෙතොට වරායට බැන්නා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට බැන්නා. චීනයට ගිහිල්ලා කථා 
කෙළේ ෙමොනවාද? මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැනයි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැනයි.  

අවසානෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා කරපු ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයිද? අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාරක යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුරු නිසාද? ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට අද දකුණට යන්න අධිෙව්ගී 
මාර්ග හැදුෙව් කාෙග් පාලන කා ලෙය්දීද? ෙම් මාස 16ක කාලය 
තුළ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අසාර්ථකභාවය ෙපන්වීමට 
ෙහොඳම පිළිතුර තමයි ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය. බලන්න, විෙද්ශ ආ ෙයෝජන සියයට 40කින් අඩු 
ෙවලා.  

අන්න! ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට 
එනවා. එතුමාත් ෙහොඳ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක්. ඔන්න, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් අය. බර ඇදලා, ඇදලා අෙන් ඉතින් 
ඔබතුමා ඒ මුල්ෙල්. මම ෙම් මුල්ෙල්. ඔබතුමාට මුකුත් ලැබුෙණ් 
නැහැ. පසු ෙපළ මන්තීකම විතරයි. ඒ ගැන අපිට දුකයි. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෙවලාවට කියන්නම්. එතෙකොට ෙම් පැත්තට 
එන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුවට 
කියන්ෙන් ෙම් ගමන යන්න බැහැ කියලායි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් යන 

වැඩ පිළිෙවළ කරන්න එපා. ෙම් යන විධියට ගිෙයොත්  
ඔබතුමන්ලා ෙලොකු අමාරුවක වැෙටනවා. තවත් අවුරුදු හතරකින් 
අපි ආණ්ඩුව ගත්ෙතොත් අපි ෙම් පවට කරගහන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රට හරි වැඩ පිළිෙවළකට ෙගනියන්න.  

මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් වැඩ ගැන බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙහොරු, ෙහොරු කියලා ෙචෝදනා එල්ල 
කරනවා. දැන් බලන්න, මහ බැංකු අධිපතිවරයා සම්බන්ධෙයන් 
විගණකාධිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ෙගනාවා, 
රුපියල් බිලියන 1.6ක වංචාවක් ෙවලා කියලා. ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කළා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I will finish in two seconds.  

හැබැයි අද ෙවනකම් මහ බැංකු අධිපතිවරයාව ෙගනැල්ලා 
පශ්න කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නීතිය 
කාටත් සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එක 
නීතියකුත්, ආණ්ඩුවට එක නීතියකුත් තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් 
අධිකරණ ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් නීති ෙදකක් 
තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. 
එක පාර්ලිෙම්න්තුවයි, එක නීතියයි, එක රටයි තිෙබන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙම් යන්ෙන් එකක් විධියට ෙනොෙවයි, ෙදකක් 
විධියටයි. ෙම්ක කරන්න එපා. වැරදි කරනවා නම්, කවුරු වුණත් 
වැරදිකාරෙයෝ. ඒක ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයාටත් එකයි. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයාටත් එකයි. සාමාන්ය පුද්ගලයාටත් එකයි. නීතිය 
කාටත් සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ.  

මම හිතනවා, ගරු අගමැතිතුමයි, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමායි හිටියා නම් ෙගොඩාක් ෙහොඳයි කියලා. අද මම 
ෙමතැනදී ෙම් ෙදෙදනා ගැන කථා කළාට පස්ෙසේ sure එකටම 
අගාමාත්ය කාර්යාලෙයන් FCID එකටයි, CID එකටයි call එකක් 
යනවා, "අරූව තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැද්ද, ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්, ඉක්මනින්ම ඇතුළට දාන්න"  කියලා. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු හැම දවසකම CID එෙක් නිලධාරින් 
කියනවා, "අයිෙයෝ, සර් කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා කථා කරපු 
ගමන් අපිට කියනවා ඔබතුමාව අත් අඩංගුවට ගන්න," කියලා.   

මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් 
ආණ්ඩුව ෙගනියන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කරලා ෙම් රට හරි 
මගට ෙගොනු කරගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න කියන 
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 2.49] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ஏற் மதி, இறக்குமதிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ஒ சில வார்த்ைதகள் ேபச 
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நிைனக்கின்ேறன். ேபார்த் க்ேகயாின் காலந்ெதாட்  
ஆங்கிேலயாின் காலம் வைரக்கும் இலங்ைகத் தி நாடான  
ஓர் ஏற் மதி நாடாகத்தான் விளங்கிய . இலங்ைக நாட் ேல 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட  ேதயிைல, இறப்பர், ேகாப்பி, 
ெகாக்ேகா, மற் ம் வாசைனத் திரவியங்கள் என்பன ம் 
ெதன்ைன உற்பத்திக ம் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்டைம நாங்கள் 
அைனவ ம் அறிந்த விடயமாக இ க்கின்ற . அன்  
ஆங்கிேலய ம் ேபார்த் க்ேகய ம் இலங்ைக நாட்ைடக் 
ைகப்பற்றியதன் ேநாக்கம் என்னெவன்றால், இப்ப யான 
உற்பத்திகளில் ஈ பட்  அவற்ைற ஏற் மதி ெசய்வேதயாகும். 
அவ் ற்பத்திப் ெபா ட்கைள உயர்தரத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய வளமிக்க மண் ள்ள ஒ  நாடாக ம் அவற்ைற உலக 
நா க க்கு சந்ைதப்ப த்தக் கூ ய ஓர் இடமாக ம் இலங்ைக 
காணப்பட்ட . அதன் விைளவாகத்தான் ேபார்த் க்ேகய ம் 
ஆங்கிேலய ம் இங்கு வந்தார்கள்.  

1948ஆம் ஆண்  இலங்ைகக்கு சுதந்திரம் 
கிைடக்கப்ெபற்ற . இலங்ைக நாட் ேல ேபார்த் க்ேகய ம் 
ஆங்கிேலய ம் எவ்வைகயான உற்பத்திப் ெபா ட்கைள 
அறி கப்ப த்தி ைவத்தார்கேளா, அேத உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள, அவர்க க்குப் பின்னர் வந்த 
ஆட்சியாளர்க ம் ஏற் மதிப் ெபா ட்களாகப் பயன்ப த்தித் 
ெதாடர்ந் ம் நாட் க்குத் ேதைவயான ெபா ளாதாரத்ைதத் 
ேத க்ெகாண்டார்கள். 1977ஆம் ஆண்  ஆட்சி ெசய்த 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் இலங்ைகத் 
தி நாட் ேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற வாசைனத் 
திரவியங்க ட்பட அைனத்  ஏற் மதிப் ெபா ட்கைள ம் 
உலகச் சந்ைதயிேல விைலமதிப் ள்ள இடத்தில் ைவக்க 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்ேதா  ெசயற்பட்டார். அவ்வாேற, 
இலங்ைகயில் அதிகளவில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
இறப்பர் லம் இந்த நாட் ேல ேதால் ெபா ட்களின் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் ஒ  பாாிய 
திட்டத்ைத அவர் உ வாக்கினார். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், 

வதிக க்குத் ெதாழில் வழங்கும் ேநாக்கத்ேதா ம் 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் ம் ேநாக்கத்ேதா ம் 
ெகாக்கல, பியகம ேபான்ற பகுதிகளில் சுதந்திர வர்த்தக 
வலயங்கள் ேபான்ற பாாிய திட்டங்கள் ன்ென க்கப் 
பட்டைம நாங்கள் அைனவ ம் அறிந்த விடயமாகும்.  

அதைனத் ெதாடர்ந்  இந்நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ ந்த 
ஆர். பிேரமதாஸ அவர்கள் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
ஈட் க்ெகாள்வதற்காக நாடளாவிய ாீதியில் 250க்கும் 
ேமற்பட்ட ஆைடத் ெதாழிற்சாைலகைள நி வினார். 
அதன் லம் அவர் இலங்ைகயில் ேவைலவாய்ப்பற்றி ந்த 
பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், வதிக க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா த்தார். அவ்வா  உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட ஆைடகளின் ஏற் மதியினால் இந்நாட் க்கு 
அதிகள  அந்நியச் ெசலாவணி கிைடத்த . அதன் லம் இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தில் மாெப ம் ரட்சி ஏற்பட்ட டன் 
இந்த நா  சர்வேதச ாீதியில் ேபசப்படக்கூ ய அள க்கு ஓர் 
இடத்ைதப் பி த்தி ந்த .  

இன்  எங்க ைடய நாட்ைட சிங்கப் ர் ேபான்  
ஆக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் அைனவ ம் வி ம் கின்ேறாம். 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இரண்  - ன்  
நாட்க க்கு ன்னர் அங்கு ெசன்றி ந்தார். ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க ைடய ஆட்சிக் 
காலத்திேல, "இலங்ைகேபான்  எங்க ைடய தி நாட்ைட 

மாற்றேவண் ம்" என்  சிங்கப் ர் மக்க ம் அந்த நாட்  
அரசியல்வாதிக ம் ஆைசேயா ம் ஆவேலா ம் 
ெசான்னார்கள். ஆனால், இன்  அதற்கு மாற்றமாக நாங்கள் 
மட் மல்ல,  உலக நா க ம் சிங்கப் ர் ேபான்  
தங்க ைடய நாட்ைட ஆக்கேவண் ெமன்ற உணர்ேவா  
இ க்கின்றன. எம  நாட் ன் நிைலைய எண்ணி நாங்கள் 
ெவட்கப்பட ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய பிரதமர் அவர்க ம் அந்நாட் க்குச் ெசன் , 
அங்கு நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டங்கைளப் 
பார்த் , அவற்ைற எம  நாட் ம் நைட ைறப் 
ப த் வதற்கான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்.  

கடந்த காலத்தில் இ ந்த ஆட்சியாளர்கள் ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக்கூ ய ஆைடத் ெதாழிற் 
சாைலகைள ற் தாக டக்கிவிட்டார்கள். இதனால், 
அதன் லமான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி எங்க ைடய 
நாட் க்குக் கிைடப்ப  தைடப்பட்ட . அதன் 
விைளவாகத்தான் இன்  இந்த நா  ெபா ளாதார ாீதியில் 
பாாிய ெந க்க க க்கு கம்ெகா க்க ேவண் யி க்கின்ற  
என்பைத அவர்கள் அறியாத ேபால் இன்  
கைதத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். எங்க ைடய நாட் க்கு 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி கிைடக்கேவண் ம் என்றால், 
ஆ க்கு ஆள் இனவாதம், மதவாதம், குலேபதம் கைதக்காமல் 
இ க்கேவண் ம். அன்  சிங்கப் ர் மக்கள் இனவாதத்ைத ம் 
மதவாதத்ைத ம் குலேபதத்ைத ம் மறந்ததனால்தான், இன்  
உலகிேல ெபய ம் க ம் ெப கின்ற ஒ  நாடாக அ  
திகழ்கின்ற  என்பைத நாங்கள் அைனவ ம் உணரக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . எங்க ைடய நாட் க்கு 
அண்ைமயி ள்ள நாடான பங்களாேதஷ்கூட, இன்  

ன்ேனறிக்ெகாண்  ெசல்கின்ற . காரணம், அங்கு 
இனவாதேமா, மதவாதேமா, குலேபதேமா, அணிப் 
பிாி கேளா இல்ைல. அேதேபான் , நாங்கள் வியட்நாைம ம் 
ெகாாியாைவ ம் எ த் ப் பார்க்கலாம்.  

இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ம் நாட் ன் அபிவி த்தியில் ஒ  பாாிய ரட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்கு யற்சித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அதைனச் ெசய்யவிடாமல் எதிரணியினர் தைடகைள 
ஏற்ப த்திவ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ேல பாாியெதா  ெபா ளாதாரப் ரட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்காகப் பாாிய திட்டங்கள் அ ல்ப த்தப் 
ப கின்றன. 1977ஆம் ஆண்  ெகளரவ ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்கள் இந்த நாட் ேல ஒ  மாெப ம் ரட்சிைய 
ஏற்ப த்தினார். அவர், இந்த நாட் க்கு ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஈட் த்தந்த தைலசிறந்த ஒ  தைலவராக 
விளங்கினார். இன் ம்கூட அவ ைடய ெபயைர யா ம் 
மறக்க யாத அள க்கு அவர் சாதைன பைடத்தார் என்பைத 
நாங்கள் அைனவ ம் அறிேவாம். அேதேபான் தான், 

ன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் ஆர். பிேரமதாஸ அவர்க ம் 
இந்த நாட் க்கு ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிையக் 
ெகாண் வந்தார். ஆனால் இன்  அதற்கு மாறாக இந்த 
நாட் ேல உற்பத்திெயன்ப  இல்லாெதாழிக்கப்பட்  
ெவளிநா களி ந்  ெபா ட்கள் இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப கின்றன.  

நான் ஒ  விவசாயக் கு ம்பத்தில், விவசாய மாவட்டத்தில் 
பிறந்தவன் என்பதால் எனக்கு விவசாயம் ெதாடர்பாக 
நன்றாகத் ெதாி ம். எங்க ைடய நாட் ேல ஒ  விவசாயப் 
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பயிராக இ ந்த மிளகாயின் உற்பத்தி தன்னிைற  ெபற்றி ந்த 
நிைலயிேல ன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அைத இல்லாமல் 
ெசய்தார்கள். இன்  அதைன ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி 
ெசய்கின்ற அள க்கு இந்த நா  அந்த உற்பத்தியில் 
பின்தங்கிவிட்ட . இன் ம் எம  நாட்ைட விவசாய 
நாெடன்  ெபயரளவில்தான் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ஆனால், ெவளிநா களி ந்  அந்த உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள இந்த நாட் க்குக் ெகாண் வ வதற்காகப் 
பலேகா  பாய் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய நாங்கள் அந்த 
நா க க்குக் ெகா க்கின்ேறாம். இலங்ைக மத்திய வங்கியின் 
தர க்கைமய 2016ஆம் ஆண்  ெபப்ரவாி மாதத்திேல 1,439.3 
மில் யன் US Dollars இறக்குமதிக்காகச் ெசல  
ெசய்யப்பட்டதாகப் பதியப்பட் ள்ள . அேத ஆண்  மார்ச் 
மாதத்திேல இறக்குமதிக்காக 1,560 மில் யன் US Dollars 
ெசல  ெசய்யப்பட்டதாகப் பதிவாகி ள்ள . இ  இலங்ைகப் 
ெபா ளாதாரத்தில் பாாிய பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் என்பதில் 
ஐயமில்ைல.   

நாங்கள் எங்கள் நா  ஒ  விவசாய நாெடன்  ெசால் ச்  
சந்ேதாசப்பட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்  
இந்த நாட் ேல எவ்வைகயான விவசாயப் ெபா ட்கைள ம் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்குாிய ஊக்குவிப்  இல்ைல. 
அரசியல்வாதிகள் ஆட்சிையப் பி க்க ேவண் ெமன் தான் 
த மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கேள தவிர, இந்த நாட் ேல 
விவசாயத்ைத ன்ென க்க ஊக்கமளிக்கத்தக்கவா  
ெபா ளாதார நிைலைமைய அவர்கள் அைமத் க் 
ெகா க்கவில்ைல. ஜப்பான் ேபான்ற ன்ேனற்றகரமான 
நா கைளப் பார்த்தால், அங்ேக ேவ  ெதாழில் 

ாிகின்றவர்கள்கூட விவசாயத்திற்கு க்கியத் வம் ெகா த்  
அதைன ன்ேனற்றிவ வைதக் காண்கிேறாம். அதன் லம் 
அந்த நா  மட் மல்ல, அவர்க ம் ெபா ளாதாரத்திேல 

ன்ேனற்றம் காண்கின்றார்கள். ஆனால், விவசாய நாெடன்  
ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த நாட் ன் வா பர்கள் 
இன்  விவசாயத்தில் அ வள கூடப் பங்காளிகளாக 
இல்ைல. இதற்குக் காரணம் விவசாயிக க்குப் 
பிரேயாசனமளிக்கக்கூ யவாறான எந்த ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத ம் 
அவர்க க்கு வழங்காத தான். அதனால், நாங்கள் ெவ மேன 
ேபசிக்ெகாண் ப்பதனால் இந்த நாட்ைட ஒ ேபா ம் 

ன்ேனற்ற யா .   

அண்ைமயிேல நான் க்கி நாட் க்குச் ெசன்றி ந்ேதன். 
அந்த நாட் ேல ஒ  மாெப ம் ரட்சிைய அந்த நாட் த் 
தைலவர் ஏற்ப த்தி ள்ளார். க்கி நாட் ேல ன்பி ந்த 
ஆட்சியாளர்களினால் பாாிய ழ்ச்சிகண்ட அதன் 
ெபா ளாதாரம், கடந்த 10 வ டங்க க்குள் உலகத்திேல 
16வ  இடத்திற்கு ன்ேனறிய நிைலயில் இ க்கின்ற .  நான் 
அங்கு Hydromet என்ற ஒ  கம்பனிக்குச் ெசன்றி ந்ேதன்.  
அந்தக் கம்பனி இன்  உலகத்தி ள்ள 50 கம்பனிகளிேல 
36வ  இடத்தி க்கின்ற . அந்த நாட் ன் 
ஆட்சியாளர்க ம் மக்க ம் அைத ன்ேனற்றேவண்  
ெமன்  வி ம் வதனால் அந்தக் கம்பனிக்குப் பல ச ைககள் 
வழங்கப்பட் வ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் அவர்க ைடய target 
என்னெவன்றால், 2024ஆம் ஆண் ேல Hydromet என்ற 
கம்பனியான  உலகத்தி ள்ள 10 மாெப ம் கம்பனிகளில் 
ஒன்றாக வரேவண் ம் என்ப தான். அதற்காக அவர்கள் 10 
இலட்சம் ச ர அ  பரப்பிேல பாாிய ஒ  factoryஐ 
அைமப்பதற்கான திட்டங்கைளச் ெசய் ெகாண் ப்பைத என் 
கண்ணால் பார்த்  வந்ேதன்.  

இன்  எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் அவ்வைகயான 
ஊக்குவிப் க்கைள அளிக்கும்ேபா , இவர்கள் இடத்ைத 
விற்கப்ேபாகின்றார்கள் என் ம் ெவளிநாட்டவர்க க்கு 
அைனத்  ஏற்பா கைள ம் ெசய் ெகா க்கின்றார்கள் 
என் ம் எங்கள் மக்க க்குச் ெசய்வதில்ைலெயன் ம் 
எதிரணியினர் ெசால்கின்றார்கள். ெவளி லகத்தி ள்ளவர்கள் 
இங்கு தலீ கைளச் ெசய்ய ன்வ கின்றேபா  இந்த 
நாட் க்குப் ெபா ளாதார ம் பிரகாச ம் வ ம். நாங்கள் 
சிங்கப் ைர எ த் க்ெகாண்டால், அந்த நாட் ள்ளவர்கள் 
மட் ம் அங்ேக தலீ கைளச் ெசய்யவில்ைல. ஆனால், இந்த 
நாட் ல் வாழ்கின்றவர்கள் மட் ம்தான் வியாபாரத்தில் 
ஈ படேவண் ம்; இந்த நாட் ள்ளவர்கள் லம்தான் இந்த 
நாட் ன் உற்பத்திையப் ெப க்கி நாட்ைட ன்ேனாக்கிக் 
ெகாண் ெசல்ல ம் என்  எதிரணியினர் 
கணிப்பி கின்றார்கள். அவர்கள் அந்த நிைலப்பாட் ந்  
விலகி உலகமயமாக்கப்பட்ட ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கைடப்பி க்கத் தங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
பாைதகைள அைமப்பதனால் மட் ம் இந்த நாட் ல் 
அபிவி த்திகைளச் ெசய்ய யா . இந்த நாட் ேல 
ெபா ளாதார ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான் இன்  எங்க ைடய நாட் ன் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் பாாிய ெசயற்றிட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார். இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் பாாிய ஒ  

ரட்சிைய ஏற்ப த் ம் வைகயில் இன்  பல திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குத் தன்ைனத் தயார்ப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றார். ஆகேவ, இன் ம் ஐந்  வ ட 
காலத் க்குள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் பாாிய ரட்சி 
ஏற்ப ம் என்பதில் எந்தச் சந்ேதக மில்ைல என்பைத 
எதிரணியின க்கு நாங்கள் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறாம்.   

இன்  உலகிேல எங்கு ெசன்றா ம் அங்குள்ள பலர் இந்த 
'යහ පාලන' அரசாங்கத் க்கு உதவி ெசய்ய 

ன்வ கின்றார்கள். ஆனால், கடந்த சில வ டங்க க்கு 
ன்னர் இங்கு வந்  தலீ கைளச் ெசய்வதற்கு 

ெவளிநாட்டவர்கள் தயங்கினார்கள். இன்  உலகின் மிக 
க்கிய நி வனமான Ford Company ம் இந்த நாட் ல் 

தன் ைடய உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள்ள ஆரம்பித் ள்ள . 
இதன் லம் இன்  இந்த நாட் க்கு ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணி அள்ளப்பட்  வ ெமன்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எம  நாட் ன் 

ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ம் விமான 
நிைலயங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ம் பல ேகா  

பாய் இன்  இந்த அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இன்  காைலயில் 
ேபசியெபா  ைற க அபிவி த்திக்காக ம் விமான 
நிைலய அபிவி த்திக்காக ம் ஜப்பான் நி வனங்கள் இங்கு 
வ ைக தர ள்ளைம பற்றிக் குறிப்பிட்டார். ன்னாள் 
ஜனாதிபதிகளான ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன, ஆர். பிேரமதாச 
ஆகிேயாாின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த நாட் ேல எந்த 
அள க்கு ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி இ ந்தேதா, அந்தள க்கு 
இந்த 5 வ ட காலத்திற்குள்ேள ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 
ஈட் க்ெகாள்ளப்ப ெமன்  நான் நிைனக்கிேறன். 
அேதமாதிாியான உன்னதமான நிைலையத் தற்ேபாைதய இ  
தைலவர்க ம் உ வாக்குவார்கள் என்பதில் எந்தவித 
சந்ேதக மில்ைல; ெபா ைமயாக இ ங்கள்! இன் ம் 
கு கிய காலத்திற்குள் அதற்குாிய பிரதிபலைன நீங்கள் 
கண் ெகாள் ர்கள்! அதனால் யா ம் குழப்பமைடய 
ேவண் ய ேதைவயில்ைல.  
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Ford Company மட் மல்ல, உலகத்தி ள்ள மாெப ம் 
கம்பனிகள் இந்த நாட் க்கு வந்  தலீ கைளச் 
ெசய்யேவண் ம். எங்கள் நாட் ன் ன்ேனற்றத்ைத 
நா க்குநாள் விளங்கிக்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
காரணம், லம்ெபயர்ந்  ெவளிநா களி ள்ளவர்கள் இங்கு 
வந்  அவர்க ைடய ெதாழிைல ஆரம்பிக்கும் வைகயில் 
அந்தந்த நாட் ன் பிரதமர்கேளா ம் ஜனாதிபதிகேளா ம் பல 
ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. எங்கள் நாட் ன் 
பிரதமர் அவர்க ம் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பல உலக 
நா க க்கும் ேண ெபா ேபாக்குக்காகச் ெசல்லவில்ைல. 
இந்த நாட் ல் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்த ேவண் ம்; இங்கு 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ஒ  நல்ல வாழ்க்ைக நிைலைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம்;  ச க ெபா ளாதார நிைலைய உயர்த்த 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில்தான் உலக நா களின் 
தைலவர்கேளா  இணக்கப்பாட் க்கு வ கிறார்கள். அந்த 
வைகயில்தான் இப்ப யான ஒ  மாற்றம் ஏற்ப கின்ற . 
கூ ய விைரவில் இதற்குாிய பலைன நாங்கள் 
கண் ெகாள் ேவாம் என்பதில் எந்தவித சந்ேதக மில்ைல.  

இந்த நாட் ேல இன்  விவசாயத்திற்கு க்கிய இடம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . கமத்ெதாழில் அைமச்சர் ெகளரவ 

மிந்த திசாநாயக்க அவர்கள் வைகயான ெநல் 
இனங்கைள எம  நாட் க்கு அறி கப்ப த்தி ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஊக்குவிக்கக்கூ ய வைகயில் பல 
திட்டங்கைளச் ெசய் வ கின்றார். ேம ம், 
ெவளிநாட் ந்  உரத்ைத இறக்குமதி ெசய்வைத 
நி த் வதற்கான  ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
இதற்குப் பதிலாக எம  நாட் ல் உர உற்பத்திைய 
அதிகாிப்பதற்கான பாாியெதா  திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் 
அவர்க ம் கமத்ெதாழில் அைமச்சர் அவர்க ம் 
திட்டமிட் வ வைத நாங்கள் உணரக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவ்வைகயான திட்டங்கள் அைனத்ைத ம் 
ெசய்வ  இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற்ற 
ேவண் ம் என்பதற்காகேவயாகும்.  

இன்  harbour லமாக ம் எங்க ைடய நாட் ன் 
வ மானம் அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற . இன்  
காைலயில் நைடெபற்ற கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
அறிக்ைகயின்ப , ெவளிநாட்  வ வாயான  பல 
வ டங்க க்கு ன்னர் இ ந்தைதவிட இவ்வ டம் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . இந்த நாட் ன் යහ පාලන 
அரசாங்கத்தின்மீ ள்ள நம்பிக்ைக காரணமாக 
ெவளிநா களி ள்ள நி வனங்கள் எங்கள் நாட் க்கு வந்  
எங்கள்  harbourஇல் அவர்க ைடய ெபா ட்கைள  
இலகுவான ைறயில் ெபற் க்ெகாள்கின்றன. அதற்கான 
வசதிவாய்ப் கைள இந்த அரசாங்கம் ெசய் ள்ள . 
இப்ப யான ஓர் ஏற்பாட் ன் லம் இந்த நா  உலகப் 
ெபா ளாதார மயமாக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத ம் 
ெதளிவாகச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதாரம் அன்  எப்ப  ஓர் 
உன்னதமான அள க்கு உயர்ந்தி ந்தேதா, அேத நிைலைய 
எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் 
அைமச்சர்க ம் மீண் ம் ெகாண் வர யற்சி ெசய்வார்கள் 
என்பதில் யா ம் ஐயம் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைலெயன்   
ெகளரவ உ ப்பினர்க க்கு மட் மல்ல, நாட்   மக்க க்கும் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

[பி.ப. 3.08] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

த ல் இன்ைறய தினம் விவாதிக்கப்ப கின்ற தைலப் க்கு 
அப்பால் நான் சில விடயங்கைளப் ேபச வி ம் கின்ேறன். மிக 

க்கியமாக ெசன்றவாரம் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தில் 
நைடெபற்ற மாணவர்க க்கிைடயிலான சி ேமாதல் என்ப  
கவைலக்குாிய ; அ  ரதிஷ்டவசமான . இதற்குப் 
பின்னணியிேல பல காரணங்கள் இ ப்பைத ம் இதற்குப் 
பின்னால் இ க்கின்ற வரலாற்  ாீதியான 
நடவ க்ைககைள ம் நாங்கள் இந்த இடத்திேல 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக நான் 
என் ைடய க த் க்கைள இந்த உயர்ந்த சைபயி டாகப் 
பகிர்ந் ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல ஒ  காலத்தில் ேசர் ெபான். இராமநான் 
அவர்கள்  இந்  - ெபளத்த பாடசாைலகைள ஆரம்பிப்பதற்கு 

யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ந்தார். அவ்வாறான 
யற்சியி டாக இனங்களிைடயில் ஒற் ைமத் தன்ைமைய 

உ வாக்க ைனந்தவர் ேசர் ெபான். இராமநாதன் அவர்கள். 
அதற்காக ஒ  நிதியத்ைதக்கூட தன் ைடய ெசாந்தப் 
பணத்திேல ஆரம்பித்தார். சாதாரண கு ம்பெமான்  
கிட்டத்தட்ட ஒ  வாரம் அைரப் பணத்தில் சீவிக்கக்கூ ய 
அந்தக் காலத்தில், ேசர் ெபான். இராமநாதன் அவர்கள் 15,000 

பாய் பணத்ைத தலீ  ெசய்  ஒ  நிதியத்ைத உ வாக்கி, 
அத டாகக் கல்வி வளர்ச்சிக்காக தன  யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்டார். ஆனால், அவர் அதிேல ேதால்விகண்டதன் 
அ ப்பைடயில், யாழ்ப்பாணத்திேல பரேமஸ்வராக் 
கல் ாிைய ம் - இன்ைறய யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம் - 
மற் ம் இராமநாதன் கல் ாிைய ம் உ வாக்கேவண் ய ஒ  
நிைலைம ஏற்பட்ட .  

நாங்கள் கண் ய நடனம் ெதாடர்பாகப் பல்ேவ பட்ட 
க த் க்கைளச் ெசால் க்ெகாள்கின்ேறாம். 1970ஆம் 
ஆண் க்கு ன்னர் சு மைல அம்மன் ேகாவில், மற் ம் 
அளெவட் யி ள்ள ேகாவில் ேபான்றவற்றில் தி விழாக்கள் 
இடம்ெப ம்ேபா  ெதன்னிலங்ைகயி ந்  யாைனகள் 
ெகாண் வரப்பட்டன. அவ்வா  ெகாண் வரப்பட்ட 
யாைனகளில் சுவாமிகள் ஊர்வலம் வ தல் - அந்த 
யாைனக க்கூடாக தி விழாக்கைளக் ெகாண்டா கின்ற 
சிறப்  - 1970ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் அந்த மக்களிடம் 
காணப்பட்ட . இவ்வா  ெகாண் வரப்ப கின்ற 
யாைனகைள யாழ்ப்பாணக் குளங்களில் குளிப்பாட் ம்ேபா  
நான்கு வய  தல் நாற்ப  வய  வைரயான குழந்ைதக ம் 
இைளஞர்க ம் அந்த யாைனக க்கு க ம் கைள ம் 
வாைழக்குைலகைள ம் ெகா த் , அவற்ைறத் தடவி, 
அவற் டன் நின்  விைளயா ய அந்த நாட்கைள 
இப்ெபா ம் யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் மிக 

க்கியமான விடயங்களாகப் பகிர்ந் ெகாள்கின்றார்கள். 
யாைனகள் ெகாண் வரப்பட்ட இந்தக் காலத்தில்தான் 
கண் ய நடன ம் இந்  ஆலயங்களின் தி விழாக்களிேல 
இடம்ெபற்றைத நாங்கள் மறக்க யா .  

ஆனால், 1974இல் தமிழர் கலாசார மரபின்ப  நைடெபற்ற 
தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ேல ஒன்ப  ேபர் ெகால்லப்பட்டதன் 
பிற்பா தான், ெதன்பகுதி கைல வ வங்கைள அதிகார 
ஆக்கிரமிப்பின் சின்னங்களாகத் தமிழர்கள் பார்க்கத் 
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ெதாடங்கினார்கள். தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ல் ஏற்பட்ட 
அசம்பாவிதங்க ம் அங்கு ஒன்ப  ேபர் ெகால்லப்பட்ட ம் 
தமிழர்க ைடய மனங்களிேல ஆறா வ க்கைள 
ஏற்ப த்தியி ந்தன. அதைனத் ெதாடர்ந் தான் அங்கு 
வ கின்ற ஒவ்ெவா  கைல வ வங்கைள ம் அத டாக 
இடம்ெப கின்ற விடயங்கைள ம் தமிழர்கள் - தமிழ் 
இைளஞர்கள் - வித்தியாசமான சிந்தைனயிேல 
பார்க்கேவண் ய ேதைவ ஏற்பட்ட . 

நாங்கள் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்ைத ஒ  தனியான 
பிரேதசம் சார்ந்த பல்கைலக்கழகமாகப் பார்க்கவில்ைல. 
இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற பிரதான பல்கைலக்கழகங்களில் 

தன் தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம், 
அதேனா  அ த்த த்ததாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட  யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகம் என்பன இன்  உலகத்திேல 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிரபல்யமான பல்கைலக்கழகங்கள். 
இதைன யாழ்ப்பாணம் என்ற ஒ  வைரயைறக்குள் தமிழர்கள் 
பார்க்கவில்ைல. ஆனால், ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
அைமந்தி க்கும் இடம், அ  உ வாக்கப்பட்ட வரலா , ஒ  
பிரேதசத்தின் இன, கலாசார, வி மிய அைடயாளங்கைளப் 
பிரதிப ப்பதாக அைமந்தி க்கும். இதைன நாங்கள் யா ம் 
நிராகாிக்க யா . பரேமஸ்வரா கல் ாிேய  யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகமாக மாற்றப்பட்ட  என்பைத நாங்கள் இந்த 
இடத்திேல நிராகாிக்க யா . ஆகேவ, ஒ  
பல்கைலக்கழகம் என்ப  அத ைடய பிராந்தியம் சார்ந்த, 
பிரேதசம் சார்ந்த அங்குள்ள மக்களின் எண்ணங்கைள ம் 
கைல வ வங்கைள ம் கலாசார வி மியங்கைள ம் 
ெவளிப்ப த் கின்ற ஓர் இடமாக  அைமந்தி க்கின்ற .  

1905ஆம் ஆண் ல் தன் தல் நீராவியின் லம் 
இயங்குகின்ற ைகயிரதம் யாழ்ப்பாணத் க்குக்கும் 
ெகா ம் க்கும் இைடயில் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட்ட 
ெபா தான் யாழ்ப்பாண உண ப் பழக்கவழக்கத் க்கு 
சிங்கள மக்கைள உள்வாங்கிய வரலா  இடம்ெபற்ற . 
இங்ேக நாங்கள் ஏற் மதி, இறக்குமதி பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். 
அக்காலத்தில் றக்ேகாட்ைடயில் நைடெபற்ற தன், ெவள்ளிச் 
சந்ைதகளில் இந்த நீராவி இயந்திரப் ைகயிரதத்தின் லம் 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  மிளகாையக் ெகாண் வந்  தமிழர்கள் 
விற்பைன ெசய்தார்கள். அன்  மிளைக மட் ேம உண க்குப் 
பயன்ப த்தப் பழகிக்ெகாண் ந்த சிங்கள மக்கள், 
மிளகாையப் பயன்ப த்த ம் பழகிக்ெகாண்டார்கள். இ  
காலத்தின் மிக க்கியமான ஒ  மாற்றம். இங்கு ேதயிைல, 
ெதன்ைன, இறப்பர் ேபான்ற உற்பத்திகள் இ க்கின்ற 
ெபா , யாழ்ப்பாணத்திேல உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட 
ெபா ட்கள் - கமத்ெதாழில் உற்பத்திகள் நீராவிப் 

ைகயிரதம் லம் இந்த மண் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டன. 
இதன் லம் மக்கள் சந்ைதப் பழக்க வழக்கத் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டார்கள். இவ்வாெறல்லாம் நைடெபற்ற இந்த 
மண்ணில்தான் இன்  இந்தக் கசப்பான விடயங்கள் 
அரங்ேக கின்றன. இதைன மிக க்கியமாக நாங்கள் 
கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 

கண் ய நடனத்தில் ெப ம்பா ம் தமிழர்க ைடய 
கலாசாரத்தின் பங்களிப்  இ க்கின்ற . அதில் 
இடம்ெப கின்ற 'பைற' என்ப  தமிழர்க ைடய அ ப்பைடக் 
கலாசார மரபி ந்  வந்த ஒ  தாள வாத்தியமாகும். அ  
தமிழர்க க்கு உாித்தான . "எப்ெபா ம் சிங்கள கைல, 

இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தமிழர்களின் பங்களிப்  மிகப் ெபாிதாக 
இ ந் ள்ள " என்  இன்  சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மிகப் 
பிரபல்யம்வாய்ந்த ேபராசிாியர் சரத் சந்திர அவர்கள் 
கூறியி க்கிறார். இதைன இந்தச் சைபயி ள்ள யா ம் 
ம க்கமாட்டார்கள் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால் இந்தக் கைலைய வளர்ப்பதி ம் 'ெமளனம்' 
என்கின்ற ெமாழியின் ஊடாக இந்த நாட் ேல ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதி ம் ேபராசிாியர் சரத் சந்திர 
அவர்கள் மிக க்கியமானவராக இ ந் ள்ளார். 
அேதேபாலத்தான் கலாேஜாதி ஆனந்தகுமாரசுவாமி 
அவர்க ம் ெசயற்பட் க்கின்றார். அதாவ , ஒ  தமிழரான 
கலாேஜாதி ஆனந்தகுமாரசுவாமி அவர்கள் சிங்களக் கைல 
வ வங்கைள வளர்ப்பதி ம் சிங்களக் கைல வ வங்க க்கு 
ஓர் அத்திவாரத்ைதக் ெகா ப்பதி ம் மிக க்கியமான 
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்றார். ஆகேவ, மிக க்கியமாக 
கைலகள் ஊடாக ம் இன, ெமாழி அ ப்பைடயி ம் 
ஒற் ைமைய வளர்ப்பதிேல தமிழர்க ம் மிகக் கூ யள  
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.   

ஊவா - ெவல்லஸ்ஸ, சப்ரக வ மற் ம் கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகங்களி ம் இவ்வாறான பல சம்பவங்கள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆனால், அைவ க த்திேல 
எ க்கப்படவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த சம்பவத்தின் 
ெபா  அங்கு ஆ நர் ேநர யாகச் ெசன்  நிைலைமகைளப் 
பார்ைவயிட் க்கின்றார். ஆனால் அவ ைடய க த் க்கள் 
தமிழ் மாணவர்கைளச் சா வ ேபால் அைமந்தி ப்ப தான் 
ேவதைனக்குாிய . அவர் தமிழ்ெமாழி ெதாிந்த ஓர் ஆ நர்; 
ஒற் ைமக்காகப் ேபச ேவண் ய ஒ வர். அவர் ஆ நராக 
வந்தெபா  அவர் தமிழ் ேபசுவார் என்  ெசான்னார்கள். 
ஆனால், அவேர இவ்வா  ேபசியி ப்ப  தமிழ் மக்களின் 
மனங்களிேல ஏமாற்றங்கைளக் ெகாண் வ கின்ற விடயமாக  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் இதைன மிக க்கியமாகக் 
க த்தில் எ க்க ேவண் ம்.  

ெகா ம்பில் தமிழ்ச் சங்கம் அைமந்தி க்கின்ற திைய 
"தமிழ்ச் சங்க தி" என்  ெபயாி வதற்குச் சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் ம ப் த் ெதாிவித் விட்டார்கள். அந்தப் 
ெபயாிட க்கு எதிராக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் க ைமயாகப் 
ேபாரா னார்கள். ஆனால், இப்ெபா ம் அ  'சங்க தி' 
என் தான் ெபயாிடப்பட் க்கின்ற . அைதவிட நீங்கள் 
கிளிெநாச்சியில் ஒன்ைறப் பார்க்கலாம். அதாவ , அங்ேக ஓர் 
இரா வச் சின்னம் - monument இ க்கின்ற . அேதேபான்ற 
இரா வச் சின்னங்கள் ஆைனயிறவி ம்  

ள்ளிவாய்க்கா ம் இ க்கின்றன. இைவ எல்லாம் 
அங்கி க்கின்ற இைளஞர், வதிகள், குழந்ைதகள், 
பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் மனங்களில் எப்ெபா ம் 
உணர்  மாற்றங்கைளக் ெகா த்தவண்ணம் இ க்கின்றன; 
எதிர் மனப்பாங்குகைள உ வாக்கிக்ெகாண் க்கின்றன. 
இவற்ைற எல்லாம் அங்கி க்கின்ற தமிழ் சி வர்கள், 
இைளஞர்கள் மற் ம் குழந்ைதகள் ஓர் ஆக்கிரமிப்பின் 
அைடயாளங்களாகப் பார்க்கின்றார்கள்.  

ேநற்ைறய தினம் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் 
மாணவர் ஒன்றியத் தைலவர் சசிதரன் ெபா ஸாரால் 
விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்ட பின்னர் நீதிமன்றத்தினால் 
வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார். ஆனால் ஒ  
பல்கைலக்கழகத்தி ைடய அைனத் ப் பீடங்களின் மாணவர் 
ஒன்றியத்தின் தைலவராக இ ப்பவர் ஒ கால ம் 
இவ்வாறான தாக்குதல் நடவ க்ைககளில் ஈ படமாட்டார். 

773 774 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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அவர் சமாதானம் ேபசுவதி ம் பிரச்சிைனகைளச் 
சமாளிப்பதி ேம கூ ய பங்ைக வகிப்பார். இ  
யதார்த்தமான . அப்ப யி க்க, அவர்மீ  ஒ  குற்றம் 
சுமத்தப்பட் ப்ப ம் தமிழ் மாணவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்  வித்தியாசமாக, ேவகமாகச் ெசால்ல 
நிைனப்ப ம்  நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தா . நல் ணக்கம் 
யா க்குத் ேதைவ? இந்த நாட் ல் யார் நல் ணக்கத்ைத 
வி ம் கின்றார்கள்? இந்த மண்ணில் யார் பாதிக்கப் 
பட்டார்கேளா, யார் அநியாயங்கைளக் கூ தலாகச் 
சந்தித்தார்கேளா, சூழ ேல யார் தாக்கப்பட் க் 
கின்றார்கேளா அவர்க க்ேக நல் ணக்கத்ைதக் காட்ட 
ேவண் ம். அந்தப் பாதிப்ைபக் ெகா த்தவர்கேள அவர்க க்கு 
நல் ணக்கத்ைதக் காட்ட ேவண் யவர்களாவர். ஆனால், 
இன்  நல் ணக்கம்கூட ேகள்விக்கு உட்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இந்த விடயங்கைளேய நான் இந்தச் 
சைபயி டாக ன்ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, இந்தப் பல்கைலக்கழகத்தின் விடயங்கைள 
நாங்கள் க த்திேல எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இ  சாதாரண விடயமல்ல. ஆனால், இப்ப யான சம்பவங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் அந்த மண்ணிேல நடந் விடக்கூடா . அதி ம் 
யாழ்ப்பாண மண்ணிேல நடந்த  ரதிஷ்டவசமான . 
ஆனால், தமிழ் இைளஞர்கேளா சிங்கள மாணவர்கேளா தமிழ் 
மாணவர்கேளா இதைன ஒ  ெபாிய விடயமாக எ த் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. அவர்க க்குள்ேள ாித ல் ஏற்பட்ட ஓர் 
இைடெவளியாகேவ இதைனக் க கின்றார்கள். 
அேதேநரத்தில் ஒ வர்மீ  வ க் கட்டாயமாகக் கைல 
வ வங்கள் திணிப்ப  என்ப  நி த்தப்பட ேவண் ம். அங்கு 
மிக க்கியமாக இரா வப் லனாய்வாளர்கள், ெபா ஸார் 
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட பலர் சிவில் உைடயிேல பிரசன்னமாக 
இ ந்தைமையப் பற்றி மாணவர்க ம் மற் ம் ெபா மக்க ம் 
ெதாிவிக்கின்றார்கள். எனேவ இந்த விடயங்கைள ம் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். மிக க்கியமாக இந்த 
விடயங்க க்குப் பின்னணியில் பல்ேவ பட்ட ேநாக்கங்கள் 
இ ந்தி க்கும் என்பைத ம் நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  கூறி, என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். மிக்க நன்றி.     
   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඊළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.38] 
 
 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත 
යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් දැක්වීමට ලැබුණු ෙම් අවස්ථාව මා ඉතා සතුටින් භාර 
ගන්නවා. 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත 
යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 2016.02.11වන දිනැති අංක 
1953/27 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කර තිෙබනවා, ජල 
නල සම්බන්ධ උපකරණ පිළිබඳව. 1953/28 දරන අතිවිෙශේෂ 

ගැසට් පතෙය් පළ කර තිෙබනවා, රට තුළට අපදව්ය එක්රැස්වීම 
වළක්වා ගැනීම සඳහා, පාවිච්චි කරපු වාහන, වාහන අමතර 
ෙකොටස්, පාවිච්චි කරපු පරිගණක, ගෘහ උපකරණ ආදිය 
ආනයනය කිරීම පාලනය කිරීම -සීමා කිරීම- පිළිබඳව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

do now take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
1970/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් 8702 වර්ගීකරණ 

සංෙක්තාංකය යටෙත් කුඩා බස ්රථ, කුඩා වෑන් රථ ආනයන කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පළමු ලියා පදිංචි කිරීෙම් දිනෙය් සිට වසර පෙහේ සිට 
වසර දහය දක්වාත්, සංෙක්ත අංක 8703 යටෙත් කාර් සහ කුඩා 
වාහන ආනයන කාල පරිච්ෙඡ්දය ලියා පදිංචි දිනෙය් සිට වසර 
ෙදෙක් සිට වසර තුන දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ කාර්යය සඳහා 
වන වාහන -ෙලොරි, ෙදොඹකර,  ෙකොන්කීට් මිශ කිරීෙම් ෙලොරි- 
ආනයන කාල පරිච්ෙඡ්දය වසර හෙත් සිට වසර දහය දක්වාත් 
දීර්ඝ කිරීෙම් සහ යතුරු පැදි හා තරගකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව 
පිණිස හිස් ආවරණ ආනයන බලපත පාලනයට යටත් කිරීෙම් 
නිෙයෝග තුනක් කියාත්මක වීමට නියමිතයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ලාභ ඉපයීෙම් අරමුණින් විෙශේෂ වූ 
පුද්ගලයන් සඳහා ඕනෑම ෙදයක් රට තුළට ආනයනය කිරීෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආනයන 
භාණ්ඩවලට අමතරව මත් කුඩු සහ එතෙනෝල් ආනයනය කිරීම 
සිද්ධ වුණා. පාවිච්චි කළ වාහනවල  වාෙග්ම ගෘහ උපකරණ කාල 
සීමාවකින් ෙතොරව ආනයනය කිරීම රෙට් විවිධ අංශවල 
නිෂ්පාදනවලට තදින්ම බලපෑවා. විෙශේෂෙයන්ම වඩු කාර්මිකයා, 
යකඩ කාර්මිකයා, වාහන අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදකයා 
නිෂ්පාදනය කරන සියලුම ෙද්වල්වලට ෙම් නිෙයෝගය බලපෑවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම තාවකාලික ලාභය මත සහ ආර්ථික ෙහේතු මත 
ජනතාව ෙම් වාෙග් බාල උපකරණ මිලදී ගැනීමට පුරුදු වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙවොට් 110 විදුලි උපකරණ විෙද්ශ රටවලින් 
ලංකාවට ෙගන්වා, ඒවා ෙවොට් 220 දක්වා පතිනිර්මාණය කරලා 

775 776 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විකිණීම සිද්ධ වුණා. එවැනි භාණ්ඩ ටික කාලයකින් පාවිච්චි කළ 
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ජනතාව ඒ භාණ්ඩ මිලදී 
ගැනීම අත්හැර දැමීමට පුරුදු වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ භාණ්ඩවල මිල 
අඩුවීම නිසා ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ෙහොඳ 
භාණ්ඩවලට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන්න 
හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම විදුලි භාණ්ඩ, 
ගෘහ උපකරණ, ෙද්ශීය වාහනවල අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදනය 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
වාහනවල අමතර ෙකොටස් ෙගන්වීෙම් මුවාෙවන් තීරු බදු වංචා 
කරලා, වාහනවල ෙකොටස් ෙගන්වා වාහන එකලස් කිරීෙම් 
ව්යාපාරයක් කියාත්මක වන්නත් පටන් ගත්තා. එවැනි කූට 
ව්යාපාර හරහා එකලස් කරන වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
කමෙව්දයකුත් පටන්ගත්තා. ඒවාට  ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් පුද්ගලයන්ෙග් හවුල් වීමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒ නිසා කල් බදු සමාගම්වලටත් දැඩි අර්බුදකාරි 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. අවසානෙය්දී ෙසොයා 
බලද්දී කල් බදු පහසුකම් ලබා දුන් සමහර වාහන ෙම් වාෙග් කූට 
ව්යාපාරිකයන් විසින් එකලස් කරන ලද වාහන බවට ෙහළි වුණා. 
ඒ තත්ත්වයත් එක්ක ෙම් රෙට් ජනතාව වාහන මිලදී ගැනීමට බිය 
වුණා. ඒ එක්කම මූල්ය ආයතනවලින් වාහනවලට ලීසිං පහසුකම් 
ලබා දීෙම්දී විවිධ ෙකොන්ෙද්සි දැමීම නිසා ජනතාව දිගින් දිගටම 
අසහනකාරි තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊළඟට අදහස් දක්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 1970/9 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නිෙයෝග පිළිබඳව. එහි සඳහන්, වසර පහකට වඩා 
ෙනොපැරැණි කුඩා වෑන් රථ හා කුඩා බස් රථ සම්බන්ධව ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. නවීන වාහන ෙම් රටට ෙගන්වන එක 
ෙහොඳයි. ඉතා ඉහළ තාක්ෂණ කමෙව්ද හරහා තමයි නවීන වාහන 
නඩත්තු කළ යුතු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ගාමීය පෙද්ශවලට ගියාම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ගැටලු තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් 
රෙට් නවීන වාහනවල නඩත්තු කටයුතු සඳහා කාර්මිකයන්ෙග් 
ෙලොකු හිඟයක් තිෙබනවා. කාර්මිකයන් සිටියත් ඒ කටයුත්ත 
සඳහා අවශ්ය වන ආම්පන්නවලට ඉතා අධික මිලක් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා, ගාමීය පෙද්ශවල පවාහන කටයුතුවලට, 
පාසල් ෙසේවය වාෙග් ෙසේවාවලට ෙම් වාෙග් කුඩා පමාණෙය් බස ්
රථ ෙහෝ වෑන් රථ තමයි ෙයොදා ගන්ෙන්. ඒවාෙය් නඩත්තුවලට 
සහ අලුත්වැඩියාවලට ගත වන කාලය සහ මුදෙල් ගැටලුවත් 
එක්ක එකී වාහන හිමියන්ට නඩත්තු කටයුතු දරාගැනීෙම් 
ෙනොහැකියාවක් තිබුණා. දීර්ඝ කාලීනව තිබුණු නීති-රීතිත් එක්ක 
එවැනි අඩු තාක්ෂණෙයන් යුතු වාහන ෙම් රටට ෙගන්වීම 
නැවැත්වීම තුළ ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති වුණත්, තමන්ට හැකි 
පමණින් ඒ වාෙග් වාහන නඩත්තු කරලා පාවිච්චි කිරීමට ඒ වාහන 
හිමිෙයෝ උත්සාහයක් ගත්තා. ඒ තුළ විවිධ දුෂ්කරතාවලට ඔවුන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ කාර්යය සඳහා වන 
වාහන ගැනත් කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙදොඹකර, ෙකොන්කීට් 
මිශණ, ෙලොරි රථ ආදිය අනිවාර්යෙයන් ෙයොදාගන්ෙන් ඉදි කිරී ම් 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතුවලට වාෙග්ම පවාහන කටයුතුවලට. ෙමහිදී 
අප විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් වාහන ගත්තාම, අද වන විට ඒවා ICTAD C1 - C6 
කාණ්ඩ ෙලස වර්ගීකරණය -පමිති වර්ගීකරණය- කර තිෙබනවා. 
ඒ ඒ කාණ්ඩවලට අනුව ඉහළ වර්ගීකරණයට ෙයොමු වන විට ෙම් 
වාෙග් වාහන තමා සතුව තබාගන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 

වනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සමාගම් 
හිමියන් විවිධ කමෙව්ද හරහා ඒ වාහන ගන්න පුරුදු ෙවලා සිටියා. 
ඒවාට ඉතා ඉහළ මිලක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ඉහළ මිල 
ෙගවීෙම්දී  විවිධ මූල්ය ආයතනවලට ණය තුරුස් වන්නත් සිද්ධ 
වුණා. ඒ තත්ත්වය ෙම් අලුත් නිෙයෝගය හරහා යම්කිසි මට්ටමකට 
පහ ෙව්වි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් පසු ගිය 
කාලෙය් තිබුණු යම් යම් පසුබට වීම් ඒ තත්ත්වයත් එක්ක 
ඉදිරිෙය්දී නිවැරැදි ෙව්වි කියාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන තාක්ෂණයත් 
එක්ක යන්ත නැතිව කිසි ෙදයක් කරන්න බැහැ. මහා පරිමාණෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න පටන් ගත් දවෙසේ ඉඳලා එය අවසන්වන 
කල්ම ෙදොඹකරය ඒ සථ්ානෙය් සවි කර තබන්න සිද්ධ වනවා. 
ඒක තමයි කමෙව්දය. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට 
බලපාන වාහන සඳහා පනවා තිබූ ෙකොන්ෙද්සිවල යම්කිසි 
ලිහිල්භාවයක් ඇති කිරීම ඇගයිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා කියන්න කැමැතියි 
කුඩා කාර් ගැන. පසු ගිය කාලෙය් විශාල ගැටලුවක් ඇති වුණා, 
කුඩා වාහනයක් හිමි කර ගැනීෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සිහිනය 
ෙබොඳ ෙවලා ගියා කියලා. ඒ ගැන ෙලොකු ෙචෝදනාවක් රජයට 
එල්ල වුණා. දැන් අපි අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා කුඩා වාහන ඉතා 
අඩු මිලකට ෙගන්වාගන්න.  ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් budget 
එකට, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් මූල්ය හැකියාවට ගැළෙපන 
වාහනයක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඉදිරිෙය්දී ෙම් හරහා ලැෙබ්වි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.       

ඊළඟට, 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්  පළ කරන 
ලද  නිෙයෝගෙයන් කියැෙවන්ෙන් ජල නළ සම්බන්ධවයි. අපි 
දන්නවා, ෙම් රෙට් ජල පහසුකම් ගැන කථා කෙළොත්, සියයට 
40ක් තමයි නළ ජලය මඟින් තමන්ෙග් ජල අවශ්යතා සපුරා 
ගන්ෙන්.  මීට ඉහත දී ෙම් තත්ත්වය පබල ගැටලුවක් බවට 
පත්ෙවලා තිබුණා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරයකු විධියට මම කියන්න කැමැතියි, අද ඒ පෙද්ශවල 
ළිංවල ජලය සහ නළ ළිං වල ජලය ෙබොන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබන බව. අද භූගත ජලය දූෂිත ෙවලා තිෙබනවා. වකුගඩු 
ෙරෝගයට අදාළ ෙරෝග කාරකය එම භූගත ජලෙය් තිෙබනවා 
කියන විශ්වාසයක් ජනතාව තුළ තිෙබනවා.  වකුගඩු ෙරෝගය 
පවතින අනුරාධපුරය වාෙග් පෙද්ශවල පාවිච්චි කරන්ෙන් වාරි 
ජලය ආශිතව ලබා ගන්නා ජලයයි. දවසකට ඝන මීටර් 250,000ක 
ජල විනාශයක්, එෙහමත් නැත්නම් නාස්ති වීමක් සිද්ධ ෙවනවා 
නම් එය සහගහන අපරාධයක්. ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කර ගන්න 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශවලින්  ආනයනය කරන ජල නළවල පමිතියක් 
තිබිය යුතුයි. ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන  මණ්ඩලෙයන් ෙම් 
කටයුතු සිදු කළත්, රෙට් ඕනෑම තැනක ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් 
ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන  මණ්ඩලෙය් ජල පද්ධතිවල 
කාන්දුවීමක් අපට බලා ගන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා පමිතිෙයන් යුතු 
ජල නළ ෙම් රටට ෙගන්වීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සිදුවිය යුතුයි.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් අනවශ්ය විධියට ෙපොෙහොර 
ෙයදීම සහ ලබා දීපු ෙපොෙහොරවල පමිතිෙය් හිඟකම නිසාත් ෙරෝගී 
සහගත තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති වුණු බව. ඒ තත්ත්වය පහ 
කරන්න අද ෙවනෙකොට වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් 
කාබනික ෙපොෙහොර ලබා දීෙම් සහ කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කියාවලියට ෙගොවි ජනතාව ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා.  ෙමොන ෙහොඳ ෙද් කරන්න හැදුවත් ඒෙක් හැමදාම 
ඇදයක් නැත්නම් ෙකොස්සක් දකින පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස 
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හිතනවා, ෙම් හරහා ජනතාව උසි ගන්වා පාරට බස්සවා විෙරෝධතා 
කරලා ආණ්ඩු ෙපරළන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම කාලයක් 
තිබුණා. ඒ කාලය දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.  ජනතාව දැන් 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ජනතාව දිෙනන් දින, 
ටිෙකන් ටික යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් රෙට් පවතින පානීය ජල 
හිඟය මැඩ පැවැත්වීමට,  ඒ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කටයුතු 
කළ යුතුයි. අද පජා ජල මූල්ය සංවිධානවල තිෙබන තත්ත්වය 
ෙබොෙහොම දුර්වලයි.  තමන්ෙග් පජා ජල මධ්යස්ථානෙයන් ෙපොම්ප 
කරලා, ටැංකියට පුරවා ගන්න වතුර ටික  සාර්ථකව ෙබදා හැරීෙම් 
කියාවලියක්  කියාත්මක කර ගැනීෙම් ෙනොහැකියාවක්  අද ඒ 
පුද්ගලයන්ට තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී  පමිතිෙයන් යුතු ජල නළ සහ 
පමිතිෙයන් යුතු උපාංග ලබා දීම තුළ  ඒ තත්ත්වය නිවැරදි ෙවයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කථිකයන්ෙග් අදහස් 
දැක්වීම්වලදී  විෙද්ශීය ණය ගැන කථා කළා.  ඒ වාෙග්ම  විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ කියලාත් කියැවුණා. අපි 
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් මුදල් 
ෙහොරකම් කළ බව. ෙහොර ඇටර්නි බලපත හදලා,  ෙහොර ඇටර්නි 
බලපත හරහා  අදාළ විෙද්ශිකයාෙග් සමාගෙම් ෙකොටස් විකුණා 
තිබුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් අවුරුදු 19කට පස්ෙසේ හිෙර් යන්න සිද්ධ 
ෙවච්ච කථාවකුත් අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] මම නම ගම 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කවුරුවත් කලබල ෙවන්න අවශ්ය 
නැහැ. රිෙදනවා නම් ඒකට මට කරන්න ෙදයකුත් නැහැ.  නඩුව 
යට ගසා තිබුණාට, අවුරුදු 19කට පස්ෙසේ හරි හිෙර් යාමට සිදුවීම 
තුළ  දැන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කරනවා කියලා. ඒ වාෙග් 
ස්ථාවර මට්ටමක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක තමයි විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
එන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරිව ෙබොරුවට කෑ ගහනවා.   ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයන් තුළ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් 
නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය්  GSP සහනය නැති වුණාම 
"GSP සහනය ෙමොකටද? අපට  කරන්න පුළුවන්" කියලා කෑ 
ගැහුවා. අන්තිමට ෙමොකද වු ෙණ්? කර්මාන්ත 700කට වැඩි 
පමාණයක් වැහිලා ගියා. ජනතාවෙග් රැකියා නැති ෙවනෙකොට 
ඒෙගොල්ලන්ට ෙදන්න විසඳුමක් නැති වුණා. ඒක නිසා තමයි බලය 
අහිමි වුෙණ්. අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන පාලක පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් තනතුරු සහ ඇමතිකම් ගැන කථා කරනවා. 
එෙහම නම් තමන්ට බලය තිෙබන කාලෙය් ඒවා කරන්න තිබුණා. 
ඒවා සිදු කෙළේ නැතිව දැන් විකල්ප ෙසොයනවා, ආණ්ඩු බලය 
ගන්නට. ඔෙහොම දඟලුවාට ආණ්ඩු බලය ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් වාෙග් පිරිසක් සමඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ලැබීම සම්බන්ධෙයනුත් මෙග් යම්කිසි 
කලකිරීමක් තිෙබන බව. ෙමොකද, ෙමොනවා කළත් ෙම්ෙගොල්ලන් 
"එපා" කියන එකයි කියන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් හැමදාම කෑ ගහන්න විතරයි. අද අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා කරන විට කියනවා, "අපට 
ආණ්ඩුව ගන්න ඕෙන් නැහැ, අපට ආණ්ඩුව එපා. තව අවුරුදු 4ක් 
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නම්" කියලා. නමුත් එෙහම කියන ගමන් 
ෙබොරු "ෙෂෝ" එකක් ගහලා ෙපන්වනවා, "අපිට යළි බලය ගන්න 
පුළුවන්" කියලා. බලය එපා නම්, ඔබතුමන්ලා තව අවුරුදු 4ක් 
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා නම්,  ෙමොකටද ඔච්චර දඟලන්ෙන්? පාඩුෙව් 
අවුරුදු 4ක් ඉඳලා බලන්න, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. යහ 

පාලන ආණ්ඩුෙව් කමෙව්දය සහ යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
කියාකාරකම්වලට ෙබොරුවට බාධා කරන්න එපා. එෙහම බාධා 
කළා කියලා ඔබතුමන්ලාට බලය ගන්නත් බැහැ, බාධා කළා 
කියලා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ගමන නවත්වන්නත් බැහැ. බලය 
එපා නම්, බලය එපා කියලා ඒ විධියට ඉන්න. ෙබොරුවට කෑ 
ගහලා අනවශ්ය ගැටුම් ඇති කර ගන්නට උත්සාහ කරන්න එපා 
කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.35] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 

සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂී වැදගත්කමක් තිෙබන කරුණු සම්බන්ධ 
විවාදයක් පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හැම 
ආසනයක්ම හිස් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ 
කරලා, හිස් කරලා, අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම දිගින් දිගටම අඩු 
ෙවමින් යන කාලයක්.  අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
නම් සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු  සභානායකතුමා දැන් සභාවට එමින් 
සිටිනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිස් අවකාශයක් තමයි 
අපට අමතන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් රටම ආර්ථික 
වශෙයන් හිස් කරපු රජයකට විපක්ෂෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් 
අහෙගන ඉන්න හෘදය සාක්ෂියට එකඟව බැරි බව තමයි අපට 
ෙපනී යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉකුත් වර්ෂෙය්  -2015 සහ 
2016 වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව-  ආනයන සහ අපනයන අතර 
ෙවෙළඳ හිඟය  සියයට 20.2කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. 2015 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 516ක් 
වුණු මුළු ෙවනස අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 620ක් දක්වා 
වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආනයන අපනයන අතර විශාල 
පරතරයක් රට තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  2015 ජනවාරි 08ෙවනි 
දායින් පසුව අෙප් රෙට් සමස්ත අපනයන ආදායම දවෙසන් දවස 
කඩා  වැෙටමින් තිෙබනවා; අඩුෙවමින් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
වාර්තාවලින් කියන අන්දමටම පසුගිය මාර්තු මාසය වන විට  -
පළමු කාර්තුව-  අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 11.2කින් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම නැති කළ 
වර්තමාන රජය, ලංකාෙව් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් නැතිම රජය 
බවට ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්වලට ෙදන සහනාධාරය 
කපා හරින විට, රබර්වලට ෙදන සහනාධාරය කපා හරින විට, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කරන විට අපනයන වර්ධනය 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම අපනයන වර්ධනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නට බැහැ. ඒ නිසා ෙම් රජය ෙගන යන 
වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තිෙය් පාපයට තමයි අද රටට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි දන්නවා,  ආනයන වියදම දවසින් දවස වැඩි ෙවන බව. 
පසු ගිය මැයි මාසය වන විට සියයට 22කින් ආනයන වියදම වැඩි 
වුණා. ආනයන වියදම වැඩි ෙවන්නට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

779 780 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙඩොලරෙය් අගය දවසින් දවස ඉහළ යාම. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කළමනාකරණයක් නැති, අදූරදර්ශී ආර්ථික පතිපත්තිය නිසා අද 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලරෙය් විකුණුම් මිල රුපියල් 148 දක්වා ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රට කාපු, අෙප් රෙට් අනාගතය 
විනාශ කරපු පාලනයක් තමයි  අද  ෙම් විෙද්ශ ආෙයෝජන කියලා 
කථා කරන ආර්ථික සංවර්ධන මූෙලෝපායන් සියල්ලම තුළින් සිදුව 
ඇත්ෙත්.  ෙම් වර්තමාන පාලනය විසින් ෙම් රටට ඇති කරපු ෙම් 
පාපකාරී කියාදාම සියල්ලම අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට ශාපයක් 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුව 
උද්ධමනය සියයට 4.3කින්  ඉහළ යාමක් ෙපන්නුම් කරනවා. 
ෙම්ක ෙනොෙවයි සත්ය. දවසින් දවස හැම භාණ්ඩයකම මිල වැඩි 
ෙවනවා.  

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනවා. ආෙයෝජකෙයෝ 
ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කිව්ෙව්, 
එතුමා බලයට  පැමිණියාම ආෙයෝජකෙයෝ නැව් පිටින් එනවා 
කියලා. අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දවසින් දවස කඩා වැෙටනවා. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වාර්තා අනුව ෙප්නවා. එෙහමනම්, රට 
ආර්ථික වශෙයන් බංෙකොෙලොත් වුණු තත්ත්වයකට තමයි පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අද අෙප් අගමැතිතුමා ''සිංගප්පූරුව සරණං 
ගච්ඡාමි'' ෙවලා තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව තමයි එතුමාෙග් 
පරමාදර්ශය. සිංගප්පූරුව ආර්ථික මූෙලෝපායන් වශෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන් අපට සතුටු පි ෙල්ද නැතිනම් අපට සතුරු පිෙල්ද කියලා 
ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ කාල පරිච්ෙඡ්දයකයි අප ඉන්ෙන්. දැනට 
අවුරුදු 30කට ඉස්ෙසල්ලා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හම්බන්ෙතොට වරායක් ඉදි කිරීෙම් 
වැදගත්කම ගැන කිව්වා. වරායක වැදගත්කම කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 
පැවැති හැම රජයක්ම -අෙප් රජයක් ෙවන්න පුළුවන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවන්න පුළුවන්- ද්විතීයික වරායක් හදා 
ගන්න බැරි පශ්නයට  මුහුණ දුන්නා. අගමැතිතුමා කියන 
සිංගප්පූරුෙව් සමස්ත ආර්ථිකයම දුවන්ෙන් ෙවෙළඳාම මතයි. ඒ 
ෙවෙළඳාම පදනම් ෙවන්ෙන් වරාය මතයි.  එෙසේ නම්, 
සිංගප්පූරුෙව් වරායක් සමඟ තරගකාරීව කටයුතු කළ හැකි තවත් 
වරායක් ආසියාෙව් පවර්ධනය ෙවනවාට සිංගප්පූරුව කැමැතිද? 
නැහැ. කැමැති නැහැ. ඉතින්, අගමැතිතුමා  ෙජෝඩු දාෙගන 
සිංගප්පූරුවට යන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙම් සුවිශාල 
පමාණයක්, ලංකා ඉතිහාසෙය් මහා දැවැන්තම ෙහොරකම කරපු 
හිටපු මහ බැංකු අධිපති එක්කයි. ෙමොන ෙජෝඩුව දානවාද කියලා 
අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, සිංගප්පූරුවට යන්ෙන් අර්ජුන 
මෙහේන්දන් එක්ක. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කාපු, විනාශ කරපු ඉදිරි 
අවුරුදු 30කටම බලපාන විධියට රුපියල් ෙකෝටි පහෙළොස්දාහක 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් බරපතළම හානිය කරපු අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
එක්කයි සිංගප්පුරුවට යන්ෙන්. සිංගප්පූරුෙවන් අපට ආර්ථික 
මූෙලෝපායන් උගන්වන්න යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංගප්පූරුව අපට ආර්ථික 
වශෙයන් උදවු කරන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. 
උපාය ශීලීත්වය පැත්ෙතන් එෙහම ෙවන්න විධියක් නැහැ. 
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් වරායක් අෙප් රෙට් ඉදි ෙවනවා නම් 
ෙඩොලර් මිලියන ගණනක් වැය කරලා හරි ඒ පවතින ඕනෑම 
රජයක් ෙපරළන්න ඒ රටවල් සූදානම්. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
සකීයභාවය ෙක්න්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් රටක වරායක් ඉදි 
ෙනොවීම මතයි. ඉතින්, සිංගප්පූරුවත් එක්ක කථා කරනවා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සාමාජිකයින්ට ෙම්වා මැජික්. සිංගප්පූරු 
ගිහිල්ලා රැකියා දසලක්ෂයක් ලැෙබනවා කියලා ඔවුන්ට මැජික්.  

ෙමොකක්ද, ෙම් විහිළුව? ඒ නිසා ආර්ථිකෙය් "අ" යන්න දන්නා 
මනුස්සෙයක් සිංගප්පූරුවත් එක්ක ගිවිසුම් ගහනවාද? ඒ නිසා ෙම් 
වැරැදි පතිපත්තියක රට ෙගන යනවා. දැවැන්තව ෙගොඩනැ ෙඟන 
වරාය පුළුල් කිරීෙම් වැඩසටහනට චීනය අපට උදව් කළා. පසු ගිය 
ජනවාරි 8 ෙවනිදා පත් ෙවච්ච පාලනය තුළින් එය  සුනු විසුනු 
කරලා දැම්මා. දැන් යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා.  වරාය, 
ආනයන අපනයන කර්මාන්තය රඳා පවතින ෙක්න්දීය ස්ථානය. 
එක් අපරාධයක් කළා.  

අපි දන්නවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට කරපු ෙද්වල් ගැන. 
රටකට ෙදවැනි ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඕනෑ. දැන් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ මාස තුනකට වසා දමන්න හදනවා. එතෙකොට 
ආනයන, අපනයන සිදු ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෙද්ශ 
සංචාරකයන් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ රාතියට පැය කිහිපයක් පමණයි විවෘත කරලා 
තබන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට සංචාරක 
ව්යාපාරය තිෙබයිද? ගුවන් මඟින් සිදු කරන අපනයනවලින් 
ලැෙබන ආදායම රඳා පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් 
විකල්ප ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඕනෑ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පාඩු ලබනවා නම් -පාඩු ලබන බව අපි දන්නවා- එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තුළ අඩු ගණෙන් ඒ සඳහා යම් ආෙයෝජනයක් 
සිදු කරයි කියලා මිනිසස්ු හිතුවා; අපි හිතුවා. ඒ පෙද්ශෙය් 
සංවර්ධන වටපිටාවක් හදයි කියලා අපි හිතුවා. නමුත් ඒක වී 
ගබඩාවක් බවට පත් කළා. සමහරුන්ෙග් එක එක මානසික 
ෙරෝගවලට රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය ස්ථානවලින් පළි ගන්න 
යනවා නම්, එය රටට කරන බරපතළ හානියක්. එතෙකොට 
වගකීමක් නැති ඇමතිවරුන්ෙග්, වගකීමක් නැති 
අගමැතිවරෙයකුෙග් පාලනයක් බවට ෙම් රෙට් පාලනය 
පරිවර්තනය ෙවනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා 
කරන්න ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොෙළේ නැති මිනිෙහක් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් අපරාධ සිදු කරන්ෙන් ෙමොකද, කාෙග් උපෙදස් 
මත ෙමොන විධියට ෙම් රට ෙගන යනවාද, අෙප් රට යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද කියන පශ්න අපට මතු ෙවනවා.  

අද මුදල් ඇමතිතුමා නීතියක් රීතියක් නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුව 
බුල්ෙඩෝසර් කරමින් අණ පනත් ෙගෙනනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දන්වා තිෙබන ආකාරයට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වන පාර්ලිෙම්න්තුව 
සතු මූල්ය බලය අබමල් ෙර්ණුවක තරමටවත් සැලකිල්ලට 
ගන්ෙන් නැතුව තමයි  ෙම් මුදල් ඇමතිවරයා එකතු කළ අගය මත 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් අපි නඩුවක් දැම්මාට 
පස්ෙසේයි; උසාවියට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට. නැත්නම් ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන්ත් නැහැ. සියයට 15ක බද්දක් පනවන්න 
ගැසට් නිෙව්දනයක් පළ කළා,  ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාමට හා 
අෙනකුත් ෙසේවා අංශවලට. ෙකොෙහොමද, රටක එෙහම ෙවන්ෙන්? 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය අතිකමණය කරමින් තමයි ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒක නැවැත්වූවා. අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ෙපත්සමක් ෙගොනු කළා. ෙම් වන විට එය විභාග ෙවනවා. ඒ 
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතත් වැරදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට බලපාන යම් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා නම්, එය කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය යටෙත්යි ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙපත්සම්කරුවන් වන අප 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ මෙනෝහර ද සිල්වා 
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මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් පකාශ කර සිටිෙය්, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා නම් ඒ බව ෙපන්වන 
ෙලසයි. මුදල් ඇමතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකින් 
ෙතොරව හිතුවක්කාර විධියට බද්දක් පනවන්න හදනවා, රෙට් 
සමස්ත රට වැසියාට බලපාන විධියට. ඒක තමයි අෙප් පධාන 
විවාදිත කාරණය වුෙණ්. අෙප් විවාදිත කාරණය වුෙණ් ඒකයි. නීති 
වි ෙරෝධී කියාදාමයක් මතයි ''වැට්'' එක අය කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක නීති විෙරෝධී කියාදාමයක්.  

අතීතයට බලපාන ෙලස නීති පැනවීමට පනත් සම්මත කර 
ගන්න බැහැ. නීති විෙරෝධී කියාදාමයක් අතීතයට බලපාන ෙලස 
නීත්යනුකූල කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙදවැනි කරුණ විධියට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කිව්ෙව්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නීති විෙරෝධීයි, 
ඒ නිසා සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතු නැහැ කියලා. නීති වි ෙරෝධී, 
සදාචාර විෙරෝධී, ආර්ථිකයට බරපතළ ෙලස හානිකර, වැරදි අඩි 
පාරක ෙම් රට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ෙම් රට යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද, නවතින්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියන පශ්නය අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට බය හිෙතනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මම අනාවැකියක් කියනවා. 
ෙනොසන්සුන්තාව ඇති කිරීම, රට අරාජිකභාවයට පත් කිරීම, ඒ 
ආරාජිකභාවය තුළ පැවැත්ම ස්ථාවර කිරීම ආදිය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හරි හුරු පුරුදු ෙද්වල්. ඒ අරාජිකභාවය තමයි ෙම් 
නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ දරන්ෙන් කියන කාරණය ෙම් 
ෙවලාෙව් අපට ෙත්ෙරනවා.  

ඇමතිකම් අරෙගන ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ට අපි කියනවා ෙම් විධියට ෙම් රට ෙගනයන්න 
ෙදන්න එපා, ෙම් රටට ෙම් අපරාධය ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා, 
රෙට් ආනයන හා අපනයන ආදායම අතර බරපතළ ෙවනසක් 
තිෙබනවා නම්; අපනයන දවසින් දවස කඩාෙගන වැෙටනවා නම්; 
ආනයන වියදම සියයට 22කින් වැඩි ෙවනවා නම්; උද්ධමනය වැඩි 
ෙවනවා නම්; ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 150ට වැඩි ෙවනවා 
නම්. රට තුළ ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම නිසාම විෙද්ශ ණය 
පමාණය වැඩිෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ලජ්ජා නැතුව කියනවා, 
"මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ණය ගත්තා" කියා. 
2015 වර්ෂෙය් තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 2015දී දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 76ක් ණය වශෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. 
2014 වර්ෂෙය් ඒ පමාණය සියයට 70යි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම නිසා අෙප් රටට දරන්න බැරි 
පමාණයකින් ණය බර වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ණය වැඩිෙවන්න 
ෙහේතුව ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම, සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය 
පහළට බැසීමයි. ඒ නිසා මූලික කාරණය, මූලික සිද්ධාන්තය 
ෙතෝරාගන්ෙන් නැතුව අනුන්ට ෙදොස් පවරන එක ෛවරය මූලික 
කරගත් ෙද්ශපාලනයක ස්වභාවයයි. එවැනි මඟක තමයි ෙම් රට 
යන්ෙන්. ෛවරය, පළි ගැනීම පමණයි ෙම් රෙට් එකම පැවැත්ම 
ෙලස ඔවුන් සලකන්ෙන්. අවසානෙය් මර්දනය. එය තමයි 
ෙමොවුන්ෙග් පැවැත්ම වන්ෙන්. ඒ හැර ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් 
බරපතළ ෙලස විනාශ කරලා තිෙබන බව අවසාන වශෙයන් 
කියමින්, එය නිවැරදි කරගන්න ෙපළගැෙසන්න කියන ආයාචනය 
කරමින්, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.50] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් 
රැස්වීම් ආරම්භ කළ ෙවලාෙව් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුවත්, වැට් එක සම්බන්ධ නඩුවට සහභාගි ෙවන්නට ගිය නිසා 
පමාදයක් වුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී ආකාරෙයන් ෙම් රෙට් වැට් එකක් 
පනවලා අධිකරණය විසින් එය නීති විෙරෝධී බව තීරණය කළාට 
පස්ෙසේ දැන් ෙම් ආණ්ඩුව නීති විෙරෝධී පනතක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් පවතින නීතිය පිළිපදින   
තත්ත්වයට ෙගන ඒම සිහිනයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්.            
එදා යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණු දවෙසේ සිට,                        
ෙම් රෙට් අගමැතිවරෙයක් ඉන්න ෙකොට තව අගමැතිවරෙයක්             
පත් කළා. අගවිනිශ්චයකාරවරෙයක් සිටියදී තවත් 
අගවිනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කළා. එතැන සිට පටන් ගත් 
නීත්යනුකූල ෙනොවන කියාදාමයන් යහපාලන ෙබෝඩ් එක 
ගහෙගන අද ෙම් ආණ්ඩුව දිගටම ෙගනයනවා. ෙමොළය තිෙබන 
මිනිස්සු ටිකට නම් අද ෙම්ක පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. 

අපි 2020 ෙවනකල් ඉන්නවා. 2020 ෙවනකල් ඡන්දයක් 
ෙනොතියා ඉන්න පුළුවන් කියලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව කියන්ෙන්. 
එෙහම ඉන්න තමයි ඔවුන් බලාෙගන ඉන්ෙන්. මම ෙම් ආණ්ඩුවට 
අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ඡන්දයක් තියන්න. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන හැටි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙගදර යවන හැටි 
එතෙකොට බලාගන්න පුළුවන් කියා. 

භාණ්ඩ කිහිපයක් පමිතිකරණයට ලක් කරන්නට පනතක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මට මතකයි එදා යහපාලනය ගැන කථා 
කරද්දී, ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු ලබා ෙදද්දි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා රට කරද්දී රුපියල් 350 ගණෙන් ලබා දුන් 
ෙපොෙහොර ටිෙක් පමිතිය ගැන ෙබොෙහොම පුරාෙජ්රු ෙදඩුවා. 
හැබැයි, අද රුපියල් 2,500 ගණෙන් යහ පාලනෙයනුත් ඒ 
ෙපොෙහොරම තමයි ෙදන්ෙන්. පමිතිය ෙවනස් ෙවලා නැහැ. 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ගාමීය ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධ කෘෂි කර්මාන්තය කරන පළාතක් නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට අපි ෙම් කවුරුත් ලබන අත් දැකීම 
ලබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගෙනන පමිතිය ගැන නම් අපට 
විශ්වාසයක් නැහැ. 

ෙම්ක කාට ෙහෝ ගහන්න,  ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට ගහන්න 
ෙගනා එකක් ෙවන්න ඇති. මට ෙම්ෙක් ඉතිහාසය ගැන ෙගොඩාක් 
ෙසොයන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් යහ පාලනය හදා 
ගැනීමට වාසියට උදවු කරපු රටවල් ඉන්නවා ෙන්. අන්න ඒ 
රටකට උදව්වට ෙගනා නීතියක් කියා  මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා ෙම්වා ගැන අපිට ෙලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. 2015 ජනවාරි 
08 වැනි දා ෙම් රෙට් මිනිසුන් යම් කිසි විශ්වාසයකින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙදන්න ඇති. හැබැයි, ඒ ඡන්දය දුන් 
අයෙගන් සියයට 75ක් ෙම් ෙවනෙකොට ෙවනස් ෙවලා ඉන්ෙන්. 
ඒක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ඡන්දයක් 
එනකම් බලා ෙගන ඉන්නවා, යහ පාලනයට පාඩමක් ඉගැන්වීම 
සඳහා.  

783 784 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, අද නිශ්චිතවම ආනයන 
වැඩි ෙවලා අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබන බව. 2014 
වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් පැවැති අපනයන ආදායම 2015 වර්ෂෙය්දී 
ෙකෝටි 1,200කින් අඩු කර ගන්නට ෙම් ආණ්ඩුව සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක අපි කියන එකක් ෙනොෙවයි. නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාවි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අසත්ය කියනවා 
කියා. එෙහම නැත්නම් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා කියනවාය, එෙහමත් නැත්නම් හිටපු මහ බැංකු 
අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියනවාය කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාවි. නමුත් ඒ කවුරුවත් ෙනොෙවයි, එෙහම 
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරපු අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා තමයි ෙම් අඩු වුණු කථාව මහ බැංකු වාර්තාෙව් කියා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහේටද, ෙම් 
රටට අනාගතෙය් ඇති ෙවන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන 
ෙලොකු කැක්කුමක්, ෙව්දනාවක් අපිට තිෙබනවා. ෙම් රට 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එල්ටීටීඊ තස්තවාදෙයන් නිදහස් කර ෙගන 
යම් කිසි මට්ටමකට ෙගන ආවා. කෘෂි කාර්මික පරිසරයක් රට 
තුළම තිෙබන ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක රාජ්ය ෙසේවය වැඩි 
කරලා ෙම් රට යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමකට ෙගෙනන්න මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. නමුත් අද වනවිට ඒ ඇති 
කර තිබුණු  තත්ත්වය අඩු කර ෙගන, අඩු කර  ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එක ගමක් ගත්ෙතොත්, ඒ 
ගෙම් ෙගොවිෙයෝ කී ෙදෙනකු කුඹුරු කරන්ෙන් නැද්ද කියා 
හිතන්න. හැම ගමකම අක්කර පනහකට එහා කුඹුරු වල් වැදිලා. 
මිනිසුන් ෙම් වතාෙව් කුඹුරු කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, වී විකුණා 
ගන්න බැහැ. ෙපොෙහොරවලට ෙදන ඒ සහනාධාරයවත් දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒවාත් එක්ක අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගම් මට්ටමින් කඩා 
වැටිලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් විෙද්ශීය සංචිත පමාණය අඩු ෙවලා. 
ඒ අනුව ෙම් රටට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ගෘහණියන්ෙග් 
කුසස්ියටත් ෙම් පශ්නය බලපා තිෙබනවා. අද "වැට්" කියා බද්දක් 
ගහලා තිෙබනවා. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙයෝජනාවක් 
කරනවා, නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් අය කර ගත් ඒ වැට් 
එක ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට නැවත ෙගවන්නය කියා. එෙසේ 
අය කිරීම වැරදියි. නීතිෙයන් පිට කටයුතු කරන්න රජයකට 
අයිතියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා හිටපු ආණ්ඩුවට වඩා ෙහොඳ 
ෙවයි කියා ෙන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඡන්දයක් දුන්ෙන්. ඒ නිසා 
ජනතාවට ශාපයක් ෙනොවී ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නය කියා 
මම කියනවා.  

අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් නිවාසවල කුස්සියට ෙම් වියදම 
දැෙනන ආකාරය ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. මමත් 
ගෘහණියක්. දරුෙවෝ ඉන්නා අම්මා ෙකෙනක්. 2014 වර්ෂෙය්දී රතු 
හාල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 68යි. 2015 වර්ෂෙය්දී එහි මිල 
රුපියල් 74ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද -2016 වර්ෂෙය්දී- 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 65ට ෙදනවා. මම ෙම් ෙතොරතුරු ලබා 
ගත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Unit එෙකන්. හැබැයි, අද 
ෙවනෙකොට අම්පාෙර් රතු හාල් නිෂ්පාදනය කරපු අයට ඒවා 
විකුණා ගන්න බැරුව, රතු වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වී කිරන්ෙන් නැහැ. රතු 
නම් ගන්ෙන් නැහැ. රතු වී විකිණීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන 
ෙකොට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රතු සහල්වල 
ෙපෝෂණය වැඩියි, ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙහොඳයි කියලා විද්යාත්මකව 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වී නිෂ්පාදනය විකුණා ගන්න 
බැහැ, ඒවා රතු වී ෙනොවුණු නිසා. ඒ වාෙග් ගැටලු තිෙබනවා.  

ඊළඟට, සුදු හාල් ගනිමු. 2014 අවුරුද්ෙද් සුදු හාල් කිෙලෝවක් 
රුපියල් 68යි; දැන් රුපියල් 70යි. 2014 අවුරුද්ෙද් නාඩු හාල් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 78යි; දැනුත් රුපියල් 78යි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
සම්බා හාල් කිෙලෝවක්  රුපියල් 81යි; දැන් රුපියල් 92යි.  

2015 අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට කිව්වා, "පාන් පිටිවලට 
ෙලොකු සහනයක් ලබා ෙදනවා"ය කියලා. දැන් ඒ සහනය ආපසු 
අය කරෙගන අවසානයි. පරිප්පු ටික, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මම මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

එදා අෙප් ආණ්ඩුව තිබියදී කන්න පරිප්පු නැහැ වාෙග් තමයි 
කෑ ගැහුෙව්. හාල්මැස්ෙසෝ, පරිප්පුවල මිල තවත් අඩු කරන්න 
කියලා අපිත් එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කරදර කළා. එදා පරිප්පු 
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 158යි; අද රුපියල් 200යි. ගෘහිණියන්ට 
අද තමන්ෙග් දරුවන්ට හාල්මැස්ෙසෝ ටිකක්  කන්න ෙදන්න 
බැහැ. ෙමොකද, කන්න පුළුවන් හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝවක් අද 
රුපියල් 700ක් ෙවනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද රෙට් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
කළමනාකරණයක් කරන්න. ෙම් ආණ්ඩුව පමිතිය ගැන කථා 
කිව්වාට, ආණ්ඩුවටත් පමිතියක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවට, ෙමොන 
පමිතියක්ද? 

ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු ෙවලාෙව් ඉඳලා නීති විෙරෝධීව 
කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා.  දැන් නීතියක් කියාත්මක කරන්න 
සදාචාරයක් ඇති ෙවලාත් නැහැ; ඒ සදාචාරයම නැති ෙවලා. ඒ 
නිසා  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙගන් පළි ගන්න 
හිතලා ෙම් රට විනාශ කරන්න එපා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් රටට 
යහපතක් කරන්න ETCA වාෙග් ගිවිසුම් ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය තවත් කඩා වට්ටන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලාට ඡන්දයට ලබා දුන්නු සහෙයෝගයට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න රෙට් 
ආර්ථිකය පාවා ෙදන්න එපා කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා - නැත; ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  -  නැත; ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්.  
හිස්බුල්ල ඇමතිතුමා - නැත;  ගරු එම්.ඒ.  සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
- නැත. 

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය] 
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II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move, 
 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with sub-
section (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act, No.1 of 1969 as amended by the Act, No.48 of 1985 
and No. 28 of 1987 and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/28 of 11th February 2016, which were presented on 
10.03.2016, be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move, 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 
Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 as amended by Act, No. 48 of 
1985 and No. 28 of 1987, published in the Gazette Extraordinary 
No. 1970/9 of 07th June 2016, which were presented on 
07.07.2016, be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු සන්දිත් 

සමරසිංහ මන්තීතුමා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් නැති බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.00ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජූලි  22වන සිකුරාදා පූ.භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 4.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ைல 22, ெவள்ளிக்கிழைம 
.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 4.00 p.m. until  10.30 a.m. on 

Friday, 22nd July, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 





 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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 ததரயபரர ற்யம் சதோ றலனறல் வீழ்ச்சற 

DRINKING WATER PROBLEM OF POONERYN 

RESIDENTS: 
 Statement by Minister of City Planning and Water 

  Supply 

 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Deterioration of Economic and Social Standards of 

  the Country 
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පළර්ලිමේන්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               

 
2016  ජලි 22ලන සිකුරළදළ 

2016 யூலன 22, தள்பறக்றல 
Friday, 22nd July, 2016 

—————————————- 

 
පූ. භළ. 10.30  පළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ ගගරු ිලගග සුමිලපළ මශතළ  
මූළවනළරඪ විය. 

தரரளுன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு றனங் சுறதரன] 

லனல றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

කාළනළයකතුමළමේ වශිලකය 
சதரரது சரன்யல 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී රසහ ප්රජහතහ්ත්රි භහජහ ජ ජනයජගආ ආඩුඩුරභ 

යසථහග  79 යසථහග  ිධිවිධධහන ප්රහය  2016 ජලි භ 21 
ළනි දින රු ථහනහඹතුභහ ිධසි්ත ඳවත ව්ත ඳනත් 
ගටුම්ඳගතහි වතිඹ ටව්ත යන රද ඵ ද්තනු 

ළභළත්ගතමි. 

භථ භඩුඩර (සගලෝධන) 

 

II 

උවවහ නිත ිළිතබඳ කළරක වභළල: අිලමර්ක 
වළමළජිකයකු පත්  කිරීම 

உர் தறள் தற்நற குள: மனற உயப்தறணர் 

றணம் 
COMMITTEE ON HIGH POSTS:  ADDITIONAL MEMBER 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඳහේලිගම්්තතුග  අස 128අ සථහය නිගඹෝඹ ව 2015 

ඔක්ගතෝඵේ  භ 08 ළනි දින ඳහේලිගම්්තතු ිධසි්ත ම්භත 

යත් ගඹෝජනහ ප්රහය ව 2015 ඔක්ගතෝඵේ භ 09 ළනි 

දින රු ථහනහඹතුභ්ත ිධසි්ත යන රද නිග දනඹට අභතය 
ගත්රීම් හය බහ ිධසි්ත රු ඉයහ්ත ිධරභයත්න භවතහ උස 
නිරතර පිළිඵ හය බහග  ගේඹ වහ නම් ය ඇති ඵ 
ද්තනු ළභළත්ගතමි.  

 

III 

මශජන මපත්වේ ිළිතබඳ කළරක වභළල: අිලමර්ක 
වළමළජිකයකු පත් කිරීම 

ததரது தக் குள: மனற உயப்தறணர் றணம் 
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: ADDITIONAL MEMBER 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඳහේලිගම්්තතුග  අස 128 සථහය නිගඹෝඹ අනු  ව 
2015 ගනොළම්ඵේ භ 04 ළනි දින ම්භත යන රද ගඹෝජනහ 
ප්රහය ව 2015 ගනොළම්ඵේ භ 21 ළනි දින රු 
ථහනහඹතුභ්ත ිධසි්ත යන රද නිග දනඹට අභතය ගත්රීම් 

හය බහ ිධසි්ත රු ජිය අගේේධන භවතහ භවජන 
ගඳත්ම් පිළිඵ හය බහග  ගේඹ වහ නම් ය ඇති ඵ 
ද්තනු ළභළත්ගතමි. 

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධායළපන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரலனள் அலச்சயம் தரரளுன்நச்  

சலத தொல்யம்) 

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

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Prime Minister 
and Minister of National Policies and Economic Affairs, I 

present the Annual Report of the Ranaviru Seva 

Authority for the year 2012. I move that the said Report 
be referred to the Sectoral Oversight Committee on 

National Security. 
 
 
 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු මජෝන් අමරතුගග මශතළ (වගචළරක වගලර්ධාන ශළ 
ක්රිවහිලයළනි මගක ක ක තුතු අමළතයතුමළ වශ ඩඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம ரன் அதுங் - சுற்யனரத்துலந அதறறயத்ற 

ற்யம் றநறஸ் ச அலுல்ள் அலச்சயம் ரற 

அலச்சயம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I present the Annual Performance Report of the 

Land Commissioner General’s Department for the year 
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ඳහේලිගම්්තතු 

2015. I move that the said Report be referred to the 

Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Development 
Strategies and International Trade, I present the Annual 

Performance Report of the Ministry of Development 

Strategies and International Trade for the year 2015.  I 

move that the said Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Economic Development. 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මපත්වේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඳහඨලී චම්පි යණ  භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ච්තදිභ වීයක්ගොඩි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

  

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ (නීිලය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 
වගලර්ධාන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சரன த்ரக் - சட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் 

தற்கு அதறறயத்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ පිටඵළ්දදය  ුළුවන  

"භය නි" ඹන ලිපිනගඹහි ඳදිසචි එම්.ජී. ආරිඹසල භවතහග්ත 

රළුළණු ගඳත්භක්  පිළි්තමි. 

 
ගරු දිලිප් මලදමරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේපත් 

වගලර්ධාන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - டற்தநரறல் ற்யம் ல 

பதோன அதறறயத்ற  இர ரங் அலச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත ව්ත ගඳත්ම් 

ගද පිළි්තමි. 

(1) සරිඹළ  භවල්ළ  අස 15 දයන සථහනගඹහි ඳදිසචි 
ගේ.පී. සුභතිඳහර භවතහග්ත රළුළණු ගඳත්භ; ව 

(2) තසල්ර  උණහකරු  පුගවේන ඹන ලිපිනගඹහි ඳදිසචි 
ගභොයටු ගවේහගේ ගඩොනල්සිරි භවතහග්ත රළුළණු 
ගඳත්භ. 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අජිත් පී. ගඳගේයහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු මන නළනළයක්කළර මශතළ (විමද් රැකියළ නිමයෝජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு த ரரக்ர - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தைப் தறற அலச்சர்) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත ව්ත ගඳත්ම් 

ගද පිළි්තමි. 

(1) හල්ර  රිච්භ්තඩ් ්තද ඳහය  226/10 ඒ දයන සථහනගඹහි 
ඳදිසචි ගක්.ඩේලි . ග්දිධහ ප්රිඹදේල ම භවත්මිඹග්ත 
රළුළණු ගඳත්භක්; ව 

(2) ගසගතොට  කුරුඳුත්ත  අේදුල් අසීස භහත  ගනො.117/1 
දයන සථහනගඹහි ඳදිසචි පී.එම්. ෂවුසිඹහ භවත්මිඹග්ත 
රළුළණු ගඳත්භ. 

 

ගරු ඩ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, ன்ணரர், 

சறனரத்துலந, அரறப்தை தம் றனரசத்றல் சறக்கும் றய. 

அந்மரணற குயஸ் மரறன் குயஸ் ன்தரறடறயந்து ததற்ந 

தலச் சர்ப்தறக்றன்மநன். 

 

ගරු මුශේමදු ඩබ්රළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, சம்ரந்துலந 

லறன்ந வீறலச் மசர்ந் றய. M.Z. தொணரஸ் ரரறப்தர் 

ன்தரறடறயந்து ததற்ந தலச் சர்ப்தறக்றன்மநன்.   
 

ඩදිරිපත් කරන ද මපත්වේ  මශජන මපත්වේ ිළිතබඳ කළරක 
වභළල  පෆලරිය තුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்லபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

ட்டலபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்ளுக்கு ரய்தோன றலடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අස 2 - 384/' 15-(1)  රු ුළ්දිව ඳතියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of 
Power and Renewable Energy, I ask for two weeks' time 

to answer that Question.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිපත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டலபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
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විහලවිදයළල  ඇතුෂත් කර ගෆනීමේ අලම 
කුණු : නීර්ණය කිරීමේ ක්රමමේදය 

தல்லனக் அதறக்ரண குலநந்தட்ச 

தைள்பறள்: லர்ரணறக்கும் தொலநல 
CUT-OFF MARKS FOR UNIVERSITY ADMISSIONS: 

METHODOLOGY ADOPTED 

434/’16 

3. ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහේ අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) අ.ගඳො.. (උස ගඳශ) ිධබහ ප්රතිපර භත 
ිධලසිධදයහර වහ සිසු්ත ඵහ ළ මගම් ජ එක් එක් 
දිස්රික්ඹ අනු අභ රකුණු නිේණඹ කිරීභට 
ගඹොදහ ්තනහ රභග දඹ ගේද; 

 (ii) එභ රභග දඹ බහිධතහ කිරීභ ආයම්බ ශ ේඹ 
ගේද; 

 (iii) එභ රභග දඹ ේතභහනඹට ගතයම් දුයට 
ළශගේද ඹ්තන අධයඹනඹ ය තිගේද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

உர்ல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனள் அலச்சலக் மட்ட 

றணர: 

(அ) (i) .ததர.. (உர்) தரலட்லசப் ததயமதயபறன் 

அடிப்தலடறல் தல்லனக்ங்ளுக்கு 

ரர்லப அதறக்கும்மதரது எவ்தரய 

ரட்டத்றன்தடி குலநந்தட்ச தைள்பறலப 

லர்ரணறப்தற்குப் தன்தடுத்தும் தொலநல 

ரது ன்தலயும்; 

 (ii) அந் தொலநல தன்தடுத்துல ஆம்தறத் 

யடம் ரதன்தலயும்; 

 (iii) அந் தொலநல றழ்ரனத்துக்கு வ்பவு 

தூம் ததரயந்தும் ன்தது தற்நற 

ஆரப்தட்டுள்பர ன்தலயும் 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the methodology adopted in deciding the 

cut-off marks as per each district with 

pertinence to admitting students to 
universities based on the results of the 

G.C.E (Advanced Level) Examination; 

 (ii) the year in which the aforesaid 

methodology was first adopted; 

 (iii) whether it has been studied as to which 

extent the aforesaid methodology is suitable 

to be adopted at present? 

       (b)    If not, why? 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 
ගභගේයි. 

(අ) (i) එක් එක් ඳහඨභහරහ වහ අදහශ ේගආ ජ ඉල්ලුම් 
යනු රඵන සිසු්තගේ Z රකුණු ඳදනම් 
ගොටගන  ජඳයහේත කුරතහ භත වහ දිස්රික් 
කුරතහ භත දිස්රික්ඹකි්ත ඵහ නු රඵන 
සිසු්තගේ අභ රකුණු තීයණඹ යනු රළගේ. 
ගභහි ජ රහ අධයඹන ඳහඨභහරහ වහ  ජඳ යහේත 
කුරතහ ඳදනභ භත ඳභණක්ද  අගනකුත් ිධඹ 
ධහයහ්ත වහ  ජඳයහේත ව දිස්රික් කුරතහ 
ඹන ඳදනම් ගදභ භත ද සිසු්ත ගතෝයහ ළ මභ සිදු 
ගගේ. 

 (ii) 1994 ේගආ ජ එඹ ආයම්බ ය ඇත. 

 (iii) ගභඹ අධයඹනඹ ගොට හේතහ කිරීභ පිිස 8 
ගදගනකුග්ත යුත් ිධ්දත් මිටුක් ඳත් ය 
ඇති අතය  එභ මිටු ිධසි්ත දළනට ඳතින 
ිධලසිධදයහර ප්රග ල නිේණහඹර ගනක් 
ගනොශ යුතු ඵට නිේග්දල ය ඇත. එඹ 
ළරකිල්රට ත් 2013.06.20 දින රැස ව අභහතය 
භඩුඩරඹ ිධසි්ත ඳතින නිේණහඹ එගරසි්තභ 
ඳත්හ ත යුතු ඹළයි තීයණඹ ය තිගේ. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භගේ ඳශමුන අතුරු 
ප්රලසනඹ ගභඹයි. රු අභහතයතුභනි  ගම් මිටු එභ තී්තදුට 

ඳළමිිසගම් ජ භවජන අදවස ිධභසීභක් යරහ තිගඵනහද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳසු ගඹ ආඩුඩු හරගආ තභයි ගම් මිටු ඳත් ගශේ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් අවගන ඉ්තන. ඳසු ගඹ යජඹ හරගආ 
ගම් රභඹ ගනස ය්තන කිඹරහ ගඹෝජනහක් තිුළණහ. නමුත් 

ගභඹ තදුයටත් අධයඹනඹ කිරීභ වහ මිටුක් ඳත් ශහ. ඒ 
මිටු නිේග්දල ගශේ ගම් ඳතින රභඹ තදුයටත් 
ඳත්හගන ඹ්තන කිඹරහයි. භහ අව්තන ළභළතියි  ගම් රභඹ 

ගනස යනහට ඔඵතුභහ ළභළතිද කිඹරහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භහ ඉ්තග්ත ගම් රභඹ ගනස ශ යුතුයි කිඹන භතගආයි. 
රු අභහතයතුභනි  භගේ - 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. ඔඵතුභහ ඒ භතගආ ඉ්තනහ නම් අපි 

ගදගොල්ර්තභ එතු ගරහ ගම් රභඹ ගනස යමු. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ගදන අතුරු ප්රලසනඹ අව්තන. 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භගේ ගදන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. රු අභහතයතුභනි  ගභභ 
රභඹ ගනස ගනොශ යුතු ඹයි නිේග්දල යමි්ත 8ගදනහග්ත 
යුත් මිටු ිධසි්ත අභහතයයඹහට බහය ගදන රද හේතහග  

පිටඳතක් බහත ය්තන පුුව්තද? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳසු ගඹ යජඹ හරගආ තභයි ඒ මිටුග  හේතහ ඉදිරිඳත් 
 ගශේ. භහ ඔඵතුභහට පිටඳතක් ගද්තනම්. නමුත් දළ්ත ඳසු ගඹ ඒහ 

ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ිධලසිධදයහරරට ඇතුුව වීගම් රභඹ 
ගනස ය්තන ඔඵතුභ්තරහ ළභළති නම් අපි ගදගොල්ර්ත එතු 
ගරහ හච්ඡහ යරහ ගම් රභඹ ගනස යමු.  

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභහතයතුභනි  ගනස ශ යුතුද  නළ්දද කිඹන එ 
තීයණඹ ්තග්ත මිටුග  නිේග්දල දිවහ ඵළලුහට ඳසුයි. ගභොද  
අපි ගනොද්තනහ ගදඹක් අධයඹනඹ යපු මිටුක් තභයි ඒ 
නිේග්දල ඉදිරිඳත් ය තිගඵ්තග්ත. භගේ ගඳෞ්දලි භතඹ එඹයි. 

ඒයි භහ ගම් ප්රලසනඹ ඇහුග . දළනට තිගඵන රභඹ ඳත්හ ත 
යුතුයි කිඹහ මිටු තීයණඹ ය තිගඵනහ නම්  එගේ තීයණඹ 
ය්තන ඔවු්තට හධ මඹ ගවේතු ඇති. ඒ නිහ මිටුග  හේතහ 

අධයඹනඹ යරහ  භගේ භතඹ ළරැදියි කිඹහ ගේනහ නම් භහ 
ගනස ය්තන භභ ළභළතියි. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මිටු ග  භතඹ ළන ගම් ගරහග  අගේ අධහනඹ ගඹොමු 
ය්තන අලයතහක් නළවළ. ගභොද  ිධලසිධදයහරරට ඇතුශත් 
ය ළ මගම් රභඹ ගනස ය්තන ඕනෆඹ කිඹහ ඳසු ගඹ යජඹ 
2013 ජ ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ගඳොඩ්ඩක් භභ කිඹන 

ගදඹ අව්තන  රු භ්තත්රීතුභනි. ගම් ළන තදුයටත් අධයඹනඹ 
ය්තන එභ යජඹ මිටුක් ඳත් ශහ. "ඒ ගනස ය්තන 
එඳහ  ඳතින රභඹ ගවොයි" කිඹහ ඒ මිටුභ තභයි කි ග . ගම් 

රභඹ ගනස ය්තන ඕනෆඹ කිඹහ භභත් ිධලසහ යනහ. ගම් 
රභඹ ගනස ය්තන ඕනෆඹ කිඹහ ඔඵතුභහත් හිතනහ නම් අපි 
ගදගොල්ර්ත එතු ගරහ ඒ හේඹඹ ඳහේලිගම්්තතු තුශ යමු. 

මිටු ළඩක් නළවළ.  
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු උදඹ ප්රබහත් ම්භ්තපිර භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ 
තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹ අව්තන.  
 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
අව්තන භභ රු බිභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහට බහය ගදනහ.   

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බිභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට අයඹක් 
තිගඵනහ. ඒ එඟතහ ගඵොගවොභ ගවොයි.  

රු බිභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභනි  තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

අව්තන.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ ඩුඩහඹභයි  ආඩුඩුයි එතු ගරහ 
ගම් රභඹ ගනස යමු.  

 

ගරු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற ம) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගම් ඳහරනඹ ගවොයි. ඒ ග්ත  දළ්ත ගදගොල්ර්තභ එතු 

ගරහ ඉ්තග්ත. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ රභඹ ගනස යමු. අඳට ඔඹ මිටු හේතහ ළඩක් 
නළවළ  ග්තද රු භ්තත්රීතුභනි? 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බිභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභනි  තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
අව්තන.  

 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නි ගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු උදඹ ප්රබහත් 
ම්භ්තපිර භ්තත්රීතුභහ අවපු ප්රලසනඹට අදහශ අවන තු්තළනි 
අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

රු ඇභතිතුභනි  2015 උස ගඳශ ිධබහ ප්රතිපර භත 
ිධලසිධදයහර වහ සිසු්ත ඵහ ්තනහ අභ "Z" රකුණ ගභභ 
ගේ උස ගඳශ ිධබහඹ ඳළළත්වීභට ගඳය රඵහ  ජභට ටයුතු 
ය්තග්තද කිඹන ප්රලසනඹයි භහ ඔඵතුභහග්ත අව්තග්ත. ගභොද  
එගේ නිකුත් කිරීගභ්ත ගදන ව  ගතන තහට උස ගඳශ 
ිධබහඹට ගඳ ම සිටින සිසු්තට තභ්ත ිධබහඹට ගඳ ම සිටිනහද  
නළ්දද ඹ්තන ළන තීයණඹ ය්තන පුුව්ත. ඒ හගේභ පීඨර 
ලිඹහ ඳදිසචි වීභ ගවෝ ගනොවීභ ය්තන පුුව්ත. එභ නිහ 2015 
ේගආ එභ ප්රතිපර භත අභ "Z" රකුණ අගෝසතු භහගආ A/L 
ඳට්ත ්තන ලි්ත නිකුත් යනහද කිඹහ භහ දළන්තන 
ළභළතියි.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳ උත්හව යනහ එභ ප්රතිපර නිකුත් ය්තන. ඔඵතුභහත් 
ඒ ඩුඩහඹභ එක් හච්ඡහ කීඳඹක් ඳළළත්වහ ග්ත. අගෝසතු 

භහඹට ලි්ත එභ රකුණු භේටභ නිකුත් ය්තන අඳ උත්හව 
යනහ.  

රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභ්තරහ ඳසු ගඹ තහග  
ඳහේලිගම්්තතුග  ජ ඉදිරිඳත් යපු තේඹ ළන උස අධයහඳන 
අභහතයහසලගආ අඹත් භඟ භභ හච්ඡහ ශහ. ඒ අඹ කිඹ්තග්ත  

ශියඹකු ලිඹහ ඳදිසචි වුණහට ඳසු; ෛදය පීඨඹට ඇතුුව ග්තන 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගරහ  ඔහු BSc degree එට ලිඹහ ඳදිසචි 
වුගණොත්  ගදන ය අගඳො (උස ගඳශ) ිධබහඹට ඉදිරිඳත් 

වුණහට ඳසු ඔහු එඹ ගනස යනහ නම් ඊට ලි්ත අවුරු්දග්ද 
එක් ගගනකුට Science Faculty එට ඹෆගම් අසථහ අහිමි 
නහ කිඹහයි. 
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ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ  අද දගේ අවපු ප්රලසනඹට-  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ගම් ළන සහදඹක් ඳළළත්වහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුභහ ඇහුග  Z - Score එ ළන ප්රලසනඹක්. ඔඵතුභහ 
ගනත් එට උත්තය දු්තනහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගනත් එට ගනොගයි. ගම් ඩුඩහඹභත් එක් අපි ති 
ණනක් හච්ඡහ ශහ. ගනත් එක් ග්තග්ත ගොගවොභද? 

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  යගේභ ශභයි්තට හගේභ 
නහර්තද ිධදයහරගආ ගඵොගවෝ ශභයි්තටත් ගම් ප්රලසනඹ ඵරඳහනහ. 

භහ අවපු අතුරු ප්රලසනඹ ගම්යි රු අභහතයතුභහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ උත්හව ්තනහ. 

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අගඳො (උස ගඳශ) ිධබහඹට තත් තිඹයි තිගඵ්තග්ත. 
ඔඵතුභහ ගම් තිඹ ඇතුශත "Z" රකුණු ගද්තන ඵරහගඳොගයොත්තු 
 ගනහ කිඹරහද කිඹ්තග්ත?  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්හව යනහ.   

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ඇභතිතුභහ  ඉවත කී හයණඹ රුණක් ලගඹ්ත 

නිළරැදි ග්තන ඕනෆ ගභගේයි. අපි නළත නළත කිඹ්තග්ත  
ඳශමු තහට ලිඹහ ඳදිසචි ව ශියඹකුට  ලිඹහ ඳදිසචි ව ඳහඨභහරහ 
තභහගේ ගදන ය ිධබහගආ ප්රතිපර එන ල් ඳට්ත ගන නළති 

නම් ඳභණක් ලිඹහ ඳදිසචිඹ අරසගු ය්තන ඉඩ ගද්තන කිඹරහයි. 
ඒ භඟි්ත කිසිභ ශභඹකුට අසථහ නළති ්තග්ත නළවළ.  

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශියඹකු ඳශමුළනි අසථහග  BSc degree එ ගතෝයහ 
ත්තහ කිඹහ අපි හිතමු. ඔහු ගදන අවුරු්දග්ද medicine ගතෝයහ 
්තනහ කිඹරහත් සිතමු. එතගොට ඳශමුළනි අවුරු්දග්ද ශියඹහ 

ඇතුුව ය්තග්ත ගොගවොභද? 
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශියඹ්ත ඇතුුව යරහ නළවළ. First attempt  එගක් ඳහඨභහරහ 
ඳට්ත ගන නළවළ.  

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි  Z-score එග්ත ඳසගේ ඳහඨභහරහ ගතෝයහ 

ළ මභට එභ ශියඹ්තට අයිතිඹ තිගඵනහ. ඒ අයිතිඹ නළති 
ය්තන එඳහ කිඹරහයි රු භ්තත්රීතුභහ කිඹ්තග්ත. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ හයණඹ ළන ගනභ හච්ඡහ යමු. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භවය අසථහර ගදන 
තහග  ිධබහ ප්රතිපර එනගතක් ඳශමුළනි තහග  ිධබහඹට 
ලිඹපු ශභයි ිධලසිධදයහරරට ඵහ ගන නළවළ. ඒ කිඹ්තග්ත  
ගඳය අවුරු්දග්ද ිධබහඹට ලිඹපු ශභයි්ත ගම් අවුරු්දග්ද ිධබහ 
ප්රතිපර එනගතක් ඵහ ගන නළවළ. එතගොට එක් ශභගඹකුගේ 
අගත්  ඳසු ගඹ අවුරු්දග්ද ප්රතිපරත් තිගඵනහ; ගම් අවුරු්දග්ද 
ප්රතිපරත් තිගඵනහ. ඳසු ගඹ අවුරු්දග්ද ිධබහඹ ලිඹපු ශභගඹක්  
BSc වහ ගත්රිරහ නම් ගම් අවුරු්දග්ද ඔහුට Medical Faculty 
එට ඹ්තන පුුව්ත නම් ගම් අවුරු්දග්ද ගඹහ කිඹරහ ඵහධහක් 
ග්තග්ත නළවළ. ගභොද  ඳසු ගඹ අවුරු ්දග්ද ශභයිනුත් තභ 
ඇතුුව යගන නළති නිහ. එතගොට ගදළනි තහග  ිධබහඹට 
ලිඹපු ශභඹහ Medical Faculty එට ඹනගොට BSc වහ 
පුයේඳහඩුක් ඇති නහ නම් අය ඳශමුළනි තහග  ිධබහඹට 
ලිඹපු ශභගඹකු එඹට ඇතුුව ය ්තනට පුුව්ත. එළනි 
අසථහ ඉඩ තභයි ස යරහ ගද්තන කිඹරහ ඔඵතුභහග්ත 
ඉල්ර්තග්ත. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභ්තරහගේ භතගආ තභයි භභත් ඉ්තග්ත. නමුත්  ගම් 
ම්ඵ්තධ අධයහඳන අභහතයහසලගආ නිරධහරි්ත අතය ප්රලසනඹක් 
තිගඵනහ. අපි ඒ ළන හච්ඡහ යමු; We will discuss it.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අස 4  487/'16 - (1)  රු න ගවේයත් භවතහ. 

 
ගරු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு ண மயத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ (ජළිලක ප්රිලපත්ිල ශළ 
මර්ථික ක තුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தரள்லள் 

ற்யம் ததரயபரர அலுல்ள்  இர ரங் அலச்சர்) 

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

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අ්හභහතයතුභහ ව ජහති 

ප්රතිඳත්ති වහ ආේථි ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ එභ 
ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති ගදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිපත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වලදය නිගග වමරසිගශ මශතළ  ලල්ල ඇිල 
ජීවිත තර්ජන: විමර්නය 

டரக்டர் றய. றனங் சசறங் லரண தரலன 

அச்சுயத்ல்: றசரல  

DEATH THREATS TO DR. NILANGA SAMARASINGHE: 
INVESTIGATION  

497/’16 

5. ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
 (ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 මතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ සේධන අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ෛදය නිරස භයසිසව භවතහ ජහති 
අ්තතයහඹය ඖධ ඳහර භඩුඩරගආ බහඳති 
ගර ඳත් ව දිනඹ ගේද; 

 (ii) ඔහු එභ ධුයගආ ගේඹ යන රද හරඹ 
ගොඳභණද; 

 (iii) ඔහු එභ ධුයගඹ්ත ඉත් යනු රළුළග ද; 
නළතගවොත්  ළභළත්ගත්ත ඉල්රහ අසවගආද; 

 (iv) ඔහුට ඇති ජීිධත තේජන ගවේතුග්ත ඔහු ිධග්දලත 
වී ඇති ඵ  ද්තග්තද; 

 (v) එභ ජීිධත තේජන ම්ඵ්තධගඹ්ත යජඹ භඟි්ත 
ඳරීක්ණඹක් සිදු ය තිගේද; 

 (vi) එගේ නම්  එහි ප්රතිඹ ගේද;  

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

சட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் தன் அதறறயத்ற 

அலச்சலக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) டரக்டர் றய. றனங் சசறங் மசற அதர 

ஐடங்ள் ட்டுப்தரட்டுச் சலதறன் லன 

ர றறக்ப்தட்ட றற ரதன்தலயும்; 

 (ii) இர் அந்ப் தறறல் வ்பவு ரனம் 

தறரற்நறணரர் ன்தலயும்; 

 (iii) இர் அந்ப் தறறலியந்து லக்ப்தட்டரர 

அல்னது றயப்தத்துடன் றனறணரர 

ன்தலயும்; 

 (iv) இர் லரண தரலன அச்சுயத்ல் ரர 

இர் தபறரடு தசன்யள்பரர் ன்தல அர் 

அநறரர ன்தலயும்; 

 (v) மற்தடி உறர் அச்சுயத்ல் தரடர்தர அசு 

றசரல டத்றயுள்பர ன்தலயும்; 

 (vi) ஆதணறல், அன் தொன்மணற்நம் ரதன் 

தலயும்: 

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(1) Will he inform this House- 

 (i)  the date on which Dr. Nilanga 
Samarasinghe was appointed as the 

Chairman of the National Dangerous Drugs 

Control Board; 

 (ii) the period of time for which he served in the 
said office; 

 (iii) whether he was removed from the said 

office; or if not, whether he resigned of his 

own accord; 

 (iv) whether he is aware that this person has 

migrated to a foreign country since he was 

threatened with death; 

 (v) whether any investigation was carried out 
by the government in relation to the 

aforesaid threats to life; and 

 (vi) if so, of its progress? 

(b) If not, why? 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு சரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ගභගේයි. 

(අ) (i) 2015 ගඳඵයහරි භ 02 දින. 

 (ii) භහ 9යි. 

 (iii) 1984 අස 11 දයන ජහති අ්තතයහඹය ඖධ 
ඳහර  භඩුඩර ඳනත ප්රහය බහඳතියඹහ ඳත් 
කිරීභට අභහතයයඹහ ගත ඇති ඵරතර අනු 
2015 අගෝසතු භ න යජඹ ඳත්වීගභ්ත ඳසු න 
බහඳතියගඹකු ඳත් කිරීභත් භඟ ෛදය 
නිරස භයසිසව භවතහගේ නිර හරඹ 
 මතයනුකර අ්ත ිධඹ.  

 (iv) ඔහු ිධග්දලත වී ඇති ඵ අනහයණඹ වී 
තිගඵනහ  රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 
නමුත් ඔහුට ඇති ජීිධත තේජන ගවේතුග්ත 
ිධග්දලත ව ඵට රුණු අනහයණඹ වී 
ගනොභළත. 

 (v) ජහති අ්තතයහඹය ඖධ ඳහර  භඩුඩරගආ 
බහඳති ගර ටයුතු යන හර සීභහග  ජ ඔහුට 
ඳළති ජීිධත තේජන පිළිඵ යන රද 
ඳරීක්ණරට අනු ඔහු ගත තේජනඹක් 
ඳතින ඵට නිලසචිත ගතොයතුරු හේතහ වී 
ගනොභළති නමුත් ෛදය නිරස භයසිසව භවතහ 
ිධසි්ත යහජහරිගආ සබහඹ අනු සිඹ ආයක්හ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ළටලු ඇති ිධඹ වළකි ඵ දක්මි්ත 
ය  ඇති ඉල්ලීභක් අනු ගඳොලිස ිධගලේ හේඹ 
ඵරහගඹ්ත වහ ඇභති ආයක් අසලගඹ්ත ඒ 
භවතහ නිරඹ දළර හර සීභහගහි ආයක්හ රඵහ 
 ජභට ටයුතු ය ඇත. 
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 (vi) ඒ හර සීභහගහි ඒ රඵහ දු්තනහ. නමුත් ඊට 
ඳසගේ -එතුභහ ඒ ධුයගඹ්ත ඉල්රහ අස වුණහට 
ඳසගේ- 2016.04.12 දින ෛදය නිරස භයසිසව 
භවතහගේ ගොයුරිඹ ිධසි්ත යන රද 
ඳළමිිසල්රට අදහශ  ිධභේලන ටයුතු ඳත්හ 
ගන ඹමි්ත සිටිඹහ. 2016.04.24 ගනි දින 
ඳළමිිසලිහරිඹ ිධසි්ත  ඳළමිිසල්ර ම්ඵ්තධගඹ්ත 
ඉදිරි ිධභේලන අලය ගනොන ඵට ද්තහ  අලය 
වුගවොත් ඳළමිිසල්රක් යන ඵට ළඩිදුය 
ප්රහලඹක් රඵහ  ජ ඇත. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභතිතුභනි  (අ) (i) අනු  ඔහු ඳත් ව දිනඹ ගර කි ග  

දහද ? 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔහු ඳත් ව දිනඹ ගර කි ග   2015 ගඳඵයහරි භ 02 ගනි 

දින. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ජහති අ්තතයහඹය ඖධ ඳහර  භඩුඩරගආ බහඳතියඹහ 
ගර නිරස භයසිසව භවතහ ඳත් ව හරගආ  -ිධගලේගඹ්ත දින 

සිඹගආ හරඹ තුශ- යගේ ඹව ඳහරනඹ පිළිඵ ිධලහර සහදඹක් 
තිුළණු ඵ රු ඇභතිතුභහට භත ඇති. ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීරු 
වහ ග්දලඳහරනඹට ම්ඵ්තධ අඹ කුඩු  එතගනෝල් ජහහයභට 

ම්ඵ්තධයි කිඹන එ ළන ගරොකු ආ්තගදෝරනඹක් තිුළණහ. ඒ 
නිහභ එක්ගය භහධයර හේතහ වුණහ   ගචෝදනහ රළූ  අඹගේ 
නහභ ගල්නඹක් ඔහු ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ඹටත්  එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹටත් ඉදිරිඳත් ශහ කිඹහ. එතළනි්ත ඳසගේ තභයි  -
රභහනුකර ගඳශ ළසීභකි්ත ගනොගයි.- ඔහු වදිසිගආභ ඉත් 
ග්තග්ත. රු ඇභතිතුභහට භත ඇති  ඒ ඉත් ග්තනට ඔහු 
හේඹහරඹට ඹන ිධට ඔහුගේ පුටුග  ගනත් බහඳතියගඹක් 

හඩි ගරහ සිටිඹ ඵ. ඒ නිහ ඔහුභ තභයි කිඹහ තිුළගඩු  ඔහුට 
ජීිධත තේජන තිුළණහඹ කිඹහ.  

ඹම් පු්දරගඹක් ජහති අ්තතයහඹය  ඳහර ජහති 

භඩුඩරගආ බහඳතියඹහ ගර ටයුතු යමි්ත  අගේ යගේ කුඩු  
එතගනෝල් ජහහයභට ම්ඵ්තධ ග්දලඳහරනඥඹ්ත ළන ගවළිදයවු 
ය තිගඹ්ද ජ  කිසිදු ඳළවළදිලි හධහයණ ගවේතුකි්ත ගතොය ඔහුගේ 

නිර හරඹත්  නිර ධුයඹත් අ්ත ගරහ ඔහුට ිධග්දල ත 
ග්තන සිදු ගරහ තිගඵනහ නම්  ගභහි ඳළවළදිලිභ ඹම් ළඹක් 
තිගඵනහ.  

අගනක් හයණඹ  ඔහු ව ඔහුගේ ගොගවොයුරිඹ භහධයරට 
ප්රහල යරහ තිුළණහ  එගවභ ජීිධත තේජනඹක් තිුළණ නිහ තභයි 
ගගආ කිඹරහ. 

 
ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන හයණහ පිළිඵ භට ගොඹහ 

ඵර්තන පුුව්ත.   භභ ඇත්තටභ ඔඹ කිඹන ගල්නඹක් ළන 
ද්තග්ත නළවළ. නමුත් එගවභ ප්රලසනඹක් තිගඵනහ නම්  ඒ ළන 
ඳළමිිසලි ය්තන පුුව්ත. එතගොට අනිහේඹගඹ්තභ ඒ පිළිඵ 

ිධභේලන යනහ.  

එතුභහ ධුයඹ දළර හරගආ ඒ ධුයඹත් එක් එ්තන පුුව්ත 

ළටලු ළන එතුභහ යන රද ඉල්ලීභ නිහ ධුයඹ දළර හරඹට 
ආයක්හ ඳඹහ තිගඵනහ. නමුත් ඉ්ත ඳසගේ එතුභහට 
තේජනඹක් තිගඵන ඵ අපි දළනගන තිගඵ්තග්ත එතුභහගේ 
ගොගවොයුරිඹ අගප්රේල් භහගආ 12 ගනිදහ යන රද ඳළමිිසල්රත් 

භඟයි. ඒ ඳළමිිසල්ර තදුයටත් ිධභේලනඹ ය්තන අලය 
නළවළ කිඹරහ  ඒ භහගආභ 24 ගනිදහ එතුමිඹභ ප්රහලඹක්  ජරහ 
තිගඵනහ. තදුයටත් ිධභේලනඹ ගනිඹ්තන ඕනෆ නම් අඳට ඒ 

ඵ ද්තනහ කිඹරහ එතුමිඹ ප්රහල යරහ තිගඵනහ. නමුත් 
ගභගවභ ගල්නඹක් තිගඵනහ නම් ගොයි අසථහ ගවෝ ඒ 
ළන ඳළමිිසලි ය්තන පුුව්ත. එතගොට ඒ ළන ිධභේලනඹ 

යනහ.  

භත් ද්රය පිළිඵ යජඹ ිධගලේ අධහනඹක් ගඹොමු යනහ. 
ඊගඹත් ගොගක්්ත කිගරෝ ිධලහර ප්රභහණඹක්  ගගශ ගඳොගශේ  
රුපිඹල් ගෝටි 400 ටිනහභ තිගඵන ගොගක්්ත කිගරෝ්ෆම් 
200 ණනක් අල්රහ ත්තහ. ඳසු ගඹ භහ කිහිඳඹ තුශ  ඒ හගේ 

භත් ද්රය ජහහයගම් ගඹගදන අඹ ළන අපි ටයුතු යරහ 
තිගඵනහ. අපි ජහතය්තතයඹ එක් එතුගරහ ටයුතු යරහ  
අගේ මුහුදු සීභහ තුශට එන ගනෞහක් තුශත්  භත් ද්රය තිී 

අල්රහ ගන තිගඵනහ. ඒ හගේ ටයුතු යහශිඹක් ය තිගඵනහ. 
ඒ පිළිඵ ප්රතිඹක් තිබිරහ තිගඵනහ. භට කිඹ්තන පුුව්ත  අපි 
ිධගලේගඹ්ත ගම් භත් ද්රය පිළිඵ ගරොකු ළඩ පිළිගශක් ය 

ගන ඹන ඵ. ඔඵතුභහ කිඹන ඒ ගල්නඹ තිගඵනහ නම්  
එගවභ ගදඹක් තිගඵනහ නම් ඒ පිළිඵ අඳට දළනුම් දු්තගනොත්  
වරිඹහහය ඳළමිිසල්රක් ආගොත් අනිහේඹගඹ්තභ ඒ ළන 
ටයුතු ය්තනට අඳට පුුව්ත. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අඳට ගනොගයි ඉදිරිඳත් ය තිගඵ්තග්ත  ඔඹ ඳක් ගදට 

කිඹරහ කිඹ්තග්ත.  

ගගේ නමුත් භහගේ ගදගනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි රු 
ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ ඹටගත් ඳතින ගඳොලිස ගදඳහේතගම්්තතු 
ඹටගත් තභයි FCID එ තිගඵ්තග්ත. ඳසු ගඹ හරගආ සිදු යන 
රද ඵයඳතශ මරය අඳයහධ පිළිඵ FCID එග්ත ඳරීක්ණ 

යරහ ඹම් ඹම් පු්දරඹ්ත අිවයණඹට ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු 
ඔවු්ත හිටි භ්ත ගයෝවල්ත ගනහ. භවනුය ඉ්ත ගොශමට 
ඳයි්ත එ්තන රළවළසති ගරහ සිටි අඹත් ජහති ගයෝවරට ඇතුශත් 

ගනහ  භවහ ඵයඳතශ අ මඳ කිඹරහ. ඇත්තටභ ගඳොලිස 
ගදඳහේතගම්්තතු ඹටගත් තිගඵන FCID එග්ත ගම් අඹ 
උහිධඹට ඉදිරිඳත් ගශේ නළත්නම්  භවනුය ඉ්ත ළටගේ දිවහට 
එන ිධට ඳහද ඹහත්රහ ගනොගයි හරරිඹහ ය්තනත් ඉඩ ඩ 

තිුළණහ. භභ අව්තග්ත ගභඹයි. ග්දලඳහරනඥගඹක්  ප්රභයගඹක් 
ඹම්කිසි අඳයහධඹට  මුදල් සචහට  යජගආ මුදල් 
අබහිධතඹට අත් අඩසගුට අයගන රිභහ්තඩ් ඵඩුධනහහයත 

ශහට ඳසු ඊශඟ දගේ ඔහු ඵ්තධනහහය ගයෝවරට ගවෝ ජහති 
ගයෝවරට ඹනහ කිඹන එ දළ්ත සුරඵ සිදුවීභක් ගරහ. ගම්ග්ත 
අිවයණඹ  ඒ නිේග්දල රඵහ ගදන ෛදයරු්ත ව ගෞය 

ක්ගේත්රඹ පිළිඵ තිගඵන ිධලසහඹත් බි ළගටනහ.  

එභ නිහ භභ අව්තනට ළභළතියි FCID එග්ත අත් 
අඩසගුට ්තග්තභ ඵයඳතශ අ මඳ තිගඵන අඹ ිධතයද කිඹරහ. 
එගවභ නළත්නම් ගම් අසථහ ඵ්තධනහහයගආ සිටින වළභ 
ගදනහටභ ගදනහ නම් ගඵොගවෝ අඹ ගයෝවල්ත ගයි.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපිට ගනභ ගයෝවරක් අරි්තන ගයි. 

801 802 



ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගනභ ගයෝවරක් ගවෝ ජහති ගයෝවගල් FCID හේටුක් 
අරි්තනට ගනහ.  

 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ගද්තන 

භභ ළභළති වුණත්  භගේ ිධඹ ඳථඹට අදහශ නළති නිහ භභ ගම් 
අසථහග  පිළිතුරු ගද්තග්ත නළවළ. නමුත් වදිසිගආත් ඇඳ 

රළුළගණොත් ඳහ භන ඹ්තන නම්  මඳ තත්ත්ඹක් තිගආිධ. 

 

උතුරු පෂළමත් ශඳුනළගත් ඩඩේ ගෆ ලු : විවඳුේ 

ட ரரத்றல் இணங்ரப்தட்ட ரறப் 

தறச்சறலணள் : லர்வுள் 

LAND ISSUES IDENTIFIED IN THE NORTHERN PROVINCE: 

SOLUTIONS 
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8.   ගරු ලේ. ලච්. ලේ. වල්මළන් මශතළ 
    (ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 
      (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1) 
(අ) (i) උත් ඳහඩම් වහ ප්රති්තධහන ගොමි්ත බහග  

නිේග්දල ව 2011.05.04 දින අභහතය භඩුඩරඹ 
ිධසි්ත නු රළූ  ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ රිඹහත්භ 
කිරීභක් ලගඹ්ත උතුරු වහ නළ ගඟනහිය 
ඳශහත්ර ඳලසචහත් යුද ළටුම් භගආ ඉඩම්රට 
අදහශ ළටලු ඩිනමි්ත ිධඳීභ වහ ඉඩම් 
ගොභහරිස ිධසි්ත නිකුත් යන රද අස 
2013/01 වහ 2013.01.03 දිනළති චරගල්ඹ අනු  
2013 ව 2014 ේ තුශ උතුරු ඳශහගත් ඹහඳනඹ  
මුරති   කිලිගනොච්චිඹ  වුනිඹහ ව භ්තනහයභ 
ඹන දිස්රික්ර වඳුනහත් ඉඩම් ළටලු 
ප්රභහණඹ  එක් එක් දිස්රික්ඹ අනු ග්ත ග්ත 
ලගඹ්ත ගේද; 

 (ii) එභ චරගල්ගආ අස 2.2   2.2.1  2.2.1:1  
2.2.1:2   2.2.2   2.2.2.1   2.2.2.2   2.2.2.3    
2.2.3.4 වහ 2.2.3.5 දයන ්තතිර ව්ත 
උඳගදස රිඹහත්භ යනු රළුළග ද;  

 (iii) එගේ නම්  ඒ පිළිඵ ිධසතය ගේද; 

ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තගනහිද? 

(ආ) ගම් නිධටත් වඳුනහ ගනොත් එළනි ළටලු ව ිධඳුම් 
 ගනොරළූ  පු්දරඹ්තග්ත ඵහුතය පිරිගේ ප්රලසන 
භඟවළරී ඇති ඵළිධ්ත  ගභගතක් ිධඳුම් ගනොරළූ  
පු්දරඹ්තට ද ඒ වහ ිධඳුම් රඵහ  ජභට අලය පිඹය 
්තග්තද ඹ්තනත් එතුභහ ව්ත ය්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

ரற  அலச்சலக் மட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்யக்தரண்ட தரடங்ள் ற்யம் ல்லிக் 
ஆலக்குளறன் சறதரரறசுள் ற்யம் 

2011.05.04 ஆம் றற அலச்சலறணரல் 

மற்தரள்பப்தட்ட தரள்லசரர் லர்ரணங் 

லப அதொல்தடுத்தும் லறல் டக்கு ற்யம் 

றக்கு ரரங்பறல் யுத்த்றன் தறன்ணரண 

ரனப்தகுறறல் ரறள் தரடர்தரண தறச் 

சறலணலபத் துரறரத் லர்த்து லப்தற்ர 

ரறள் ஆலரபரறணரல் தபறறடப்தட்ட 

2013/01ஆம் இனக் 2013.01.03ஆம் றற 

சுற்நநறக்லக்கு அல 2013 ற்யம் 2014ஆம் 

ஆண்டுபறல் ட ரரத்றன் ரழ்ப்தரம், 

தொல்லனத்லவு, றபறதரச்சற, வுணறர ற்யம் 

ன்ணரர் ஆற ரட்டங்பறல் இணங் 

ரப்தட்டுள்ப ரறப் தறச்சறலணபறன் 

ண்றக்ல எவ்தரய ரட்ட அடிப் 

தலடறல் ணறத்ணறம ரது ன்தலயும்; 

 (ii) மற்தடி சுற்நநறக்லறன் 2.2  2.2.1  2.2.1.1  2.2.1.2  

2.2.2  2.2.2.1  2.2.2.2  2.2.2.3  2.2.3.4 ற்யம் 

2.2.3.5ஆம் இனக் தறரறவுபறல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப அநறவுலள் 

அதொல்தடுத்ப்தட்டர ன்தலயும்; 

 (iii) ஆதணறல் அது தற்நற றதங்ள் ரல 

ன்தலயும்; 

அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஆ) இதுல இணங்ரப்தடரதுள்ப அவ்ரநரண 

தறச்சறலணள் ற்யம் லர்வுள் ங்ப்தடரதுள்ப 

ஆட்பறல் ததயம்தரனரமணரரறன் தறச்சறலணள் 

றடுதட்டுள்பன் ரர, இதுல லர்வுள் 

றலடக்ரதுள்ப ஆட்ளுக்கும் அற்ரண லர்வு 

லபப் ததற்யக்தரடுக்த் மலரண டடிக் 

லலப மற்தரள்ரர ன்தலயும்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he state - 

 (i) separately as per each district, the number 

of land issues identified in the districts of 

Jaffna, Mullaitivu, Kilinochchi, Vavuniya 

and Mannar in the Northern Province in 

2013 and 2014 as per the Circular bearing 

No: 2013/01 dated 03.01.2013 issued by the 

Commissioner of Lands to address speedily 

the issues related to lands in the post war 

phase in the Northern and Eastern 
Provinces, as an implementation of the 

recommendations of the Lessons Learnt 

and Reconciliation Commission and the 

policy decisions taken by the Cabinet of 

Ministers on 04.05.2011; 

 (ii) whether the instructions given in Sections 

No.2.2  2.2.1.  2.2.1.1.  2.2.1.2.  2.2.2.  

2.2.2.1.  2.2.2.2.  2.2.2.3.  2.2.3.4.  and 

2.2.3.5. in that Circular were implemented; 

and 

 (iii) if so, the details in that regard? 

(b) Will he also state whether the necessary steps will 

be taken to provide solutions also to the 
individuals whose issues have not been resolved, 

as such issues that have not been identified up to 

now and issues of the majority of people who were 

not provided solutions have been overlooked? 

(c) If not, why?     
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ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඉඩම් අභහතයතුභහ 
ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගදනහ. 

(අ) (i) උත් ඳහඩම් වහ ප්රති්තධහන ගොමි්ත බහග  
නිේග්දල රිඹහත්භ කිරීභ ඹටගත් 2013/01 
චරගල්ඹට අනු උතුරු ඳශහගත් දිස්රික්ර 
2013  2014 ඹන ේර ඉදිරිඳත් ව ළටලු 
ප්රභහණඹ ඳවත ඳරිදි ග .   

 

 
 

 (ii) ඔ . 

It is a long answer.  Shall I table it? Then, you can 

collect it. It is a six-page answer.  

 
ගරු ලේ. ලච්. ලේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

Okay, you can table it. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the rest of the Answer. 
 

වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුමරහි ඩිලරි මකො ව: 
சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலடறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the Answer tabled: 

 (iii)  ඒ අනු එඹට අදහශ ිධසතය ඳවත ඳරිදි ග . 

  2.2.1. ඉඩම් ගනොභළති ගවෝ ඉඩම් අයිති පු්දරයි්ත ගත 
ඉඩම් ගඵදහ ජභ. 

  ඉඩම් ගනොභළති ගවෝ ඉඩම් අහිමි ව පු්දරයි්ත ගත ඉඩම් 
ගඵදහ ජභ ඉඩම් ච්ගච්රි ඳළළත්වීභ භඟි්ත සිදුය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.2.1.1.  ඉඩම් ගනොභළති පු්දරයි්තට ඉඩම් ගඵදහ  ජභ. 

  ඒ අනු ඉඩම් ගනොභළති පු්දරයි්තට ඉඩම් ගඵදහ  ජභ ඹටගත් 
යුද ළටුම් ඳළති ප්රහග්දය ඹ ගල්ම් ගොේඨහර පීඩහට 
ඳත් පු්දරයි්තගේ ගතොයතුරු රඵහගන එභ පු්දරයි්තටද 
ඉඩම් ගඵදහ ජභ සිදු වුිස. එගභ්තභ යජඹ අනුභත ශ 
සේධන යහඳිති වහ ඉඩම් රඵහ ජභට ටයුතු ය ඇත. 

  2.2.1.2.  ඉඩම් අහිමි ව පු්දරයි්ත ගත ඉඩම් ගඵදහ ජභ. 

  ඉඩම් අහිමි ව පු්දරයි්ත ගත ඉඩම් ගඵදහ ජභ ඹටගත් 
2013/01 වහ 2008/04 චරගල්ගආ ිධිවිධධහනරට 
අනුකර ඉඩම් ච්ගච්රි භඟි්ත ඳභණක් ඉඩම් ගඵදහ ජභ සිදු 
ව අතය  ඒ අනු සයහත්භ උතුරු ඳශහත තුශ 2013 
ේගආ ජ ඉඩම් ච්ගච්රි 86ක් වහ 2014 ේගආ ජ ඉඩම් 
ච්ගච්රි 761ක් ඳත්හ ඉඩම් ගඵදහ ජභ සිදුය ඇත. 

  2.2.2.  පු්දරයි්ත මුහුණ  ජ ඇති යජගආ ඉඩම්රට අදහශ 
ිධිධධ ළටලු ිධඳීභ 

  2.2.2.1.ට අදහශ පු්දරයි්ත මුහුණ  ජ ඇති යජගආ 
ඉඩම්රට අදහශ ළටලු ිධඳීභ වහ ළටලු වඳුනහ ළ මගම් 
ආිතිඹට අනු ගතොයතුරු ්හභ නිරධහරි  භේටගභ්ත 
වඳුනහගන ප්රහග්දය ඹ ගල්ම්රු්ත භඟ ම්ඵ්තධ වී 
ිධඳීභට ටයුතු ය ඇත. ගභගර ඉදිරිඳත් ව ළටලු 
වහ 2013 ේගආ සිට 2014 ේඹ න ිධට රඵහ  ජ ඇති 
ිධඳුම් ප්රභහණඹ්ත ඳවත ඳරිදි ග . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.2.1. වහ 2.2.2.2. ගොේඨහ දින ඳළළත්භ වීභ 

  ඒ අනු ගොේඨහ දින ඳළළත්වීභ ඹටගත් ේගීයණඹ 
යත් ළටලු ිධඳීභ වහ ්හභ නිරධහරි ගොේඨහ 
භේටමි්ත ගවෝ ගොේඨහ කිහිඳඹට එක් ඵළග්ත 
ගොේඨහ දින ඳළළත්ිස. ගොේඨහ දිනරට ලි්ත 
වඳුනහත් ළටලුරට අදහශ අලය හේඹහරීයඹ 
ගතොයතුරු අදහශ ඳහේලසරු්ත ළහගන ළටලු 
ිධඳීභ වහ ඩිනම් රිඹහභහේ ගන ඇත. ඒ අනු ඳවත 
ඳරිදි ගොේඨහ දින ඳත්හ ඇත. 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  2.2.2.3.  ජසභ ගේහ ඳළළත්වීභ 

  ගොේඨහ දින ළඩටව්ත භඟි්ත ිධඳීභට ගනොවළකි ව 
සකීේණ ළටලු ප්රහග්දය ඹ ගල්ම් ගොේඨහ භේටමි්ත 
ජසභ ගේහ වහ ගඹොමුය ිධඳීභට ටයුතු ය ඇත. ඒ 
අනු උතුරු ඳශහගත් 2013  වහ 2014  ේඹ්තහි ජසභ 
ගේහ 04ක් ඳත්හ ඇති අතය  ඒ අනු ඉදිරිඳත් ව ළටලු 
වහ ිධඳුම් රඵහ  ජ ඇත. 

  2.2.3.4.  අය ඳත්ර ිධනහල ව ගවෝ අසථහනත ව ඉඩම් 

  අය ඳත්ර ිධනහල ව ගවෝ අසථහනත ව අසථහර එළනි 
ළටලු ිධඳීභ වහ ඉඩම් ගොභහරිසතුභහගේ වහ ඳශහත් 
ඉඩම් ගොභහරිසරු්ත ගත ඉදිරිඳත් ය උඳගදස 
රඵහගන එළනි ලිඹිධලි ඹහත්හලීන කිරීභ වහ ඉඩම් 
ච්ගච්රි රභග දඹ භඟි්ත නළත ගතෝයහගන ඵරඳත්ර 
නිකුත් කිරීභට වහ අසථහනත ව ඵරඳත්ර වහ වති 

805 806 

දිවහත්රික්කය ඩදිරිපත් ව ගෆ ලු 

  2013 2014 

ඹහඳනඹ   7556    923 

කිලිගනොච්චිඹ 34896 11322 

මුරති  38033 25429 

භ්තනහයභ 21437   5342 

 නිඹහ 41959 90315 

ලකතුල 143881 133331 

 
දිස්රික්ඹ 

ගඵදහ  ජ ඇති ඉඩම් 

2013 2014 

ඹහඳනඹ   254   1140 

කිලිගනොච්චිඹ 2057   6257 

මුරති    316 11287 

භ්තනහයභ 5220 10508 

 නිඹහ 1022 12503 

එතු 8869 41695 

දිස්රික්ඹ ිධහ ඇති ළටලු 

  2013 2014 

ඹහඳනඹ   105   870 

කිලිගනොච්චිඹ 1484 2274 

මුරති  2054 4436 

භ්තනහයභ   302 1018 

 නිඹහ   116   204 

එතු 4061 8802 

දිස්රික්ඹ ඳත්හ ඇති ගොේඨහ දින 

  2013 2014 

ඹහඳනඹ 56 - 

කිලිගනොච්චිඹ 72 32 

මුරති  92 46 

භ්තනහයභ 51 35 

 නිඹහ 89 25 

එතු 360 138 



ඳහේලිගම්්තතු 

නිකුත් යන රද පිටඳතක් නිකුත් කිරීභට පිඹය ගන 
ඇත. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  2.2.3.5.  හේෂි අයඳත්ර නිකුත් යනු රඵන ඉඩම්  

  හේෂි අයඳත්ර හිත ඉඩම්ර මුල් අයඳත්රරු්ත 
අයිතිහසිම් ඉදිරිඳත් කිරීගභ්ත ඳසු වහ නියවුල් 
භුක්තිිධඳි ඇති පු්දරයි්ත ඉඩම් ච්ගච්රි වහ ගඹොමුය 
අදහශ ඳරිදි ඉඩම් සේධන ආඥහඳනත ඹටගත් අයඳත්ර 
වහ යජගආ ඉඩම් ආඥහඳනත ඹටගත්  ජේක හලීන ඵදුය 
නිකුත් කිරීභට පිඹය ගන ඇත. 

(ආ) ත දුයටත් ඉදිරිඳත් න ළටලු ිධඳීභ වහ 2015 ේගආ ගභ්තභ 
2016 ේඹ වහද බහඩුඩහහයගඹ්ත රඵහගදන මුදල් ප්රතිඳහදන 
භඟි්ත ඉතිරි ළටලු ිධඳීභට එභ රභග දඹභ රිඹහත්භ කිරීභට 
ප්රහග්දය ඹ ගල්ම්රු්තට උඳගදස  ජ රිඹහත්භ කිරීභ ගම් න ිධට 
ආයම්බ ය ඇත. 

 (ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. M.H.M. Salman, you can go ahead with 

Supplementary Question No.1. 
 
ගරු ලේ. ලච්. ලේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු ඉඩම් අභහතයතුභහ ගම් 

අසථහග  ජ රු බහ ළගේ නළති වුණත් භට එ අතුරු ප්රලසනඹක් 

අව්තන තිගඵනහ. භගේ ප්රලසනඹ ගම්යි. භෆත ජ හරහගයෝී 

(ිධගලේ) ිධිවිධධහන ඳනත් ගටුම්ඳත ඳහේලිගම්්තතුග  ජ ම්භත 

ශහ. 

එභ ඳනගත් ඳසන ්තතිගආ තිගඵනහ  හරහගයෝධ 

ඳනත ඹටගත් ගදන වනඹ යජගආ ඉඩම් ප්රදහන  ඉඩම් ආඥහඳනත 

ඹටගත් ප්රදහනඹ යන රද ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ඵරඳහ්තග්ත 

නළවළ කිඹරහ. ගම් ප්රලසනඹට ඳහද ගරහ තිගඵ්තග්ත යජගආ ඉඩම් 

ම්ඵ්තධ ළටලුක්. උතුරු ප්රග්දලගආ අවුරුදු 30ක් ඳළළති යු්දධඹ 

ගවේතුග්ත යජගආ ඉඩම් ප්රදහන රළූ  හිමිරු්තට හරහගයෝධ 

ඳනත ඹටගත් ඒ වනඹ රළගඵ්තග්ත නළවළ. ඒ ඵයඳතශ 

ප්රලසනඹක්.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 සගලෝධනඹක් ගනළල්රහ ඒ නිළයදි ය්තන. 

ගරු ලේ. ලච්. ලේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

ආඩුඩු ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඹම් පිඹයක් ්තනහ නම් 
ගවොයි.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ භතක් ය්තන. අපි සගලෝධනඹක් ගනළල්රහ එඹ 
නිළයදි ය්තනම්.  

 
මපෞද්ගලික අගමේ මවේලකයන් : ලෆඩි වු ලෆටුප් 

මනොමගවීම 
ணறரர்  துலந ஊறர்ள்: சம்தப அறரறப்லத 

ங்ரல  
PRIVATE-SECTOR EMPLOYEES: NON-PAYMENT OF SALARY 

INCREASE 
619/’16 

9. ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
 (ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ම්රු වහ ිත්තීඹ මිති ඵතහ අභහතයතුභහග්ත ඇස 

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) ගඳෞ්දලි අසලගආ ගේයි්තට රඵහ ගදන ඵට 
ගඳොගයෝතදු ව රුපිඹල් 2 500/-  භහසි ළටුේ 
ළඩි වීභ ගනොගන වහම්පුතු්තට එගයහි 
ම්රු හේඹහරරට ඳළමිිසලි ඉදිරිඳත් ශ 
වළක්ගක් ය දිනඹ සිටද; 

 (ii) ඳඩිඳහර බහ ඳනත අනු වවුල් ගේහ ගඹෝජ 
ඳදනභ භත භෆ්ත ඳේ ගේඹ්තට ද එභ මුදල් 
ගවීභට නිඹභ ්තග්තද; 

 (iii) ඳඩිඳහර බහ භඟි්ත නිඹභ යන ගවෝ ය ඇති 
රුපිඹල් 10 000/- සීභහට රුපිඹල් 2 500/- 
ඇතුශත් ය්තග්තද; නළතගවොත්  අභ ළටුඳ 
රුපිඹල් 12 500/- ය්තග්තද; 

  ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත ්තගනහිද?  

(ආ)  ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

தரறல் ற்யம் தரறற்சங் உநவுள் அலச்சலக் 

மட்ட றணர: 

(அ) (i) ணறரர் துலந ஊறர்ளுக்குப் ததற்யக் 

தரடுப்தர ரக்குயறபறக்ப்தட்ட 2,500/- 

யதரய் ரரந்ச் சம்தப உர்லச் தசலுத்ர 

தரறனறதர்ளுக்கு றர தரறல் அலுன 

ங்பறல் த்றற தரடக்ம் தொலநப்தரடு 

லபச் சர்ப்தறக்னரம் ன்தலயும்;  

 (ii) சம்தப றர் சலதச் சட்டத்றன் தறரம் 

கூட்டுச்மசல ங்குணர் அடிப்தலடறனரண 

மன்தர் ஊறர்ளுக்கும் மற்தடி தரல 

லச் தசலுத்மண்டி றர்றக்ப்தடுர 

ன்தலயும்; 

 (iii) சம்தப றர்ச் சலத ஊடர றர்றக்ப்தடும் 

அல்னது றர்றக்ப்தட்டுள்ப 10,000/- யதரய் 

லலநக்குள் 2,500/- யதரய் உள்படக்ப் 

தடுர; இன்மநல் ஆக்குலநந் சம்தபம்  

12,500/- யதரர ஆக்ப்தடுர ன்தலயும்;  

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

807 808 

[රු රක්සභ්ත කිරිඇල්ර  භවතහ] 

දිස්රික්ඹ ඉඩම් ගල්න ඹහත්හලීන කිරීභ 

  2013 2014 

ඹහඳනඹ   199   132 

කිලිගනොච්චිඹ 1185 1961 

මුරති    166 5296 

භ්තනහයභ     91   326 

 නිඹහ   305   245 

එතු 1946 7960 
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asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the date from which complaints can be 

lodged at the labour offices against the 

employers who do not pay the Rs. 2 500 
monthly salary increase which was 

promised for private-sector employees; 

 (ii) whether aforesaid payment should also be 

made to the manpower employees, 

according to the Wages Board Ordinance 

on the basis of “Co-Employer”; and 

 (iii) whether the Rs. 2 500 will be added to the 

Rs. 10 000 limit that has been stipulated or 

which will be stipulated by the Wages 

Boards or whether the minimum wage will 

be increased up to Rs. 12 500? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ (කේකරු ශළ 

ලෘත්තීය වක ිල වබඳතළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண - தரறல் ற்யம் 

தரறற்சங் உநவுள் அலச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 
ගදනහ. 

(අ) (i) ඳනත ඵරහත්භ න 2016.03.23න දින සිට. 

 (ii) භෆ්ත ඳේ ගේයි්තද ඒ වහ හිමිම් රඵයි. 

 (iii)    2016 අස 03 දයන ගේයි්තගේ ජහති අභ 
ග තන ඳනත අනු 2016 ජනහරි 01 දින සිට 
අභ ග තනඹ රුපිඹල් 10 000/-කි. ඊට අභතය 
2016 අස 04 දයන ගේයි්තගේ අඹ ළඹ වන 
 ජභනහ ඳනත අනු රුපිඹල් 2 500/-  ජභනහ 
ගිධඹ යුතු ග .  

(ආ)   ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළනට ගම් ළටුේ ළඩි වීගම් වන  ජභනහ න රුපිඹල් 2 500 
ගනොගහ ඇති තු භහම්රට ිධරු්දධ නඩු ඳළළරීභට 
ඔඵතුභහ ටයුතු ය්තග්තද? ගනොය්තග්ත නම් ඒ කුභක් නිහද? 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් හයණඹ ළන භභ 

ඳළවළදිලි ය්තනට ඕනෆ. ගම් හයණගආ ජ තු භහම් ිධසි්ත ඒ 

ගොල්ර්තට ආේථි ලගඹ්ත තිගඵන අඳවසුම් ඉදිරිඳත් ශහ. 

දිග්ත දිටභ ගම් රුණු ඉදිරිඳත් ශහභ යජඹ භඟි්ත ගම් අඹට 

ඹම් කිසි වනඹක් රඵහ ගද්තන ඕනෆඹ කිඹන තී්තදු අයගන ඒ 

අඹට රසහ ඵළසකුත්  භවජන ඵළසකුත් වයවහ රුපිඹල් 

බිලිඹනඹක් -මිලිඹන 1000ක්-  ණඹක් ලගඹ්ත ගද්තන තී්තදු 

ශහ. දළනට ඒ මුදර ගවීභට පිඹය අයගන ගම් න ිධට තු 

භහම් තමු්තට අලය යන මුදල් ඒ ඒ ඵළසකුලි්ත ්තනට දළ්ත 

ටයුතු යගන ඹනහ. ඒ මුදල් රඵහ ගන ඒ ගොල්ර්ත 

ඳශමුගනි භහ ගදගක් මුදල් ග්තනටත් ටයුතු ය 

තිගඵනහ. හමහි ගිධසුභක් අත්්ත කිරීභ වහ අදහශ 

ඳහේලසඹ්ත ළරහ හච්ඡහ ආයම්බ ය්තනත් අපි ටයුතු 

ගඹොදහ තිගඵනහ. ඒ හච්ඡහ ආයම්බ යරහ හමහි ගිධසුභක් 

වහ එඟතහට එ්තන පුුව්ත ගයි කිඹන ිධලසහඹ අඳට 

තිගඵනහ. එගවභ හමහි ගිධසුභක් අත්්ත ශහට ඳසගේ ඒ 

අනු ග තන ග්තනත් එඟ ගරහ තිගඵනහ. ඒ තු 

ක්ගේත්රගආ ිත්තිඹ මිති සිඹල්රභ පිළිගන තිගඵනහ. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භගේ ගදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිතුභනි  

තමු්තනහ්තගේ ඳහේලිගම්්තතුට ගටුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් යරහ එඹ 

ඳනතක් වළටිඹට   මතිඹක් වළටිඹට අඳ ම්භත ශහට ඳසගේ එඹ 

රිඹහත්භ ය්තන අඳවසුයි කිඹහ පු්දරඹ්තට ගවේතු දළක්වීම් 

යරහ  ඒ  මතිඹ ඔවු්තට රිඹහත්භ ගනොගන ආහයඹට ල් 

්තනට වහ ටයුතු ය්තනට ඉඩ ගදනහ හගේ ම්රු 

ක්ගේත්රගආ අගනකුත්  මති ම්ඵ්තධගඹනුත් ඔඵතුභහ ඒ හගේභ 

ඉඩ ගදනහද? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මීට අදහශ ක්ගේත්රඹ ළනත්  ටපිටහ ළනත් ල්ඳනහ යරහ 

තී්තදු නියි කිඹහ භහ හිතනහ. භභ එගවභ කිඹ්තග්ත  ඹම් ඹම් 

ක්ගේත්රර ඹම් ඹම් ඩහ ළීමම් තිගඵන ඵ අඳ ද්තනහ. අද ගත් 

ක්ගේත්රගආ ිධලහර ලගඹ්ත ඩහ ළීමභක් තිගඵනහ. අද ගත් තු 

හිමිඹ්තට  කුඩහ ගත් තු හිමිඹ්තට තභ්තගේ තු ඳත්හ ගන 

ඹ්තන ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිගරහ  තිගඵනහ. ඒ හගේභ රු 

හසුග්ද නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභහත් ද්තනහ ආහයඹට 

ඔඵතුභහගේ ප්රග්දලගආ -ඇවළළිඹගොඩ ප්රග්දලගආ- අද භවය 

යඵේ තුර කිරි ඳ්තග්ත නළවළ. ගභොද  යඵේ කිරි මිර අනු 

ඒ තුර යඵේ කිරි ඳහ ගේඹ්තට ඳඩි ගහ ්තන ඵළවළ. 

එළනි තත්ත්ඹ්ත තිගඵනහ. අපි ගම්හ ටික් ළරකිල්රට 

බහජන ය්තන ඕනෆ. ඒ අඹට රුපිඹල් 2 500 ළටුේ ළඩිවීභ 

ගවීගභ්ත ඈත් ග්තනට ඵළවළ. ඒ ඒ අඹ  මතයනුකර ශ 

යුතු තිගඵනහ. නමුත් ඒ අඹ ඉදිරිඳත් යන ගම් අභහරුම් 

ළනත් අපි රහ ඵරහ ඒ අඹට ඹම් කිසි වනඹක් ගද්තන 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒග්ත අදවස ය්තග්ත නළවළ  අපි 

 මතිඹ අක්රීඹ යනහඹ කිඹහ.  මතිඹ රිඹහත්භ ය්තග්ත නළවළ 

කිඹන එ ඒග්ත අදවස ය්තග්ත නළවළ. නමුත් ඒ අඹගේ 

අභහරුම්රට ඇහුම් ්ත  ජරහ  ඒ අභහරුම්ලි්ත ගොඩ ඒභ 

වහ  ඹම් ඹම් ප්රතිඳහදන ම්රු ගදඳහේතගම්්තතුග්ත 

ගනොගයි  යජඹ ිධසි්ත ගනත් අසලඹ්ත වයවහ රඵහ  ජභට ටයුතු 

ය ගන ඹනහ. එගේ කිරීගභ්ත එභ ම්රු්තට ඒ මුදල් රඵහ 

ළ මභට ඳවසුක් ළරසීභයි යජඹ ය්තග්ත කිඹහ භහ හිතනහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භගේ තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. දළනට ගඳෞ්දලි ගත් 

තු හිමිඹ්ත ගම් ළඩි යපු රුපිඹල් 2 500 ඒ ගේඹ්තගේ 

ළටුේරට එතු යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ දළ්ත ගත් මිගල් 

ඹම් ළඩිවීභකුත් තිගඵනහ. ඒ  මතිඹ ම්භත යනගොට  ඒ 

 මතිඹ ඇතුගශේ එළනි යතිගේඹක් ඇතුශත් ගනොකිරීභ නිහ ගම් 

ඳහේලිගම්්තතුග  ම්භත යන  මති ිධහිුවක් ඵට ඳත් න ඵ 

ඔඵතුභහට ගත්රුම් ඹ්තග්ත නළ්දද? 

809 810 



ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි ය්තනට ඕනෆ. ඒ 
ඳනගත් ිධිවිධධහනඹක් තිගඵනහ  ඳසු ගඹ ග තන ගවීගම් 
ඹම්කිසි අඳවසුක් තිගඵනහ නම්   2016 භහේතු 23ළනි දහ සිට 

2017 භහේතු 23ළනි දහ දක්හ අවුරු්දද හරඹක් ඒ හිඟ ඳඩි 
ගවීභ පිළිඵ රහ ඵර්තන. ගම් ඳනති්ත අවුරු්දද හරඹක් 
 ජරහ තිගඵනහ  හිඟ ඳඩි ගවීභ පිළිඵ රහ ඵර්තන. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හිඟ ඳඩි ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත ගනොගයි  ේතභහන ඳඩි 
ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ අව්තග්ත. 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තුන අවරහ අහනයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භභ කිඹ්තග්ත ඳසු ගඹ - ගවී ගඹ - හරඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
( ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ේතභහනගආ ඳඩි ගවීභ? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ේතභහනගආ ඳඩි ග්තන ඕනෆ. රු භ්තත්රීතුභහ  
ේතභහනගආ ඳඩි ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත ප්රලසනඹක් ඇති ග්තන 
ඵළවළ.  

  

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති භළතිතුභහ  ඔඵතුභහ ගභොක්ද 
තු්තළනි අතුරු ප්රලසනඹට එතු ය්තන ඹ්තග්ත?  
       

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේතභහන ඳඩි ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත ප්රලසනඹක් නළත්ගත් 

ගභොද? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ේතභහනගආ ඳඩි ග ග  නළත්නම් ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත  මතිඹ 
රිඹහත්භ ගනහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහ. 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  - 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේතභහනගආ භහම් ඒ ළඩි යපු රුපිඹල් 2 500 ග්තග්ත 

නළවළ. ගම් නගොට ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ගොච්චය නඩු දහරහ 
තිගඵනහද? 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භවය ආඹතන ම්රු මිති භඟ හච්ඡහ යරහ ඹම් ඹම් 

ිධිවිධධහන ්තනහ.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ිධසි්තභ ඳළමිිසලි ගදක් දභහ තිගඵනහ. තමු්තනහ්තගේට 

ගොඳභණ ඳළමිිසලි සයහක් ගඹොමු යරහ තිගඵනහද? කී 
ගදගනකුට නඩු දභහ තිගඵනහද? 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

තමු්තනහ්තගේ ඳළමිිසලි දභහ තිගඵනහ නම්  ඒ පිළිඵ භභ 

ඵර්තනම්. ඇභතියගඹකු ලගඹ්ත භට ගනොගයි ග්ත ඳළමිිසලි 
රළී තිගඵ්තග්ත. ඳළමිිසලි රළී තිගඵ්තග්ත භගේ 
ගදඳහේතගම්්තතුට ග්ත. ඔඵතුභහ ඳළමිිසල්රක් දභහ තිගඵනහ 

නම්  ඒ පිළිඵ භභ ඵර්තනම්. ඒ ඳළමිිසල්ර දළම්ගම් ්දද  ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳරීක්ණ යරහ තිගඵනහද  ඳරීක්ණ කිරීගභ්ත 
ඳසු  මතිභඹ රිඹහභහේරට ඇිධල්රහ තිගඵනහද කිඹන එ 

භභ ගොඹහ ඵරහ උත්තයඹක් ගද්තනම්.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රළී තිගඵන ඳළමිිසලි ඔක්ගෝභ ඵරරහ  ඒහ ම්ඵ්තධගඹ්ත 

නඩු ඳළරීගම් ටයුතු ඔඵතුභහ ආයම්බ ය්තන. 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නඩු දළමීගම් ිධිවිධධහන ඳනගත් තිගඵනහ. ඒ ිධිවිධධහන අනු 
අපි ටයුතු යනහ. ගම්  ජභනහ ගවීභ  මතිත වුගඩු භහේතු 

භහගආ 23 ගනි දහ. ගම් ජලි භහඹ. එඳභණ ඉක්භනට නඩු 
දභ්තන ඵළවළ. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභ්තරහ වහම්පුතු්තගේ ඵරඳෆම්රට ඹට ගරහ. 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ  නළවළ. අපි වහම්පුතු්තගේ ඵරඳෆභට ඹට ග්තග්ත 
නළවළ. ගම්  මතිඹ වදන ගොට වහම්පුතු්තගේ ඵරඳෆම්රට අපි ඹට 
වුගඩු නළවළ. 
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ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළඩි කිරීම් රළගඵ්තග්ත නළත්නම් ගභොක්ද ය්තග්ත? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ළඩි යපු එ ග්තන ඕනෆ. ග ග  නළත්නම්  මතිඹ 

රිඹහත්භ නහ. ඳසු ගඹ භහගආ ඳඩි ග ග  නළවළ කිඹරහ ගම් 
භහගආ නඩු දභන සිරිතක් ම්රු ගදඳහේතගම්්තතුග  
නළවළග්ත. ඒ පිළිඵ හච්ඡහ යරහ ග්තන ඵළරි වුණු මුදල් 
ගොටස ලගඹ්ත වරි ග්තන රහ ඵර්තන අපි ටයුතු 

යනහ. නඩු දළමීගම් රභග දඹක් තිගඵනහ. අපි ඒ රභග දඹ 
අනුභනඹ යනහ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  - 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහ ඔඵතුභහ භතු යන 

හයණඹ ගභොක්ද? 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු ඇභතිතුභනි  ළදත් 
හයණහක් නිහයි භභ ගම් ප්රලසනඹ අව්තග්ත. මුඳහය මිතිර 

ළඩ යන ගේඹ්තටත් ගම් රුපිඹල් 2 500  ජභනහ අදහශද  
නළ්දද කිඹන එ පිළිඵ ඵයඳතශ ිධහදඹක් තිගඵනහ. 
මුඳහය මිතිලි්ත ගොභහරිසතුභහට ගඹොමු යරහ තිගඵනහ  
මුඳහයරට ගම්  ජභනහ අදහශ ය ්තග්ත ගොගවොභද 

කිඹරහ ඳළවළදිලි කිරීභක් ය්තන කිඹරහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ රුපිඹල් 2 500? 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔ   රුපිඹල් 2 500  ජභනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවොයි  ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි. රු ඇභතිතුභහ පිළිතුරු ගද්තන. 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.ம . தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

මුඳහය ගේඹ්තට ඳඩි රළගඵ්තග්ත ගනත් ඳදනභක් 
උඩ. ඇත්ත ලගඹ්තභ අපි ද්තහ තිගඵනහ   ඒ රුපිඹල්  2 500ත් 
ඒ ගොල්ර්තගේ ග තනඹට එතු ය්තන කිඹරහ. එඹ  මතිගඹ්ත 

ආයණඹ ්තග්ත නළවළ. 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අස 10 - 622/'16-(1)  රු චමි්තද ිධගේසිරි භවතහ 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றம சறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් 
ඳහරන අභහතයතුභහ ගනුග්ත භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ 
වහ තිඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිපත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டலபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

 

වි හලවිදයළ විදයළයතන: විවහතර 
தல்லனக்க் ல்ற றயணங்ள் : றதம் 
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11 ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
     (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  
      (The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිපුණතහ සේධන වහ ිත්තීඹ පුහුණු අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) දළනට ශ්රී රසහග  පිහිටහ ඇති ිධ ලසිධදයහර 
ිධදයහඹතන සයහ ගොඳභණද;  

 (ii) ඒහගආ ගේඹ යන ආචහේඹ භඩුඩරඹ ව 
ඉගනුභ රඵන සිසු්ත සයහ ග්ත ග්ත 
ලගඹ්ත ගේද; 

 (iii) එභ ආඹතන වහ මරය ප්රතිඳහදන රඵහ ගදන 
ආඹතන ගේද; 

 (iv) සිසු්තග්ත මුදල් අඹ කිරීභක් සිදු ය්තග්ත නම්  
ඒ ය ඳදනභක් ඹටගත්ද; 

 (v) ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහරගආ උඳ කුරඳති වහ 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන ප්රධහ ම  ව ප්රධහන 
ිධධහඹ නිරධහරි අතය ඇති ම්ඵ්තධඹ ගවෝ 
ඵළඳීභ යහහයද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) (i) ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරිඹහගේ  2016.02.23 
දිනළති "ඳත්වීම් ලිපි නළත නිකුත් කිරීභ" නභළති 
අබය්තතය සග්දලඹ  භඟි්ත ිත්තීඹ තහක්ණ 
ිධලසිධදයහරීයඹ උඳකුරඳති ිධසි්ත නිකුත් ශ 
සිඹලු ඳත්වීම් 2016.02.15 දින සිට අරසගු ය 
ඇති ඵ ද්තග්තද; 

 (ii) ඳත්වීම් අරසගු කිරීගම් ව ඹළි ඳත්වීම් රඵහ  ජගම් 
ඵරඹක් ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරිඹහට ඳයහ 
තිගේද; 

 (iii) එගේ නම්  ඒ ගගේද; 

 (iv) ඳත්වීම් අරසගු කිරීභ වහ අභහතයහසලගආ 
අනුභතිඹක් රඵහත යුතු ගනෝතග්තද; 

 ඹ්තනත් එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද?  
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ඳහේලිගම්්තතු 

றநன் அதறறயத்ற ற்யம் தரறற்தறற்சற  அலச்சலக் 

மட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்மதரது இனங்லறல் ரதறக்ப்தட்டுள்ப 

தல்லனக்க் ல்ற றயணங்பறன் 

ண்றக்ல வ்பதன்தலயும்; 

 (ii) அற்நறல் தறரற்யறன்ந றரறவுலரபர் 

பறணதும் ரர்பறணதும் ண்றக்ல 

தவ்மநர வ்பதன்தலயும்; 

 (iii) மற்தடி றயணங்ளுக்கு றற ற்தரடுலப 

ங்கும் றயணங்ள் ரல ன்தலயும்; 

 (iv) ரர்பறடறயந்து தம் அநறடப்தடு 

ரறன், அது ன்ண அடிப்தலடறல் 

ன்தலயும்; 

 (v)  தரறல்சரர் தரறல்தட்தறல் தல்லனக் 

த்றன் துலமந்யக்கும் தல்லனக் 

க் ல்ற றயண லனல அறரரறக்கும் 

தற றலநமற்ய உத்றமரத்யக்குறலட 

றனரண தரடர்தை அல்னது உநவு த்லது 

ன்தலயும்; 

 அர் இச் சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தற றலநமற்ய உத்றமரத்ரறன் 

2016.02.23ஆம் றற "றணக் டிங்லப 

லப ங்குல்" ணப்தடும் உள்பப் தத்றத் 

றன் தோனம் தரறல்சரர் தரறல்தட்தறல் 

தல்லனக்த்றன் துலமந்ரறணரல் ங் 

ப்தட்ட சன றணங்ளும் 2016.02.15ஆம் 

றறறலியந்து இத்துச் தசய்ப்தட்டுள்ப 

தன்தல அநறரர? 

 (ii) றணங்லப இத்துச் தசய்ற்கும் லப 

றணங்லப ங்குற்குரண அறரம் 

தற றலநமற்ய உத்றமரத்யக்கு 

அபறக்ப்தட்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (iii) ஆதணறல், அது வ்ரதநன்தலயும்; 

 (iv) றணங்லப இத்துச் தசய்ற்கு அலச் 

சறன் அங்லரத்லப் ததநமண்டி 

றல்லனர ன்தலயும்;  

 அர் இச் சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Skills Development and 

Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of University Colleges in Sri 
Lanka at present; 

 (ii)  the number of teachers and students in 
those University Colleges, separately; 

 (iii) the institutions that make financial 
allocations to those institutions; 

 (iv) the basis on which fees is charged from 
students, if any; and 

 (v) the nature of the relationship or bond 
between the Vice Chancellor of the 

University of Vocational Technology, the 

Chief of the University College and the 
Chief Executive Officer? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the Internal 

Memorandum of the Chief Executive 

Officer with the title “Re-issuing the Letters 

of Appointment” dated 23.02.2016 has 
cancelled all appointments made by the 

Vice Chancellor of the University of 

Vocational Technology from 15.02.2016; 

 (ii) whether the Chief Executive Officer has 

been empowered to cancel appointments 
and making appointments afresh; 

 (iii) if so, in what way; and 

 (iv) whether it is not required to obtain the 
approval of the Ministry to cancel 

appointments? 

(c) If not, why? 

 
ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ (නිපුණතළ වගලර්ධාන ශළ 

ලෘත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்ள் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற அலச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එභ  ප්රලසනඹට පිළිතුය 
ගභගේඹ. 

(අ)  (i)   ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන සයහ 06 කි. 

   අස 1882/51 දයන ිත්තීඹ තහක්ණ 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන නිඹභහලිඹ අනු 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන 05 (ඳවක්) 2014 
ඔක්ගතෝඵේ භ ඳශමු දින ආයම්බ යන ර ජ. 

  ඵට්තර ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතනඹ 2016.06.01 
දින ආයම්බ ය ඇති අතය එහි ඳහඨභහරහ ගභභ 
ගයහි ළේතළම්ඵේ භ ආයම්බ කිරීභට 
අගේක්ෂිතඹ. 

 (ii) ඳහඨභහරහ ගනොමිරගආ ඳත්්තන අපි තීයණඹ 
ශහයි්ත ඳසගේ  ශිය සයහ තු්ත ගුණඹකි්ත 
ිධතය ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  

 (iii) භවහ බහඩුඩහහයඹ 

 (iv) 2016 අගප්රේල් භ සිට සිඹලුභ ඳහඨභහරහ 
ගනොමිරගආ ඳළළත්වීභට ත් තීයණඹට අනු මීට 
ප්රථභ මුදල් අඹ ය ඳළළත් ව ඳහඨභහරහ්තද 
ඇතුුව සිඹලුභ ඳහඨභහරහ්ත ගනොමිරගආ 
ඳළළත්වීභට ටයුතු ය ඇත. 

 (v) ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහරගආ උඳකුරඳති 
2008 අස 31 දයන ිධලසිධදයහර ඳනගත් 11 (7) 
්තතිඹ ඹටගත් ිධලසිධදයහරගආ ප්රධහන ිධධහඹ 
නිරධහරිඹහ  ණ්ත  ජගම් නිරධහරිඹහ ව ිධනඹ 
ඳත්හගන ඹහගම් කීභ ද ඳළගයන 
නිරධහරිඹහ ග . 

  ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන ඹනු ිත්තීඹ තහක්ණ 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන නිඹභහලිඹට අනු 
ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹට අනුඵ්දධ 

815 816 

[රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති  භවතහ] 
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ආඹතන න අතය  ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන 
නිඹභහලිගආ 6(1) ්තතිඹ අනු එහි අධයක්  
එභ ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතනගආ ප්රධහන ිධධහඹ 
නිරධහරිඹහ ගභ්තභ එභ නිඹභහලිගආ 16 (1) 
්තතිඹ අනු ණ්ත  ජගම් නිරධහරිඹහද ග . 
එගේභ ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන නිඹභහලිගආ 6(6) 
්තතිඹ අනු ිධදයහඹතනඹ තුශ ිධනඹ ඳත්හ 
ළ මගම් කීභද ඳළරී ඇත්ගත් ිධදයහඹතනගආ 
අධයක්යඹහ ගතඹ. ිධලසිධදයහර 
ිධදයහඹතනර ප්රතිඳත්තිභඹ රුණු වහ 
ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහරගආ එඟත්ඹ 
රඵහ ළ මභ වළය එදිගනදහ ඳරිඳහරන ටයුතු 
වහ උඳකුරඳතිගේ අනුභළතිඹක් රඵහ ළ මභ 
අලය ගනොග .  

(ආ) (i) ඳත්වීම් අරසගු කිරීභක් සිදු ය නළත. 

  ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන 
නිඹභහලිගආ 12(2) (අ) අනු ිධලසිධදයහරගආ 
අනුභළතිඹ ඇති ිධදයහඹතනගආ ආචහේඹරු්ත 
ව ගනත් ඳරිඳහරන නිරධහරි්ත වහ ගේඹ්ත 
ඳත් කිරීභ එභ ආඹතනගආ ශභනහයණ 
භඩුඩරගආ හේඹඹක් න ඵළිධ්ත  ඒ අනු රිඹහ 
කිරීභට වළකි න ඳරිදි ිත්තීඹ තහක්ණ 
ිධලසිධදයහරඹ භඟි්ත ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන 
නිඹභහලිගආ 18(1) ඹටගත් නිකුත් ය අති 
ඳත්වීම් ලිපි ගනුට ිධදයහඹතනගආ 
අධයක්ගේ අත්නි්ත න ලිපි මුල් ඳත්වීම් දින 
සිට රසගු න ඳරිදි නිකුත් ය ඇත.  

  ගභතළන සිදු වුගඩු   Ordinance  එගක් තිුළණු  
transitional provision එක් අනු තභයි 
ිධලසිධදයහරගඹ්ත මුලි්තභ ඳත්වීම් ලිපි දු්තග්ත. 
වළඵළයි  ඊට ඳසගේ  මතයනුකර Ordinance එ 

ඳදනම් යගන තභයි එභ ලිපි ගනුට 
ිධදයහඹතනගආ ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරියඹහගේ 
අත්නි්ත ඳහර භඩුඩරගආ අනුභළතිඹ ඇති ඒ 

ඳත්වීම් ලිපි රඵහ  ජරහ තිගඵ්තග්ත. 

 (ii) නළත. 

 ඳත්වීම්  ජගම් ව අරසගු කිරීගම් ඵරඹ ිත්තීඹ 

තහක්ණ ිධලසිධදයහරගආ අනුභළතිඹට ඹටත් 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතනගආ ශභනහයණ 
භඩුඩරඹ තු ග .  

 ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරියඹහ ගනොගයි  

භඩුඩරගආ තීයණඹක් අයගන university එට 
අනුභළතිඹ වහ එ්තන ඕනෆ.  

 ශභනහයණ භඩුඩර තීයණඹ රිඹහත්භ 
යනු රඵ්තග්ත ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතනගආ 
ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරිඹහ ග . 

 (iii)  අදහශ ගනොග . 

 (iv)  නළත. 

 ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහර ඳනත ව 
ිධලසිධදයහර ිධදයහඹතන නිඹභහලිඹ අනු 
අභහතයහසල අනුභළතිඹ රඵහ ළ මභ අලය නළත. 
අභහතයහසල ගල්ම් ිත්තීඹ තහක්ණ 
ිධලසිධදයහර ඳහර භඩුඩරගආ නිර ඵරගඹ්ත 

ඳත් න හභහජිගඹකි. 

  එතගොට ඒ ්තන තීයණරටත් එතුභහ වබහග 
ගනහ.  

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ ඳළවළදිලි කිරීභ පිළිඵ ඉතහභ 
සතුති්තත ගනහ. ගභොද  ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ වයවහ තිුළණු 
ගොඩහක් ළටලු නියහයණඹ ගනහ. ගභහි ජ "ඳත්වීම් ලිපි නළත 

නිකුත් කිරීභ" කිඹන ය ේ ඳහඨඹ ආහභ තභයි ගම් ප්රලසනඹ ඳළන 
නඟි්තග්ත.  

ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට නළත ඳත්වීම් ලිපි නිකුත් 

කිරීභක්ත්   අදහශ ප්රධහන ිධධහඹ නිරධහරිඹහගේ ඵරඹ ඹටගත් 
අලුත් ඳත්වීභක් වළටිඹට එඹ අේථ ථනඹ ්තග්තත් නළත්නම්  ඒ 
කිඹ්තග්ත ලි්ත රඵහ දු්ත ඳත්වීම් ලිපි අරසගු කිරීභක් සි්දධ 
ගනොවී අඩුඩතහ දිටභ රැඳිරහ තිගඵන ආහයගඹ්ත ඒ ඳත්වීභ 

රළී තිගඵනහ නම් ළටලුක් නළවළ. භහ හිතන ිධිවඹට 
ඔඵතුභහගේ ම්පේණ ඳළවළදිලි කිරීගම් තිුළගඩු  ගම්ග්ත අලුත් 
ඳත්වීම්  ජභක් සි්දධ ්තග්ත නළවළ; තිගඵන ඒහ අරසගු වීභක් 

්තග්තත් නළවළ  අය අඩුඩතහ දිටභ තිගඵන ඳරිදි ඳත්වීභ 
තවවුරුගරහ තිගඵනහඹ කිඹන එයි. ඒ හයණහත් එක් භට 
අතුරු ප්රලසන ඳළන නඟි්තග්ත නළවළ. වළඵළයි ගම් ප්රලසනඹ භතු ශ 

ඳහේලසඹ්ත එක් හච්ඡහ යරහ  ඔඵතුභහගේ ගම් පිළිතුය 
පිළිඵ නළත දළනුත් වීභට භහ අසථහක් රඵහ ්තනම්. 

     
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට අතුරු ප්රලසන ගදක් 

තිගඵනහ.  එයි්ත ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. ිධලසිධදයහර 
ඳනත ඳහේලිගම්්තතුග  ම්භත යන අසථහග  ජ ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ගරුණු උඳග්දල හය බහ ිධහදගආ ජත්  
අහන උඳග්දල හය බහ තුශ ජත් නිභනඹට ආග   

ගභඹ 1978 අස 16 දයන ිධලසිධදයහර ඳනතට අනු ආයම්බ 
යන රද ඵයි. නමුත් ඔඵතුභහ ද්තනහ  එඹ එගර ගනොගයි 
පිහිටුහ තිගඵ්තග්ත කිඹරහ. භහ අව්තග්ත ිත්තීඹ තහක්ණ 

ිධලසිධදයහරඹ පිළිඵයි. ගම් ආඹතනඹ ගරෝගආ තිගඵන 
අගනකුත් ආඹතන භඟ පිළිළ මගම් ජ  ළඵෆ ගරභ 
ිධලසිධදයහරඹක් ගර ගභඹට ඇති වී තිගඵන ඵහධහ ගනස 

ය්තන ඇභතිතුභහගේ ඳළත්ගත්ත  ය්තග්ත ගභොනහද කිඹරහ 
භහ දළන්තන ළභළතියි. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඇත්ත ලගඹ්තභ භහ දළනටභත් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් 

අයගන තිගඵනහ  යත්භරහග්ත තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹ UGC 
එගක් අීක්ණඹට ඹටත් ්තන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඇත්ත 
ලගඹ්තභ අඳට ඕනෆ  ප්රමිතිඹ ළඩිදියුණු ය්තනයි. ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ගරහ තිුළණහ. ඒ පිළිඵ 

අගේ අදවස ඉල්රහ තිුළණහ. ගභඹ අලුත් ිධලසිධදයහරඹක් ග්ත. 
අඳට හරඹක් ඹනහ  නභක් වදහ්තන. ශිය ශියහ්තගේ 
ඳළත්ගත්ත ඵරහ භහ හිතුහ  පිළිළ මභක් තිගඵන ආඹතනඹක් 

වළටිඹට UGC එගක් අීක්ණඹ ඹටගත් අඳට ගභඹ ඳත්හගන 
ඹ්තන පුුව්ත නම් ඒ ප්රමිතිඹ ළඩිදියුණු ය්තන පුුව්ත කිඹරහ. 
එතගොට UGC එග්ත ගභභ තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹ 

අීක්ණඹ  යනහ නම්  ිධලසිධදයහර ඹටගත් ඳත්හගන ඹන 
ිධදයහඹතනරටත් ඒ ම්ඵ්තධ ය්තග්ත  ගොගවොභද කිඹහ භහ 
ඵරනහ. අඳට එඹ තදුයටත් අධයඹනඹ ය්තන සි්දධ නහ. 

තහක්ණ ිධලසිධදයහරගආ අීක්ණ ටයුතු ය්තන UGC එට 
ඉඩ ගද්තන භහ ළභළතියි. වළඵළයි ඳහේලිගම්්තතු ඳනතක් ඹටගත් 
සථහපිත ය තිගඵන ිධලසිධදයහරඹක් නිහ  ඹම් ගනක් 
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ඳහේලිගම්්තතු 

යනහ නම් අඳට ඳහේලිගම්්තතුට එ්තන ගනහ.  නමුත් දළ්ත 
තිගඵන තත්ත්ඹත් එක් ළබිනේ භඩුඩරගආ අනුභළතිඹ ඇති 
එහි අීක්ණ ටයුතු ය්තන ඉඩඩ රහ ගද්තන අඳට 

පුුව්ත  . 

     
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගදළනි හයණඹ ගම්යි  රු ඇභතිතුභනි. භභ අතුරු ප්රලසන 

ගදභ එට අව්තනම්. භහ හිතන ිධිවඹට යත්භරහනට ඒ ප්රලසනඹ 

ඵයඳතශ ගර නළවළ. නමුත්  ගොශම පිහිටි නිහ ගඳොදුග  ගම් 

ිත්තීඹ පුහුණු ආඹතන සිඹල්රටභ තිගඵන ප්රලසනඹක් තභයි සුදුසු 

ආචහේඹරු්ත ඵහ ළ මගම් ජ තිගඵන ළටලු. ගභොද  එහි ජ 

ිධලසිධදයහර භේටභට භහන සුදුසුම් ඉල්රනහ. නමුත්  ළටුේ 

තර අඩුයි; ළටුේ භේටම් අඩුයි. පිළිළ මභත් අඩුයි. ඒ නිහ එඹ 

ගනස ය්තන ඔඵතුභහ ය්තග්ත කුභක්ද කිඹන එයි භහ 

ඳශමුග්තභ අව්තග්ත.  

ඊශඟ හයණඹ ගම්යි. ශියඹ්ත එපු ඉල්ලීභක් භභ 

ඔඵතුභහගේ අභහතයහසලගආ අීක්ණ හය බහට ගඹොමු ය 

තිගඵනහ. එභ ඉල්ලීභ ගභඹයි. ඔඵතුභහගේ ආඹතනර Screen 

Printing ඳහඨභහරහ ඳත්හගන ගහි්ත තිගඵනහ. ඒ 

ම්ඵ්තධ ඉතහ දක් ගුරුරු ව පුහුණුරු්ත ඉ්තන ඵ 

තභයි ශියඹ්ත ව්ත ය තිගඵ්තග්ත. නමුත්  දළ්ත එභ 

ඳහඨභහරහ නතය ය තිගඵනහ කිඹන එයි ඔවු්ත දළනුම්  ජ 

තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ ඒ ළන ගොඹහ ඵරහ එභ ඳහඨභහරහ ආයම්බ 

ය්තන කිඹහත් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
( ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ිත්තීඹ තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹට සිඹඹට 

වතළිගවේ  ජභනහ ගනොරළබිරහ තිුළගඩු. ඒ හගේභ 

ිධලසිධදයහරරට දු්තන ඒ වනත් අගේ තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹට 

රළී තිුළගඩු නළවළ. භභ දළනට ති ගදට ගඳය ගම් පිළිඵ 

ළබිනේ ඳ්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ. දළ්ත ළබිනේ භඩුඩරගආ 

අනුභළතිඹ රළී තිගඵනහ  අද ගම් ගභොගවොගත් ඳභණක් 

ගනොගයි  ඉදිරිඹටත් ිධලසිධදයහරර ආචහේඹරු්තට  හේඹ 

භඩුඩරඹට  ගේඹ්තට ඳහ ගදන වළභ  ජභනහක්භ තහක්ණ 

ිධලසිධදයහරගආ සිඹලුභ අඹටත් රඵහ ගද්තන. එතගොට ආඳසු 

අඳට ගම් ගනස ය්තන ඕනෆ නළවළ. ඒ automatically සි්දධ 

ගනහ. ඇත්ත ලගඹ්තභ අඳ ගරොකු ජඹ්වණඹක් ඒ රඵහ 

ත්ගත්. හම්ප්රදහයි ිධලසිධදයහර හගේභ ගම් තහක්ණ 

ිධලසිධදයහරඹත් ළඩිදියුණු යරහ  ඒ ආචහේඹරු එතළනභ 

යහගන  භභ ලි්ත කි හ හගේ UGC එත් ම්ඵ්තධ 

යගන  ගවො ළඩ පිළිගශට ඹ්තන තභයි දළ්ත භභ ටයුතු 

යගන ඹ්තග්ත.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අස 14-665/'16-(1)  රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ.  

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අ්හභහතයතුභහ ව 
ජහති ප්රතිඳත්ති වහ ආේථි ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ 
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු  ජභ වහ ති ගදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිපත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගදන ටඹ. 
  

මකො වහ මලෂඳ මපොෂ තුෂ සිදු ව ලගචළ ශළ දණ : 
පරීක්ණල ප්රගිලය 

தங்குச் சந்ல ஊல், மரசடிள்: றசரலபறன் 

தொன்மணற்நம் 
FRAUD AND CORRUPTION IN SHARE MARKET: PROGRESS OF 

INVESTIGATIONS  
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1.  ගරු ලවහ.ලේ. මරික්කළර් මශතළ 
    (ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 
     (The Hon. S.M. Marikkar) 

   අ්හභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති වහ ආේථි ටයුතු 
අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (3): 

(අ) (i) ඳසු ගඹ භගආ ගොටස ගශ ගඳොශ තුශ සිදු ව 
සචහ වහ දූණ ගම් න ිධටත් සිදු්තග්තද; 

 (ii) එගේ ගනොග  නම්  ඒ වයවහ රඵහත් ප්රතිඹ 
ගේද; 

 (iii) සිදුය ඇති සචහ වහ දූණ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
ඳරීක්ණ ඳත්්තග්තද; 

 (iv) එගේ නම්  එභ ඳරීක්ණර ේතභහන තත්ත්ඹ 
ගේද; 

 (v) ඳරීක්ණලි්ත ළයදිරු්ත න පු්දරයි්තට 
එගයහි  මතිභඹ පිඹය ළ මගම් කීභ බහය 
්තග්තද;  

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

தற அலச்சயம் மசற தரள்லள் ற்யம் 

ததரயபரர அலுல்ள் அலச்சயரணலக் மட்ட 

றணர: 

(அ) (i) டந் ரனத்றல் தங்குச் சந்லறல் லடததற்ந 

ஊல் ற்யம் மரசடிள் ற்மதரதும் 

லடததயறன்நர; 

 (ii) இன்மநல், இதெடரப் ததற்யக் தரண்ட 

தொன்மணற்நம் ரது; 

 (iii) லடததற்யள்ப ஊல் ற்யம் மரசடிள் 

தரடர்தறல் றசரலள் டத்ப்தடுறன்நர; 

 (iv) ஆதணறல், இவ் றசரலபறன் ற்மதரல 

றலனல ரது; 

 (v) றசரலபறல் குற்நரபறரகும் தர்ளுக்கு 

றர சட்ட டடிக்ல மற்தரள்ற்ரண 

ததரயப்லத ற்தரர; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether the acts of fraud and corruption 
which had been occurring at the share 

market in the past era are continuing; 

 (ii) if not, what progress has been achieved 

through absence of frauds and corruptions; 

 (iii) whether investigations are being conducted 

into such acts of fraud and corruption that 

have been committed;  

 (iv) if so, what the present status of the 
investigations is; and 

 (v) whether he will undertake the responsibility 

to take legal action against the persons who 

are found guilty at the investigations? 

(b)  If not, why?  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අ්හභහතයතුභහ ව ජහති 
ප්රතිඳත්ති වහ ආේථි ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* යනහ.  

 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

 (අ)  (i)  නළත. 

 (ii)   ශ්රී රසහ සුරැකුම්ඳත් ව ිධනිභඹ ගොමි්ත බහ ගොටස 
ගගශ ගඳොශ පිළිඵ ආග ක්ණ ටයුතු නුගදනු 
ග රහ තුශ ජීවී ගභ්තභ ඉ්ත ඳසුද සිදු යනු රඵන 
අතය  ේතභහනගආ ජ ඹම් අරමිතහක් සිදුිධඹ වළකි ඵට 
නිරීක්ණඹ ව ිධ අදහශ ඳහේලසඹ්ත අභතහ ඒ පිළිඵ 
ඔවු්තග්ත රුණු ිධභහ අලය තීයණ නු රඵයි. එභඟි්ත 
අරමිතහක් සිදුවීභ මුලිනුපුටහ දළමීභක් ඵරහගඳොගයොත්තු 
ග . අරමිතහක් සිදුව ඳසු ඒ පිළිඵ ටයුතු යනු 
ගනුට අරමිතහක් සිදු ගනොවී තිීභට  ඵරහ ළ මභ 
තුළි්ත ආගඹෝජඹ්තගේ අයිතී්ත ආයක්හ ය ජභට 
අසථහ උදහ ග . අරමිතහක් ඹම් අයුයකි්ත 
සිදුවුගවොත් ිධිවභත් ඳරීක්ණඹකි්ත ඳසු ඔවුනට ිධරු්දධ 
ඩිනමි්ත  මතිඹ රිඹහත්භ කිරීභට ඹහ්තත්රණඹක්ද 
ේතභහනගආ රිඹහත්භ ය ඇත.  

  ගරො ඕනෆභ ගොටස ගගශ ගඳොශ ආගඹෝජඹ්ත 
ගවෝ ගනත් ඳහේලසඹක් අරමිතහ සිදු කිරීභට උත්හව 
කිරීභ ගනොළශළක්ිධඹ වළකි අතය  නිඹහභඹහගේ ව 
ගොටස ගගශ ගඳොගශේ හේඹ බහයඹ ්තග්ත එභ 
අරමිතහ සිදු කිරීභට ඇති ඉඩ ප්රසථහ ඇහිරීභයි. එගභ්තභ 
රභත් නිඹහභනඹ කිරීභයි. ේතභහනගආ ගොටස 
ගගශ ගඳොගශේ එභ රභත් නිඹහභනඹ සිදු ගමි්ත ඳතී. 

 (iii)   සිදුගමි්ත ඳතී. 

 (iv) ඳසු ගඹ හර හනුග  ජ සිදු යනු රළූ  ිධභේලන 
පිළිඵ ෆහීභට ඳත් ිධඹ ගනොවළකි ගවයි්ත ේතභහන ශ්රී 
රසහ සුරැකුම්ඳත් ව ිධනිභඹ ගොමිභ ිධසි්ත න 
ඩුඩහඹභක් ඹටගත් භවයක් ිධභේලන නළත ආයම්බ ය 
ඇත.  

  ගම් න ිධට ිධභේලන 11ක් නළත ආයම්බ ය ඇති අතය  
එභ ිධභේලන එගොශවභ ඳසු ගඹ හර හනුග  ජ 
ිධභේලනඹ ය අ්ත ශ ඒහ ග . න ිධභේලන 
ඩුඩහඹභ ඹටගත් ගභභ නළත ආයම්බ ශ ිධභේලන 
පිළිඵ ඳරීක්ණ ඳළළත්ගන අතය එඹට අභතය න 
ිධභේලන 4 ටයුතුද ගගයමි්ත ඳතී. 

  එභ ිධභේලන නිලසචිත හර ඳයහඹක් තුශ ඩිනමි්ත 
අ්ත කිරීභට ටයුතු ම්ඳහදනඹ ය ඇත. 

 (v)  බහයනු රළගේ. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 

ලේ.ලවහ. නරුල් නිළයළ මශත්ක යමේ නිලව : 
ප්රිලවගවහකරණය 

றயற ம்.ஸ். தயல் றனரரறன் வீடு : 

யசலலப்தை 

HOUSE OF MRS. M.S. NURUL NILAYA: RECONSTRUCTION  

552/’16 

6. ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ (ගරු මවේයිඩ් අලී වළහීර් 

මවුළනළ මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு தசறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர சரர்தர) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)   

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භවනුය දිස්රික්ගආ  ගඳොල්ගොල්ර  
ත්ගත්ගදය  අස 50/ී 2  දයන සථහනගආ ඳදිසචි  
එම්.එස. නූරුල් නිරහඹහ භවත්මිඹ ව ඇඹගේ 
ඳවුගල් හභහජිඹ්ත ඳදිසචි වී සිටින නි ඳු 
මුදුන පිහිටහ ඇති ඵත්; 

 (ii) ඳසු ගඹ දහ අිව ේහක් භඟ ඇති ව නහඹ 
ඹෆගභ්ත  එභ නි ඩහ ළීමගම් අදහනම් 
තත්ත්ඹට ඳත් වී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ ද්තගනහිද? 

(ආ) (i)  එගේ නම්  අදහනම් තත්ත්ඹට ඳත් වී තිගඵන 
නි ප්රතිසසයණඹ කිරීභ වහ අලය පිඹය 
්තග්තද; 

 (ii) එභ ඳු තදුයටත් නහඹ ඹෆගභ්ත අට 
නිගසරටද සිදු ිධඹ වළකි වහනි අභ කිරීභ වහ 
සුදුසු පිඹය ්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

அணர்த் தொரலத்து அலச்சலக் மட்ட றணர:  

(அ) (i)  ண்டி ரட்டத்றல், ததரல்தரல்ன, 

த்மத, 50/தே2ஆம் இனக்த்றல் சறக்கும் 

றயற ம்.ஸ். தயல் றனரர ற்யம் 

இரறன் குடும்தத்றணர் குடிறயக்கும் வீடு லன 

உச்சறறல் அலந்துள்பதன்தலயும்; 

 (ii) டந் ரட்பறல் அற லயுடன் ற்தட்ட 

ண்சரறறணரல், இவ்வீடு உலடந்து றளம் 

இடர்ரண் றலனறலுள்பதன்தலயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ஆதணறல், இடர்ரண் றலனக்கு 

உள்பரறயுள்ப வீட்லட யசலலப்தற்குத் 

மலரண டடிக்லலப 

மற்தரள்ரர; 

 (ii) மற்தடி லனள் மலும் 

ண்சரறவுக்குள்பரன் தோனம் தக்த்றலுள்ப 

வீடுளுக்கு ற்தடக்கூடி மசத்லக் 

குலநப்தற்குத் குந் டடிக்லலப 

மற்தரள்ரர; 

 ன்தல அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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ඳහේලිගම්්තතු 

asked the Minister of Disaster  Management: 

(a) Is he aware  that - 

 (i) the house of Mrs. M.S. Nurul Nilaya and 

members of her family at No. 50/B2  
Wattegedara, Polgolla in Kandy District is 

located on top of a hill; and 

 (ii) due to the landslide which followed the 

recent torrential rains, this house is on the 

verge of collapse? 

(b) Will he state whether - 

 (i) steps will be taken to renovate that house 

which is highly vulnerable to disaster; and 

 (ii) appropriate steps will be taken to minimize 

the damages being caused to other houses in 

the vicinity, with further landslides 
occurring in those mountains?   

(c)      If not, why? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Disaster Management, 
I table* the Answer for Question No. 06.  

 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i) Situated on a mountain slope (200 - 300.) 

 (ii) There has been no landslide consequent to the recent 

heavy rains. The layer of filled soil in front of this 

house has been washed away by the rain water and has 

subsided and no damage has been caused to this house 

so far.  If no remedy is taken to prevent the filled soil 

from being washed away, the house will face the risk 

of being damaged.  

(b) (i) There is no need for repairing the house. However, if 

the fill slope continues to be washed away, the house 

will possibly be damaged and therefore, some remedy 

has to be taken to prevent it. There is no possibility of 

allocating provisions from public funds to construct 

retention walls in order to protect houses from 

damages that could be caused by such improper human 

activities. Action can only be taken to raise awareness.  

 (ii) A comprehensive geological examination was carried 

out at this site by the National Building Research 

Organization and according to the findings of that 

examination, it was observed that the instability has 

been caused by human activities (improper 

constructions, very high vertical cut slopes, and 

improper rainwater management) and remedies such as 

introducing retention methods for cut slopes and 

constructing a surface drainage system to facilitate 

rainwater flow should be taken and in future, plans 

should be developed in such a way that they are 

appropriate for the geographical position. This 

recommendation of the National Building Research 

Organization should be taken into consideration.  

(c) Not relevant.  

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අස 7-598/'16-(1)  රු රකී ජඹේධන භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු රකී ජඹේධන භවතහ 

ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

  
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති ගද 
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිපත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரல ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டலபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
රුහුණුපුර ජ ලයළපෘිලය : විවහතර 

யயளடதை லர் றறமர யத்றட்டம் : றதம் 

RUHUNUPURA WATER PROJECT: DETAILS  
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12. ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ (ගරු නළමල් රළජපක් මශතළ 
මලනුල )  
(ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு ரல் ர தக்ஷ 

சரர்தர) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Namal 
Rajapaksa)   

නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) වම්ඵ්තගතොට සේධන රහඳඹ ආයණඹ න 

ඳරිදි ඉදි කිරීභට ළරසුම් යන රද රුහුණුපුය ජර 
යහඳිතිගආ I න අදිඹගේ ඉදි කිරීම් නිභ ය 

තිගේද; 

 (ii) එගේ නම්  ඒ වහ ළඹ යන රද මුුව මුදර 

ගොඳභණද;  

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) (i) යහඳිතිඹ භඟි්ත ආයණඹ කිරීභට නිඹමිත ්හභ 

නිරධහරි ම් සයහ ගොඳභණද; එභ ම් 
ගේද; 

 (ii) ජර යහඳිතිඹ භඟි්ත ජර ම්ඳහදනඹ රඵහ  ජ ඇති 

ආඹතන වහ ්හභ නිරධහරි ම් ග්ත ග්ත 

ලගඹ්ත ගේද; 

 (iii) ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ  ජ ගනොභළති ්හභ නිරධහරි 

ම් ගේද;  

 (iv) එභ ්හභ නිරධහරි ම්රට ජරඹ රඵහ  ජභට 

ටයුතු ය්තග්තද; 

 (v) ඒ වහ ත ිධඹ වළකි හරඹ ගොඳභණද;  

 ඹ්තනත් එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 
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த் றட்டறடல், லர் ங்ல் அலச்சலக் மட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அம்தரந்மரட்லட அதறறயத்ற னத்ல 

உள்படக்கும் லறல் றர்ரறப்தற்கு 

றட்டறடப்தட்ட யயளடதை லர் றறமர 

யத்றட்டத்றன் 1து ட்டத்றன் றர்ரப் 

தறள் றலநவு தசய்ப்தட்டுள்பணர 

ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறன், இற்தண தசனறடப்தட்டுள்ப 

தரத் தத்தரல வ்பதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) யத்றட்டத்றன் தோனம் உள்ரங்ப்தடுற்கு 

உத்மசரயுள்ப றர அலுனர் தறரறவுபறன் 

ண்றக்ல வ்பதன்தலயும்; 

அப்தறரறவுள் ரல ன்தலயும்; 

 (ii) லர் றறமர க் யத்றட்டத்றதெடர லர் 

ங்ல் ததற்யக்தரடுக்ப்தட்டுள்ப 

றயணங்ள் ற்யம் றர அலுனர் தறரறவுள் 

ணறத்ணறம ரல ன்தலயும்; 

 (iii) லர் இலப்தைக்ள் ங்ப்தடர றர 

அலுனர் தறரறவுள் ரல ன்தலயும்; 

 (iv) மற்தடி றர அலுனர் தறரறவுளுக்கு லலப் 

ததற்யக்தரடுக் டடிக்ல டுப்தரர 

ன்தலயும்; 

 (v) இற்தண வ்பவு ரனம் டுக்கும் 

ன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water 

Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether construction work of Phase 1 of the 

Ruhunupura Water Project planned to be 
constructed to cover the Hambantota 

Development Zone, has been completed; 

and 

 (ii) if so, of the total amount of money spent on 

that? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of  Grama Niladhari Divisions 

to be covered by that project and the names 

of those Divisions; 

 (ii) the institutions and the Grama Niladhari 

Divisions provided with water supply 

through that water project, separately; 

 (iii) the Grama Niladhari Divisions that have not 

been provided water supply connections; 

 (iv) whether action will be taken to provide 

water to those Grama Niladhari Divisions; 
and 

 (v) the possible time frame required for that? 

(c) If not, why? 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of City Planning and 

Water Supply, I table* the Answer for  Question No. 12.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i) Stage 1 of the Ruhunupura Project is implemented 

under 02 contracts.  

*   First contract was completed on 09.11.2014 and it 

was funded by foreign aid.  

*   Second contract was laying of pipes for a length of 

270 kilometres of the PVC distribution system. It 

was funded by local funds and the project was 

commenced on 20.11.2014 and planned to be 

completed by 13.08.2016. 

 (ii) Expenditure of money for the contract 01 - Rs. 

13,131.32 million. 

   Expenditure of money for the contract 02 - Rs. 1,929.6 

million  
 

(b) (i) 24 Divisions  

   Sooriyawewa Divisional Secretariat  

  Meegahajadura, Weliwewa, Samajaseva Pura, 

Suravirugama, Weeriyagama, Namadagaswewa, 

Mahaweli Kadara, Andarawewa, Sooriyawewa, 

Ranmuduwewa, Beddewewa, Wedhiwewa, 

Habaraththawala, Viharagala, Mahapelessa.  

  Sevanagala Divisional Secretariat (Monaragala 

District) 

   Nugegalayaya, Habarugala, Mahagama. 

   Hambantota Divisional Secretariat  

   Elalla, Bellagaswewa, Kaaliyapura, Samodagama, 

Siribopura. 

   Lunugamvehera Divisional Secretariat 

   Pahala Mattala. 
 

 (ii) Institutions that the connections of water supply have 

given 

· Kothalawala Defence Academy - 

Sooriyawewa 

· China Harbour Institute (Contractor of 

Southern Highway) 

· Madunagala Monastery (Aranya Senasanaya) 

and Karandulena Aranya Senasanaya 

· Mahamevuna Monastery.  

  Grama Niladhari Divisions  

· Sooriyawewa Divisional Secretariat 

Meegahajadura, Weliwewa, Samajaseva  Pura, 

Suravirugama, Weeriyagama, 

Namadagaswewa, Mahaweli Kadara 

Andarawewa, Sooriyawewa, Beddewewa, 

Viharagala. 

· Sevanagala Divisional Secretariat 

(Monaragala District) 

 Nugegalayaya. 

· Hambantota Divisional Secretariat 

 Elalla, Bellagaswewa, Keliyapura, 

Samodagama, Siribopura. 
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 (iii) Sooriyawewa Divisional Secretariat  

 Ranmuduwewa, Wediwewa, Habaraththawala, 

Mahapelessa.  

 Lunugamvehera Divisional Secretariat  

 Pahala Mattala. 

 Sevanagala Divisional Secretriat (Monaragala 

District) 

 Habarugala, Mahawewa. 

(iv) Yes. 

(v) Currently, laying out of distribution pipe lines 

under Stage I of this project is scheduled to be 

completed by 13.08.2016. Then, the water 

supply connections for the above-mentioned 

GN Divisions could be given.  

Currently, for rural projects which are covered 

by some rural water supply projects but have 

less good quality and quantity has planned to 

give a bulk water supply. 

(c) Not relevant.  

 
කළන්තළලන්  වමළනළත්මකල වෆකීම: ිළයලර 
ததண்பறன் சத்தும் மதல்: டடிக்ல 
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13. ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ (ගරු හිරුණිකළ මප්රේමචන්ර 
මශත්ක ය මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு (றயற) யறயறர 
தறமச்சந்ற சரர்தர) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Hirunika Premachandra)   

හ්තතහ  වහ  ශභහ   ටයුතු   අභහතයතුමිඹග්ත  ඇස  ප්රලසනඹ 

- (1): 

(අ) (i) ශ්රී රසහ තුශ හුගදක් හ්තතහ වීභ ඳභණක් 
ගවේතුගොටගන භහජගආ ෆභ අසථහ ජභ 
කිසිඹම් ගනස ආහයගආ ළරකිලිරට රක් ව 
ව රක් න හ්තතහ්තට හධහයණඹක් ඉටු 
කිරීභ වහ හ්තතහ වහ ශභහ ටයුතු 
අභහතයහසලඹ ිධසි්ත ගම් න ිධට කිසිඹම් පිඹයක් 
ගන තිගේද;  

 (ii)  එගේ නම්  එභ පිඹය ගේද; 

 ඹ්තන එතුමිඹ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) (i) ආම් වහ ජහතී්ත අනු හ්තතහ අයිතිහසිම් 
ගනස වීම් භඟි්ත ශ්රී රසහග  ප්රධහන  මතිඹට 
ඹම්කිසි ඵරඳෆභක් සිදු ්තග්තද; 

 (ii) එගේ නම්  එභ ඵරඳෆභ ගේද; 

 (iii) එභ ඵරඳෆභ භඟි්ත ිධිධධ ජහතී්ත වහ ආම් 
නිගඹෝජනඹ යන හ්තතහ්ත කිසිඹම් 
ගනසභට බහජනඹ ්තග්තද; 

 (iv) එගේ නම්  රසහග  ගගන සිඹලුභ හ්තතහ්ත 
එභ  මතිඹට ඹටත් කිරීභ වහ  මති 
ම්ඳහදනඹ කිරීභට ටයුතු ය්තග්තද;  

 ඹ්තනත් එතුමිඹ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 

பறர் ற்யம் சறயர் அலுல்ள்  அலச்சலக் மட்ட 

றணர: (1) 

(அ) (i) இனங்லறல் ததண் ன்ந எம 

ரத்றணரல் சதோத்றல் ல்னரச் 

சந்ர்ப்தங்பறலும் மதம் எய லறல் 

தரதட்சம் ரட்டப்தட்ட ததண்ளுக்கு லறல 

றலநமற்யற்கு பறர் ற்யம் சறயர் 

அலுல்ள் அலச்சு இன்நபறல் மதம் 

டடிக்ல மற்தரண்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறல், மற்தடி டடிக்லள் 

ரலதன்தலயும்; 

 அர் இச் சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ம் ற்யம் இணங்ளுக்ல ததண்ள் 

உரறலள் ரயதட்டியப்தன் தோனம் 

இனங்லறன் தறரண சட்டத்துக்கு மதம் 

ரக்ம் ற்தட்டுள்பர ன்தலயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அத் ரக்ம் ரதன்தலயும்; 

 (iii) மற்தடி ரக்த்றணரல் தல்மய இணங்ள் 

ற்யம் ங்லப தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந 

ததண்ள் மதம் தரதட்சத்துக்கு 

உள்பரக்ப்தடுறன்நரர்பர ன்தலயும்; 

 (iv) ஆதணறல், இனங்லறல் சறக்றன்ந சன 

ததண்லபயும் எம சட்டத்துக்கு 

உட்தடுத்துற்ரண சட்டம் இற்யற்கு 

டடிக்ல மற்தரள்ரர ன்தலயும்; 

 அர் இச் சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Women and Child Affairs: 

(a) Will she inform this House - 

 (i) whether any step has been taken by the 

Ministry of Women and Child Affairs by 
now to ensure justice to women who have 

been and continue to be discriminated at all 

spheres of society in Sri Lanka simply 

because she is a woman; and 

 (ii) if so, of the steps that have been taken? 

(b) Will she also inform this House - 

 (i) whether differentiating between the rights 

of women according to different religions 

and races will have some impact on the 

common law of the country; 

 (ii) if so, of the impact it will have? 

(iii) whether such an impact will cause 
discrimination towards women 

representing different races and 

religions; and 

(iv) if so, whether steps will be taken to 

formulate laws to subject all women 

living in Sri Lanka to a single body of 

laws? 

(c) If not, why? 
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ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Women and Child 

Affairs,  I table* the Answer for  Question No. 13.  

 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 

 
(a) (i) Yes. 

 (ii) Our Ministry has taken action in various fields to 

eradicate discrimination that women face due to being 

women.  

1.     Introduction of new legal provisions  

Eg: To eradicate discrimination against women 

that occurred in obtaining land ownership 

for women under the Land Development 

Ordinance, taking action in collaboration 

with the Ministry of Land Reforms to 

introduce amendments to the said law.  

 Taking measures to get a Bill passed for the 

appointment of a National Women’s 

Commission empowered with the authority 

and capacity to provide services for women 

actively and more effectively to ensure the 

rights of women who are subjected to 

discrimination. 

 Prevention of Domestic Violence Act 
enforced in 2005 is being amended at 

present.  

2. Taking new policy measures  

 A National Policy on Widows that 

emphasizes fair treatment for the widows in 

this country is being drafted.  

 Advocating the adoption of a gender 

perspective in formulating every policy of 

the Government.  

 Informing the line Ministries, Provincial 

Councils and Districts to allocate 25 per 

cent out of government funds allocated for 

rural development affairs for projects to 

empower women as per the Cabinet 

Decision in that regard and assisting the 

implementation of the same. 

3 Taking measures to eradicate violence against 

women  

 One main consequence of discrimination 

against women is women becoming victims 

of violence. A dominant task of our 

Ministry is the implementation of rural and 

national level policy, programmes and 

measures to eradicate that. Introduction of 

new laws and regulations for that purpose 

as well as initiating the introduction of 

amendments to laws.  

  (Eg: Amendment of law related to abortion/

assisting the preparation of the background 

required to recognize marital rape as an 

offence.) 

 At the same time, Cabinet approval has 

already been obtained to formulate and 

implement a National Action Plan to 

eradicate violence against women in 

collaboration with United Nations 

Development Programme. 

 Further, a Women Help hotline (1938) and 

a complaint centre to refer problems of 

women victims of various types of 

discrimination and violence is already in 

operation attached to the National 

Women’s Committee of our Ministry. 

Provision of legal and counselling services 

to the victim is done through that.  

 Several islandwide awareness and 

empowerment programmes on various 

topics are also implemented.  

 In addition to that, implementation of 

gender sensitization programmes for law 

enforcement institutions (Eg. The Judiciary, 

the Police) and officers at decision-making 

level of this country.  

(b) (i) There is no impact on the primary law. The 

Constitution is the primary law of this country. As per 

Article 12(2) of the Constitution, no citizen shall be 

discriminated against on the grounds of race, religion, 

language, caste, sex, political opinion, place of birth or 

any one of such grounds. But Article 12(4) allows 

making special provision by law or subordinate 

legislation for the advancement of women and 

children. Even though there is the possibility of 

enforcing laws specifically for different communities 

according to their religions and opinions there are 

instances when personal laws are in conflict with the 

common law of this country.  

 (ii)  As a result of the inclusion of contradicting provisions 

in the common law and the personal laws of this 

country (Muslim Law and Thesawalamai Law) there 

are instances when certain injustices are done to 

women within the family and the society.  

  Eg. Property ownership and division, marriage and 

divorce.  

 (iii) There are instances when certain conflicting laws, in 

particular in the Muslim Law, Thesawalamai Law, 

Kandyan Law and the common law in this country 

affect specially women.  

  Accordingly, discrimination against women who are 

subjected to the said laws may be witnessed. As one 

obvious example, anyone could argue that women who 

come under the Muslim law are subjected to injustice 

as Muslim law allows marriage for a girl of even 12 

years of age though the marriageable age under the 

common law is 18 years. It should be stated that this 

situation is a controversial one.  

 (iv) Yes.  

(c) Converting various systems of law that had prevailed in this 

country for a long time into a single system of law could cause 

a huge upheaval. As we are bound by the Constitution itself to 

ensure equality while strongly rejecting racism and religious 

fanaticism in this country where people of different ethnic 

groups live, it is better to bring all citizens under a common law 

without causing problems. Anyway, my Ministry which 

represents women is laying the ground work at present to build 

up a dialogue with all relevant parties to amend laws that 

discriminate against women and provide equal protection of 

law for all women.   
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රක්ලළන - මළදේමප් මළර්ගය  වගලර්ධාන ලයළපෘිලය :  
ලන්දි මුදල් 

க்ரண - ரம்மத வீற அதறறயத்றக் யத்றட்டம் : 

இப்தேடு 
RAKWANA-MADAMPE ROAD DEVELOPMENT PROJECT: 

COMPENSATION  

679/’16 

15. ගරු බුද්ධික පිලරණ මශතළ (ගරු ටී. රගජිත් ද මවොයිවළ 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு ரல. ஞ் றத்  

தசரய்சர சரர்தர) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa)   
උස  අධයහඳන  වහ භවහභහේ අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ 

- (1): 

(අ) (i) ගොඩගර ප්රහග්දය ඹ ගල්ම් ගොේඨහඹට 
අඹත්  යක්හන - භහදම්ගේ භහේඹ පුුවල් ය 
සේධනඹ කිරීගම් යහඳිතිගආ ළඩ ගම් න ිධට 
අ්ත ය තිගේද; 

 (ii) එගේ ගනොභළති නම්  ළඩ ආයම්බ ය ගම් න ිධට 
ත වී ඇති හරඹ ගොඳභණද; 

 (iii) එහි ජ ඉඩම් ඳභණක් අහිමි ව නිහ අහිමි 
පු්දරඹ්තගේ සයහ ග්ත ග්ත ලගඹ්ත 
ගොඳභණද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද?  

(ආ) (i) එභ භහේඹ සේධනගආ ජ ඉඩම් වහ නිහ අහිමි 
ව්ත ගනුග්ත ්තදි රඵහ  ජභට ග්ත ය ඇති 
මුදර ගොඳභණද; 

 (ii) ඔවු්ත ගනුග්ත රඵහ  ජභට නිඹමිත ්තදි මුදල් 
ගම් න ිධටත් රඵහ ජ ගනොභළති ඵ ද්තග්තද; 

 (iii) එගේ නම්  එභ ්තදි මුදල් ඩිනමි්ත රඵහ  ජභට 
ටයුතු ය්තග්තද; 

 (iv) ඒ වහ ත න හරඹ ගොඳභණද;   

 ඹ්තනත් එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්  ඒ භ්තද? 

 
உர் ல்ற ற்யம் தடுஞ்சரலனள் அலச்சலக் 

மட்ட றணர: 

(அ) (i) தரடதன தறமச தசனரபர் தறரறவுக்குரற 

க்ரண - ரம்மத வீறல றஸ்ரறத்து 

அதறறயத்ற தசய்றன்ந யத்றட்டத்றன் 

மலனள் ற்மதரது றலநலடந்துள்பர 

ன்தலயும்; 

 (ii) இன்மநல், மலனள் ஆம்தறக்ப்தட்டு 

இன்நபறல் டந்துள்ப ரனம் 

வ்பதன்தலயும்; 

 (iii) இன்மதரது ரறலப ரத்றம் இந்துள்ப 

ற்யம் வீடுலப இந்துள்ப ஆட்பறன் 

ண்றக்ல ணறத்ணறர ரதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

 

(ஆ) (i) மற்தடி வீற அதறறயத்றறன்மதரது ரறள் 

ற்யம் வீடுலப இந்ர்ளுக்கு இப்தேடு 

ங்குற்ர எதுக்ப்தட்டுள்ப றறத் 

தரல வ்பதன்தலயும்; 

 (ii) இர்ளுக்கு ங்ப்தட மண்டியுள்ப 

இப்தேட்டுத் தரல இதுல 

ங்ப்தடறல்லன ன்தல அர் அநறரர 

ன்தலயும்; 

 (iii) ஆதணறல், மற்தடி இப்தேட்டுத் தரலலத் 

துரறரப் ததற்யக்தரடுக் டடிக்ல 

டுப்தரர ன்தலயும்; 

 (iv) அற்ர டுக்கும் ரனம் 

வ்பதன்தலயும்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்?  

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the work of the Project for the 

expansion and development of Rakwana-

Madampe Road belonging to the 
Godakawela Divisional Secretary's 

Division has been completed;  

 (ii) if not, the period of time that has lapsed 

since the commencement of the project 

work; and 

 (iii) the number of persons who only lost their 

lands and who lost their houses separately? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the amount of money  allocated for 

compensating those who lost their lands 
and houses owing to the development of 

the aforesaid road; 

 (ii) whether he is aware that the compensation 

to be provided for them has not hitherto 
been provided; 

 (iii) if so, whether action will be taken to 

compensate them expeditiously; and 

 (iv) the period of time that will be taken for that 
purpose? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

වභළගත* යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் லக்ப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ .  

  2013 ේගආ ආයම්බ ය 2015 ේගආ ජ අ්ත ය 
ඇත. 

 (ii) අදහශ ගනොග . 

 (iii) අහිමි ව ඉඩම් ළඵලි ණන - 1 155 

  නිහ අහිමි පු්දරඹ්තගේ සයහ 50ක් ඳභණ ග .  

(ආ) (i) රුපිඹල් මිලිඹන 348යි. 
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 (ii) ඔ .  

  2013 වහ 2015 හරගආ ජ ්තදි ගිධඹ යුතු තිුළණද අදහශ 
්තදි මුදල් ගවීභට රිඹහ ය නළත.  

  එගේ වුද ේතභහනගආ ජ සිඹලු ්තදි මුදල් ගවීභට 
ඩිනමි්ත රිඹහ යනු රළගේ. 

 (iii) ඔ . 

  එගේ රිඹහ ය ගන ඹනු රළගේ. 

 (iv) ඉදිරි භහ 06 හරඹ තුශ අ්ත කිරීභට ළරසුම් ය 

ඇත. 

(ඇ) අදහශ ගනොග .  

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගම් සුසගඹෝඹ ගවොයි.  

මීශඟට  සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් ප්රලසනඹ  රු ඩේරස 
ග්දහන්තදහ භ්තත්රීතුභහ.  

 

මපෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ලෂළර රජුමේ මවොමශොන ප්රිලවගවහකරණය කිරීම 
ல்னரப ன்ணணறன் சரறலப் தைணலத்ல் 

RESTORATION OF TOMB OF KING ELARA 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, றலனறற் 

ட்டலப 23(2)இன்லழ், உள்ப அலுல்ள், டமல் 

அதறறயத்ற ற்யம் னரசர அலுல்ள் அலச்சர் 

ரண்தைறகு ஸ்.தற. ரறன்ண  அர்பறடம் மள்ற மட் 

அதறத்ற்கு ன்நற. 

இனங்லறமன அதரதைத்றல் 44 ஆண்டுள் லற 

நரது ஆட்சற தசய் றழ் அசணரண ல்னரபன் தற்நற 

ரம்சம் கூயறன்நது. ல்னரப ன்ணன் லற, மர்ல 

நரது ல்னரட்சற டத்றரவும் ல்னரபன் - 

துட்டலதொத ஆற அசர்ளுக்றலடமரண 

யுத்த்றன்மதரது துட்டலதொத ன்ணன் 

தற்நறததற்நமதரறலும், அர் ல்னரப ன்ணலண எய 

றமரறரக் யரல் மன்லரணரக் யற, 

அயக்குக் தபம் தசலுத்றரவும் னரய 

கூயறன்நது. ல்னரபலண தற்நறதரண்டல தற்நற 

இயரப்தைடன் சறந்றக்ர துட்டலதொத ன்ணன், அயக்கு 

அதரதைத்றமன யக்னன்ரடு ன்தறடத்றல் ரததயம் 

சரறல அலத்து, அலண ஏர் தைணற இடர அநறறத்து, 

அம்ன்ணதக்குக் தபம் தரடுத்ரர் ணவும் 

கூநப்தட்டுள்பது. அதுட்டுன்நற, மற்தடி சரறலக் 

டந்து தசல்மரர் ரணங்பறல் தசல்னரது டந்து தசல்ன 

மண்டும், தரப்தற, லனப்தரல மதரன்நற்லந ற்நற 

ரறரல தசலுத் மண்டும் ன்தநல்னரம் துட்டலதொத 

ன்ணன் ட்டலபறட்டியந்ரவும் அநறறன்மநரம். 

இக்தபத்லச் சறங்ப க்ளும் லண க்ளும் டந் 

2000 ஆண்டுபர ங்ற ந்துள்பணர். 

சறங்ப னரற்ய ஆசறரறர்பரல் 

மற்தரள்பப்தட்டுள்ப ல்னரபன், துட்டலதொத ஆற 

ன்ணர்ளுக்றலடறனரண யுத்ம் தற்நற அண்லக்ரன 

ஆய்வுளுக்ல, அது ஏர் இண அடிப்தலடறனரண 

யுத்ல்ன ன்யம் அதரதை அலசக் லப்தற்யற்ரண 

யுத்தன்யம் இற்கு உரர இய ன்ணர்பது 

தலடபறலும் சறங்ப, றழ் தலடவீர்ள் ற்யம் தலடத் 

பதறள் இயந்துள்பலயும் டுத்துக்ரட்டப்தட்டுள்பர 

அநறதொடிறநது.  

இந்றலனறல், சறங்ப, றழ் க்பறலடம இணரக் 

யத்துக்லபப் மதசுறன்நர்ளும் சறங்ப க்பறலடம 

இணரக் யத்துக்லப றலத்து யமரயம் 

உண்லரண னரற்ய றழ்ல லநத்து அல்னது 

றரறதைதடுத்ற ல்னரபன் - துட்டலதொத யுத்த்லம 

அர்பது இணரச் தசற்தரடுளுக்கு அடிப்தலடரக் 

தரள்றன்நணர். து ரட்டில் இணங்ளுக்றலடறல் மசற 

ல்லிக்த்லக் ட்டிதளப்தைம் மரக்குடன் ரம் 

தசற்தட்டு யறன்ந றலனறல், துட்டலதொத ன்ணணறன் 

ஆலப்தடி ல்னரப ன்ணணறன் சரறக்கு உரற 

தபத்ல க்ள் ங்க்கூடி லறல் அலணத் 

றயத்ற அலப்தது அசறரகும். னரற்யச் சறன்ணம் ன்ந 

லறலும் இது தொக்றத்தும் ரய்ந் றடதண ரன் 

ண்டறமநன். இல்லனமல், துட்டலதொத ன்ணணறன் 

ஆலல ரம் உரசலணம் தசய் றலனக்குத் 

ள்பப்தடுதுடன், அரறன் உர்ந் தண்தைலபச் 

சறலப்தரவும்  அலயும். ணம, ணது மள்ற: 

ற்மதரது ல்னரபன் சரற ணக் கூநப்தடும் சரற 

உண்லரணது அல்ன ன்யம் தூதற ன்ந ததபத் 

ரதுமரதை அலறடம அந்ச் சரற ன்யம் 

கூநப்தடுறன்ந றலனறல், ல்னரப ன்ணணறன் 

உண்லரண சரறல இணங்ண்டு, அலண லபப் 

தைணலப்தைச் தசய்து க்பறன் தபத்துக்குரற பர 

ரற்நறலக்  தொடியுர? 

ணது இக்மள்றக்ரண தறலன தப அலச்சர் 

ஸ்.தற. ரறன்ண அர்ள் மண்டுதன்ய 

மட்டுக்தரள்றன்மநன். ன்நற. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Deputy Speaker, I will be replying to his 

Question during the next Sitting week.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඳසු ගඹ ඳහේලිගම්්තතු 

රැසවීම් හයගආ ජ සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් ගම් රු බහග  ජ 
නිජ ගතල් ම්ඳත් සේධන අභහතයයඹහග්ත ප්රලසනඹක් 
ඇහුහ  ්රිකුණහභර ගතල් ටළසකි සකීේණඹ ප්රතිසසයණඹ කිරීභ 
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ඳහේලිගම්්තතු 

වහ රසහ නිජ ගතල්  මතිත සසථහග්ත ස ය තිගඵන 
ළඩ පිළිගශ ඳගරහ ඉ්තදිඹහනු භහභත් එක් ගනස 
යහඳිතිඹට ඹ්තන සදහනභක් තිගඵනහද  එගවභ සදහනභක් 

තිගඵනහ නම් එහි තත්ත්ඹ ගේද කිඹරහ. රු 
බහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහටත් එඹ භත ඇති. රු 
බහනහඹතුභනි  භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ හයණඹ 

අවගනයි ඉ්තග්ත. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ . 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහට භත ඇති. ඔඵතුභහ ගම් රු බහග  ජභ කි හ  

"ගභළනි ප්රලසන අවපුහභ පිළිතුරු ගද්තන රු ඇභතිරු බහග  

ඉ්තන ඕනෆ. ඇභතිරු ගනොඳළමිණීභ පිළිඵත් ළරකිල්රක් 

යනහ" කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභහ මුරසුග්ත සිට කි හ  ඒ 

ම්ඵ්තධ සථහය නිගඹෝ පිළිඵ හච්ඡහක් තිගඵනහ 

කිඹරහ. ඒ තභයි එදහ සි්දධ වුගඩු. නමුත්  රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ගම් ඳහේලිගම්්තතු තිගආභ භභ ඵරහගන 

හිටිඹහ නිජ ගතල් ම්ඳත් සේධන අභහතයයඹහ රු බහට 

ඇිධල්රහ  කීගභ්ත යුතු ගම් ම්ඵ්තධ ප්රහලඹක් යයිද 

කිඹරහ. ඊගආ එතුභහ රු බහග  හිටිඹහ. එතුභහ බහ ේබඹට 

එ්තග්ත ඳයක්කු ගරහයි. උග්ද ඇිධල්රහ ඒ ප්රහලඹ ගශේ නළවළ. 

ඊගආ ගනත් ිධහදඹදි භභ ගම් ළන අවන ගොට ගොට එතුභහ 

කි හ  අද ඒ පිළිතුය රඵහ  ගදනහ කිඹරහ. අපි අද ආහ ඒ පිළිතුය 

රඵහ ්තන. 

අභහතයරු ගත ගඹොමු යන ප්රලසන පිළිඵ කිසිදු 

ළරකිල්රක් ව  කීභකි්ත යුතු පිළිතුරු රඵහ ගනොගදන 

තත්ත්ඹක් උදහ වී තිගඵනහ. සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් 

ගභභ අසථහ රළබිරහ තිගඵ්තග්ත  ජහති ළදත්භකි්ත යුතු 

ප්රලසනඹක් ිධභ්තන. ගභොද රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

ගතල් ටළසකි සකීේණඹ රඵහ දු්තනහට ඳසගේ ඇභතිතුභහ ඇිධල්රහ 

ගභතළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. එතුභහ ඒ භතගඹ්ත 

කිඹ්තන ඕනෆ ඇභතියගඹක් නම්. 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භට භතයි ඔඵතුභහ ඊගආත් වම්ඵ්තගතොට යහගආ ගතල් 

ටළසකි 08 ළන ථහ ශහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ එතුභහට භත තිගඵ්තන ඕනෆ. එතුභහ ගභතළන ඇිධල්රහ 

පිළිතුරු ගද්තන ඕනෆ. ගභොද  අභහතයයඹහ කිඹ්තග්ත - භභ 

දළක්හ එතුභහ කිඹරහ තිගඵනහ  "අසල බහගේ වළගදනහ ගරොකු 

හවන ඕනෆ" කිඹරහ. අසල බහගේ වළගදනහ නම් ගරොකු හවන 

්තන ඇභතිරු ඒ ළඩත් ය්තන ඕනෆභ තිගඵනහ. හවන 

ඉල්රන ගොට අසල බහගේ වළගදනහ කිඹරහ ගරොකු හවන 

ඉල්රනහ. 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභහ  ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි. 
 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළයි  ප්රලසනඹක් ඇහුහභ උත්තය ගද්තන ඳහේලිගම්්තතුට 

එ්තග්තනළවළ. ගම් තිගඹත් ඵරහගන හිටිඹහ ඇිධල්රහ උත්තයඹ 

රඵහ ගදයි කිඹරහ. ඳහේලිගම්්තතුට එනහ 12ට ිධතය. ඇිධල්රහ 

ඹනහ ඹ්තන. එළනි තත්ත්ඹක් තිගඵ්තග්ත. ඔඵතුභහ 

බහනහඹයඹහ වළටිඹට උත්හව ය්තන  ගම් රු බහග  

භ්තත්රීයගඹකු ිධසි්ත සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් භතු යන 

ප්රලසනඹට උඳරිභ ගර එදහභ පිළිතුරු රඵහ ගද්තන ටයුතු 

ය්තන. එගේ පිළිතුරු රඵහ ගද්තග්ත නළත්නම්  අඩුභ තයගම් ඳසු 

දිනත් පිළිතුරු රඵහ දිඹ යුතු තිගඵනහ. දළ්ත පිළිතුයක් රඵහ 

ගදනහද? නළවළ. ගද්තග්ත දහද  කිඹරහ ද්තග්ත නළවළ. 

ඇභතිරු එයිද ද්තග්ත නළවළ. ගභළනි තත්ත්ඹකුයි ඇති ගරහ 

තිගඵ්තග්ත. බහනහඹයඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහගේ සථහයඹ 

ගභොක්ද කිඹරහ භහ දළන ්තන ළභළතියි.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගභඹ නහටුදහඹ 

තත්ත්ඹක්. අතිරු ජනහිවඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් වළභ 

ඩුඩහඹම් රැසවීභ ජභ නිය්තතයගඹ්ත ඳහ තිගඵනහ  රු 

අභහතයරු්තට ඳහේලිගම්්තතුට ඇිධල්රහ අලය උත්තය රඵහ 

ගද්තන කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹ්තභ ගම් ඳහේලිගම්්තතුට යන 

නි්වඹක්. ිධඳක්ගආ භ්තත්රීරු උග්දට ඇිධල්රහ ප්රලසන අවනහ. 

ඳහේලිගම්්තතුට රු කිරීභක් ලගඹ්ත ගභතළනට ඇිධල්රහ 

උත්තය ගද්තන ඕනෆ. භභ අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ කිඹන 

හයණඹ පිළි්තනහ. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බහනහඹතුභනි  සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් 

ප්රලසනඹක් අවනහ කිඹ්තග්ත භ්තත්රීයගඹකුට ගනො ඳක් 
නහඹගඹකුට තිගඵන යප්රහදඹක්.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I agree. They should come here and answer the 

Questions out of respect to Parliament. ඳහේලිගම්්තතුට 
රු කිරීභක් ලගඹ්ත උත්තය ගද්තන ඕනෆ. 

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගම් ළන ිධගලේ අධහනඹක් ගඹොමු ය්තන කිඹරහ අපි 
බහනහඹතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අතිරු ජනහිවඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් පුන පුනහ 
කිඹරහ තිගඵනහ.  
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ගගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ  
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ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් ගම් න ිධට ඉදිරිඳත් යපු 
ප්රලසන ව ඒ ප්රලසනරට උත්තය ගද්තන ත්තු හරඹ පිළිඵ 
හේතහක් රඵහගන ඳක් නහඹ රැසවීගම් ජ අපි ඒ ළන ඳක් 

නහඹඹ්ත දළනුත් ය්තනම්.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භ්තත්රීතුභනි  භභ ගඳෞ්දලි ථහ යරහ අගෝසතු 
9ළනි දහට උත්තයඹක් රඵහ ගද්තනම්. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඊශඟ බහ හයගආ ජ එඹට 
පිළිතුයක් රඵහ ගද්තන බහනහඹතුභහ එඟ වීභ ගවොයි. වළඵළයි  
දළ්ත ගභතළන ඇති වී තිගඵන තත්ත්ඹ ගභඹයි. ප්රලසනඹ අවන 

භ්තත්රීයඹහ ලගඹ්ත භභත් ඒ හගේභ ආඩුඩු ඳක්ඹ ගනුග්ත 
බහග  ප්රධහන ටයුතු බහය සිටින බහනහඹතුභහටත් එභ ග්ද 
කිඹ්තන සිදු ගරහ තිගඵනහ. භභ කිඹන එභ තභයි එතුභහටත් 
දළ්ත කිඹ්තන සිදු ගරහ තිගඵ්තග්ත. ඔඵතුභ්තරහගේ ඳහේලසඹට 

අභහතයරු ළහ ළ මභට කීභක් තිගඵනහ. ඒ භගේ 
කීභක් ගනොගයි. භභ ප්රලසන ය්තග්ත ඔඵතුභහග්ත. ඔඵතුභහ 
තභයි එඹට පිළිතුරු රඵහ දිඹ යුතු ්තග්ත. නිලසචිත ලගඹ්ත 

ප්රලසනඹක් ඇහුහට ඳසු අභහතයරු ගම් බහට ඇිධල්රහ 
පිළිතුයක් රඵහ දිඹ යුතු තිගඵනහ. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ගම් වෆල්ලුට රක් යනහ කිඹරහ භභ 

කිඹ්තග්ත ගම් හයණඹ නිහයි. ඊගආ කිඹනහ  අද ගදනහ 
කිඹරහ. අද දකි්තනත් නළවළ. ඊගආ එ්තග්ත දල් ගරහ. උග්ද 
10.30ට ඇිධල්රහ පිළිතුරු රඵහ ගද්තන පුුව්ත. ඒග්ත ගඳ්තනුම් 

ය්තග්ත කිසිදු කීභකි්ත යුතු ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  ළඩ 
ටයුතුරට එභ අභහතයයඹහ වබහගී ගනොන ඵයි. එභ නිහ 
එභ අභහතයයඹහගේ වළසිරීභ පිළිඵ බහනහඹතුභහ වළටිඹට 

මීට ඩහ අධහනඹ ගඹොමු ය්තන ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹන එ තභයි 
භගේ අදව ්තග්ත. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීරු්තගේ මලි කීභ තිගඵ්තග්ත 

ඳහේලිගම්්තතුට. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු හසුග්ද නහනහඹක්හය භළතිතුභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් ප්රලසනරට උත්තය රඵහ 
ළ මභට ඳහේලිගම්්තතුට අයිතිහසිභක් තිගඵනහ. ඒ 
භ්තත්රීයගඹකුගේ අයිතිහසිභක් ගනොගයි. ගභතළන අගේ 

බහනහඹතුභහ තභ්තගේභ අභහතය භඩුඩරගආ තත් 

ඇභතියගඹකුට ගදෝහගයෝඳණඹ කිරීගභ්ත ගම් ප්රලසනඹ ගශය 
ය්තන ඵළවළ. ගෝ  ඒ ගොල්ර්තගේ තිගඵන හමහි කීභ? 
  

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් අවපු  ප්රලසනඹට රු යවුෂස 
වකීම් භළතිතුභහ පිළිතුරු ගද්තනයි වද්තග්ත. ගවො 
ඇභතියගඹක්. 

 

පුනරින් ජනතළලමේ පළනීය ජ ප්රහනය: 

නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේපළදන 

අමළතයතුමළමේ ප්රකළය 
தரற க்பறன் குடிலர்ப் தறச்சறலண: த் 

றட்டறடல் ற்யம் லர்ங்ல் 

அலச்சரறன் கூற்ய 
DRINKING WATER PROBLEM OF POONERYN 

RESIDENTS: STATEMENT BY MINISTER OF CITY 

PLANNING AND WATER SUPPLY 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේපළදන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யலம் - த் றட்டறடல் ற்யம் லர் 

ங்ல் அலச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  සථහය නිගඹෝ 23(2) 

ඹටගත් ඩේරස ග්දහන්තදහ භ්තත්රීතුභහ ඳළන නඟපු ප්රලසනඹක් 
ගම්.  
 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தப அலச்சர் அர்மப, லங்ள் தொன்கூட்டிம 

அநறறத்றயந்ரல் ரன் ரர ந்றயப்மதன்.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
இது லங்ள் மட்ட மள்றரமண? 

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ரன் மட்ட மள்றரன். ஆணரலும் ரன் உரற 

ஆங்ளுடன் ரர ந்றயக்னரம் 

ன்தற்ரத்ரன் கூயறமநன். சரற, லங்ள் தசரல்லுங்ள்!  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
அப்தடிதன்நரல் இன்ததரய ரலபக்கு இலண 

டுக்னரம்.  

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Rauff Hakeem, you may reply.  
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
சரற. தப டக்பஸ் மரணந்ர அர்ள் மட்ட 

மள்றக்ரண தறலன லர் ங்ல் டிரனலப்தைச் 

சலதறணர் சறங்பத்றல் அதப்தற லத்றயக்றநரர்ள். ரன் 

அலணத் றறல் தரறததர்த்து ரசறக்றமநன்.  

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ணக்கு றழ் தரறததர்ப்லதத் ரயங்ள்! ரன் 

மட்டமதரது சதரரர் அர்ள் அலண 

ற்யக்தரண்டியக்றநரர்.  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
இலண உலததர்ப்தரபர்ள் றறல் 

தரறததர்ப்தரர்ள்.  

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அர்ள் தரறததர்ப்தல ன்ணரல் மட் தொடியும். 

ஆணரல், ளத்றலும் ச்தசரல்லி ரன் மட்டியக்றமநன். 

சலத தொல்ர் அர்ளும் இங்ம இயக்றநரர். வுதசய்து 

அலச்சர்ள் இலணக்  யத்றல் டுத்துக்தரள்ப 

மண்டும்.  

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, he is asking for it in writing or -  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

I can translate it myself.  

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay.  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ரன் அலணத் றறமனம தசரல்றமநன்.  

12,500 லீற்நர் தரள்பபவுள்ப இண்டு 'தனரநற தவுசர்"ள் 

இல்னரறட்டரலும் 8,000 லீற்நர் தரள்பவுள்ப இண்டு 

'தனரநற தவுசர்'லப லர் ங்ல் டிரனலப்தை 

சலதறணரல் ட தறமசத்றற்தண எதுக் தொடியும். இற்ர 

எவ்தரய ரதொம் லர் ங்ல் டிரனலப்தை சலத 6 

இனட்சம் யதரல அசரங் றறறலியந்து ததநமண்டி 

அசறம் ற்தடுறநது. 

 ட தறமசத்றற்கு ங்குற்கு 3,500 லீீ்ற்நர் 

தரள்பபவுள்ப 'டிக்டர் தவுசர்'ள் ற்மதரது லர் ங்ல் 

டிரனலப்தைச் சலதறடம் இல்லன. 1000 லீற்நர் 

தரள்பபவுள்ப 10 லர்த்ரங்றலப உன ங்றறன் 

டதறமரடு றபறதரச்சற ரட்டத்றல் 

லடதொலநப்தடுத்ப்தடும் தசற்நறட்டத்றதெடர உள்ரட்டு 

றறதரதுக்லட்டின்தோனம் ததற்யத்யற்ரண தொற்சறள் 

தசய்ப்தடும்.  

தரற தறமச சலத தசனறட்டுள்ப 4 இனட்சம் 

யதரலக் குலநறப்தைச் தசய்ற்கு லர் ங்ல் 

டிரனலப்தை சலதக்கு அங்லரம் துவும் இல்லன. 

தறமச சலதள் தசனறட்ட தத்ல ரங்ள் வ்ரய 

தரடுப்தது? இது சம்தந்ர தொற்சற தசய்து தரர்க்னரம்.  

மலும் 'தவுசர்' ங்குது சம்தந்ர லர் ங்ல், 

டிரனலப்தைச் சலதக்கு 6 இனட்சம் யதரய் எதுக்லடு 

மலதன்ய றப்தறடப்தட்டியக்றன்நது. இந் 

எதுக்லட்லடப் ததற்யக்தரள்ற்ரவும் தொற்சறள் 

தசய்மண்டி அசறறயக்றன்நது.   

உன ங்றச் தசற்நறட்டத்றன்தோனம் றபறதரச்சறப் 

தறமசத்றல் லடதொலநப்தடுத்வுள்ப தசற்நறட்டத்றன்லழ் 

லர் ங்ப்தடும் தறமசங்பர தொங்ரறல், ரச்சறக்குடர, 

ரறரலன, ரப்தடுரன் ஆறல 

உள்படக்ப்தட்டியக்றன்நண. இந் லர் ங்ல் றட்டத்ல 

2018ஆம் ஆண்டபறல் தொடிவுயத்துற்கு ற்தரடுள் 

தசய்ப்தட்டுள்பண.   

த தைம், லனப்தரடு றரற லர் ங்ல் றட்டங்ள் 

இந்ச் தசற்நறட்டத்றன்லழ் 3து ட்டர 

றலநமற்நப்தடுற்ரண ற்தரடுள் தசய்ப்தட்டுள்பண. 

அந்லறல் 2017ஆம் ஆண்டு டுப்தகுறபறல் 

அற்ரண மலனத்றட்டங்ள் ஆம்தறக்ப்தடவுள்பண.   

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Minister, why is it that the Kilinochchi Water 
Supply and Sanitation Project getting delayed without 

any reason? I am not talking about the main line to Jaffna 

which was a planned project that was approved, but about 

the Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project. It 
was almost 80 per cent through. For the last 18 months, 

you have not been able to do it. Why is that? 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

There is a problem. -[Interruption.] Definitely, I do 

agree. In this regard, I have made several statements in 
the House. Questions have been posed to me by the Hon. 

Members. I went to the Kilinochchi District Secretariat 

and held a meeting with all the Northern Province 

political representatives. The issues are well known to all 
the political representatives in the House. Almost all the 

elected political representatives both in Parliament and 

Provincial Councils are opposing the Iranamadu tank 

water to be used for the Jaffna Peninsula.  
 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is a separate issue. I am talking about  the 

Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project.  
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ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ    
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Ah, you are talking about the Kilinochchi Project.  

That is being done.  The Kilinochchi Water Supply and 

Sanitation Project is on.  By 2018, it is to be completed.-

[Interruption.] It is correct.  I have replied here. That 

Project is now on and  will be completed by 2018.  Hon. 

Devananda asked about the Pooneryn area.  
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister,  please reply without making it a 

debate.  
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I have answered.  
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. Thank you.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
மலும் தரல்னங்குநறச்சறறல் 2 ரங்றள், 

தசட்டிரகுநறச்சறறல் 4 ரங்றள், யக்ரய்த்லறல் 7 

ரங்றள், ஞரணறடத்றல் 5 ரங்றள், தள்பறக்குடரறல் 1 

ரங்ற, ட்டுறல்ரடு மட்டில் 3 ரங்றள், தன்றரறல் 2 

ரங்றள், ரச்சறக்குடரறல் 3 ரங்றள், த தைத்றல் 3 

ரங்றள், த தைம் சந்லறல் 3 ரங்றள், 19ஆம் 

ட்லடறல் 2 ரங்றள், ததரன்ணரதபறறல் 18 ரங்றள், 

தரனரறறல் 1 ரங்ற, தல்னர ன்ட்டில் 1 ரங்ற, 

த தைம் றக்றல் 2 ரங்றள் ன்ந ண்றக்லறல் 

ரங்றள் ங்ப்தட்டுள்பண. இறல் தரனரறக்கு ரத்றம் 

4000 லீற்நர் தரள்பபவுள்ப ண்லர் ரங்ற 

ங்ப்தட்டுள்பது. லணல 1000 லீற்நர் தரள்பபவு 

தரண்டலரகும். இற்லநதல்னரம் டிரனலப்தைச் 

சலத தரடுத்ணரல்ரன் அங்கு லர் றறமரறக்ப்தட்டு 

யறநது.    

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அல மதரரதன்யரன் மட்றன்மநரம். 

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யலம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
இவ்பவுதூம் ரங்ள் தசய்றயக்றன்மநரம். இற்ரண 

மனறரண தசனறணங்லப ரங்ள் அலச்சலப் 

தத்றம்தோனம் ததற்ய, லங்ள் தசரல்லிறயக்றன்ந 

றடங்ளுக்ரண தொற்சறலபச் தசய்மரம்.    

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රධහන ටයුතු ආයම්බගආ ජ ගඹෝජනහ  රු බහනහඹතුභහ. 

පළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, the hours of Sitting this day shall be 

10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. 

Standing Order No. 7 (5) of the Parliament shall operate. At 6.30 

p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 

put.”    
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றலப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ''ඳහේලිගම්්තතු දළ්ත ල් 

තළබිඹ යුතුඹ''යි  භහ ගඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තළී ගම් ගඹෝජනහ  රු දිග්තස ගුණේධන 
භළතිතුභහ.  

ගම් අසථහග  රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මුරසුන 

්තනහ ඇති.  
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඩලත් 
වුමයන්  නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ ගගරු මවල්ලේ 
අවඩක්කනළදන් මශතළ  මූළවනළරඪ විය.  

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனம, குளக்பறன் தறறத் றசரபர் 

அர்ள் [ரண்தைறகு தசல்ம் அலடக்னரன்]  லனல 

றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
රමේ මර්ථික වශ වමළජ මේ ම ිළරිහීම  

ரட்டின் ததரயபரர ற்யம் சதோ றலனறல் 

வீழ்ச்சற 
DETERIORATION OF ECONOMIC AND SOCIAL STANDARDS 

OF THE COUNTRY  

 

[ප.බහ. 11.37] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  බහ ල් තඵන 

841 842 



ඳහේලිගම්්තතු 

අසථහග   භහ ඳවත ව්ත ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"ප්රජහත්තත්රහ ජ භහජඹ ජනතහගේ ජන ජීිධතඹ පිරිහීගභ්ත ආයක්හ 

කිරීභට ජහති ආේථිඹ සථහය භේටභකි්ත ඳත්හගන ඹෆභ 

ගනුග්ත ව රිඹහ භහේ ම්පේණගඹ්තභ අහේථ ආේථි අවුරට 

අද අඳ යට ඳළමිණ තිගේ. යට දිනඳතහ ණඹ ඵරි්ත ළඩි වීභ (ග්දය ඹ වහ 
ිධග්දය ඹ) රුපිඹගරහි ටිනහභ පිරිහීභ  ජීන ිධඹදභ ග ගඹ්ත ළඩිවීභ  

හිතුක්හය ගර VAT වහ ඵදු රභ ජනතහ ය පිට ඳළටවීගම් ඵදු 

ඳළනවීභද  ආේථි පීඩනඹ වහ එයි්ත වනඹ්ත ඉල්රන ජනතහ භේදනඹ 

ද  ළඩ යන ජනතහ  ශිය වහ ිධලසිධදයහරරට  යජය ගේඹහට ද  

ෛදයරු වහ ිත්තිඹ්තටද  ග්දලඳහරන ිධරු්දධහ ජ්තට ද  

යණිධරු්තටද එභ භේදනඹ වහ දඩඹභ දිඹත් කිරීභ  ප්රජහත්තත්ර ිධගයෝී 

රිඹහ භහේ වහ නතන ගර ගභභ ඳහේලිගම්්තතුට ගඹෝජනහ යයි."   

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ 

ගනුග්ත අඳ ගභභ ගඹෝජනහ බහ ල් තඵන අසථහග  
ගඹෝජනහක් වළටිඹට හච්ඡහට ළ මභට තීයණඹ ගශේ  යගේ 

උ්දත වී තිගඵන ආේථි අගවේනිඹත්  භහජ ජන ජීිධතගආ 
ඳරිවහනිඹත් ඒ හගේභ දිනඳතහ ළඩි න භේදනඹ වහ ඳරිඳහරන 
ඩහ ළීමභත් නිහයි.   

ග්දය ඹ ලගඹ්ත යජඹ ිධිධධ ආඹතනලි්ත ණඹ ළ මභ වහ 

ිධග්දය ඹ ආඹතනලි්ත ණඹ ළ මභ නිහ දිනඳතහ ණඹ ඵය ළඩි වී 
තිගඵන අේුළදඹ ිධහ ළ මභට ගනොවළකි  යට තත් අේුළදඹට 

භ්ත යන ඵ ඳළවළදිලියි.  

භහි්තද යහජඳක් යජඹ ඳහරන ඵරඹ බහය ගදන අසථහග  ජ 

රුපිඹල් 131ට තිුළණු  ඇගභරිහනු ගඩොරයගආ ටිනහභ අද 
රුපිඹල් 148 දක්හ ඵහල්දු වී තිගඵනහ. රුපිඹගල් ටිනහභ පිරිහී 
තිගඵනහ. පිරිගවන ආේථි අගවේනිගආ ඵය යගේ ජනතහ භත 
ඳළටවී තිගඵනහ. රුපිඹර ගේයහ ළ මභ වහ සථහය තිුළණු 

ිධග්දල සචිතඹ ිධලහර ලගඹ්ත ිධඹදම් යනු රළුළ ද රුපිඹර 
ගේයහ ළ මභට ඵළරි වුණු ඵත් අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ද්තනහ. ජීන 
ිධඹදභ ග ගඹ්ත ළඩි ගමි්ත ඳතිනහ. යජඹ කුභක් කි ත් අද 

ජනතහට ජීත් ්තන ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් වී තිගඵනහ. ජීන 
ිධඹදගම් ප්රලසනඹට අද වළභ ගඹක් ගදොයක්භ  ජන ජීිධතඹක්භ 
මුහුණ  ජ සිටිනහ. ඒ ගවේතුග්ත  ජනතහ ඵයඳතශ අේුළදඹට 

ළීම තිගඵනහ.  

ඊගආ දිනගආ ජ අගේ රු භ්තත්රීතුභ්තරහ බහඩුඩ වහ ගේහර 

ළඩි වීභ පිළිඵ  ඉතහ ඳළවළදිලි  එකි්ත එ රුණු ඉදිරිඳත් 
ශහ. ගම් ප්රලසනඹට අතිගේ ඳසු ගඹ අඹ ළඹ ගල්නගඹ්ත 
අනුභත ය ත් ළේ ඵදු ප්රභහණඹ හිතුක්හය ගර ගනස ය 
තිගඵනහ. අඹ ළඹ ගල්නගඹ්ත පිට ඳළනරහ ම්පේණගඹ්තභ 

හිතුක්හරී ඵදු රභඹක් භඟි්ත ඵදු ඳළනවීගභ්ත  අද ජනතහගේ 
යපිට ඵදු ඵය ඳළටවීභ සිදු ය තිගඵනහ. ගම් න ිධටත් එඹ 
ඳහේලිගම්්තතුග්ත  මතයනුකර අනුභත ය ගන නළවළ. ඒ 

පිළිඵ ගරේසඨහිවයණඹට ඹහභ නිහ ගරේසඨහිවයණගඹ්ත ළේ 
එ අත්හිටුනු රළුළහ. ළේ එ ගපු අඹගේ ඒ මුදල්රට සිදු 
්තග්ත කුභක්ද? ගභගර ඉතහභ හිතුක්හරී ගර ඳනන රද 

ළේ එ තභත්  මතයනුකර වහ යසථහභඹ අේුළදඹට  ඳත් වී 
තිගඵන අතය  එඹ ජන ජීිධතඹට ිධලහර ගර ඵරඳහ තිගඵනහ. 
ගම් ආේථි පීඩනඹ නිහ ිධිධධ ජනතහ ගොටස වන ඉල්රහ 

ඉදිරිඳත් ගනහ. ඒ අඹට අද ආඩුඩු එල්ර ය්තග්ත 
භේදනඹයි. ළඩ යන ජනතහගේ ඳළත්ගත්ත ඵළලුත් ිධිධධ 
සථහනර ළඩ යන ජනතහගේ ඉල්ලීම් ඵරවත්හයගඹ්ත 
ඹටඳත් කිරීභට යජඹ උත්හව දයන ඵ ගඳගනනහ.  

ිධලසිධදයහර ප්රලසන ිධහ ළ මභ වහ ශියඹ්ත වහ 
ිධලසිධදයහර එකි්ත එ ඉදිරිඳත් නිධට ඒ ිධලසිධදයහර හ 

දළමීභ  ශියඹ්ත අත් අඩසගුට ළ මභ  ඒ අඹට  එගයහි  භේදනහරී 

රිඹහභහේ දිඹත් කිරිභ යජගආ එභ ිධඳුභ ඵට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහ.  

ඹහඳනඹ ිධලසිධදයහරගආ අේුළදඹ අපි ද්තනහ. ඹහඳ නඹ 
ිධලසිධදයහරගආ ඇති වුණු අේුළදඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත කිඹනහ නම්  
දල් 12.00 න තුරු ගම් උත්ඹ කිසිදු ළටලුක් නළති සිදු 

වුණහ. දවල් ආවහය ග රහග්ත ඳසු ගම් ශියඹ්ත ඉදිරිඳත් ශ 
සසිති අසඹට ඉතහ සුුව අ්තතහ ජ්ත ගොටක් ඳවය  ජභ 
නිහ ඒ ශිය ශියහ්ත කිසිදු ආයක්හක් නළති තත්ත්ඹට ඳත් 
වුණහ. භහේල්යඹහ එදහ දගේ ිධලසිධදයහරගආ සිටිගආ නළවළ. 

ඹහඳනගආ ිධලසිධදයහරගආ ඵරධහරි්ත ගම් සි්දිවඹ සිදු ගනහ 
ඵරහගන සිටිඹහ; කිසිදු පිඹයක් ත්ගත් නළවළ. ඳසු ශියහ්තට 
ල් හ ඳවය ගදනිධට ඒ ශියහ්ත ආයක්හ ය ළ මභට හිටපු 

ශියඹ්ත ත් පිඹය ගනෝතනට මීට ඩහ වහනිය තත්ත්ඹක් 
ඒ ශිය ශියහ්තට සිදු ්තනට ඉඩ තිුළණු ඵ නහටුග්ත 
ව්ත ය්තනට ඕනෆ. ඳසු ගඳොලීසිඹ ගම් ශිය ශියහ්ත ඵස 

භග්ත  නයගආ ආයක් සථහන යහත්  කිලිගනොච්චි-වුනිඹහ  
වයවහ ගොශමටත් එ්තනට ටයුතු ශහ. ඹහඳන ඹ 
ිධලසිධදයහරඹ අද තහහලි හ දභහ තිගඵනහ. සුුව 

අ්තතහ ජ පිරිට ඹහඳනඹ ිධලසිධදයහරගආ ශියඹ්තගේ 
අධයහඳනඹ ඩහ ේඳල් කිරීභට ඉඩ ගනො ජ ටයුතු යන ගර 
අඳ යජඹට කිඹහ සිටිනහ. වළභ ශිය ශියහටභ ආයක්හ ඇති 

ගොට ඹළිත් ඹහඳනඹ ිධලසිධදයහරගආ අධයහඳන ටයුතු ආයම්බ 
කිරිභ වහ අසථහ රහ  ජභට ටයුතු යන ගර ඉල්රහ 
සිටිනහ. ඒ හගේභ හ දභහ ඇති අගනකුත් ිධලසිධදයහරර  
දිඹත් ය ඇති භේදනඹ්ත ඉත් යන ගර ද අපි ගම් 

අසථහග  ජ ඉල්ලීභක් ය සිටි්තනට ළභළතියි.  

යජගආ ගේඹ්ත ගභ්තභ  ිධගලේගඹ්ත ෛදයරු්ත ද 
අගේ යගේ ගෞය ෛදය ගේහද ප්රලසන යහශිඹක් ඳහරනඹට 
ඉදිරිඳත් ශ ද  ඳහරනඹ අනුභනඹ යන හිතුක්හය රිඹහ 

භහේඹ නිහ ෛදයරු ිධටි්තිධට දින  අඩ දින ේජනහරී 
තත්ත්ඹට ඳරිේතනඹ වීගභ්ත අගේ යගේ ඇති ය ගන ඹන 
ගම් භේදනගආ තත් සබහඹක් යජඹ ගඳ්තනුම් ය තිගඵනහ.  

යජගආ ගේඹ්ත ගනුග්ත තය ප්රහල ය්තනට 
ඉදිරිඳත් වුණු යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහසලගආ 

ගල්ම් දඩල්රගේ භවතහ තය කීහඹ කිඹහ ඔහුගේ තනතුරි්ත 
භහරු ය ඹහ තිගඵනහ. තභ්තගේ ගේහ තදුයටත් ය ගන 
ඹ්තනට ඵළරි ඹ්ත දවස ණනක් ගනුග්ත යහජය ගේගඹ්ත 

ඉත් වී යහජය ගේඹට  'ආයුගඵෝ්ත' කිඹන  තත්ත්ඹට 
ඳරිේතනඹ වීභට එතුභහට සිදු වුණහ.   යජගආ ගේඹ්තට  අද 
එළනි ආහයගආ  භේදනඹක් දිඹත් වී තිගඵනහ.  

ග්දලඳහරන ිධරු්දධහ ජ්තට  යණ ිධරු්තට ඒ භේදනඹ ඒ 
ආහයගඹ්තභ  රිඹහත්භ නහ.  මති ිධගයෝී පිහිටුහ තිගඵන 

ආඹතන ළන අපි ඳහේලිගම්්තතුග  ප්රලසන ය තිගඵනහ. FCID 
එගක්   මති ිධගයෝීබහඹ ළන අපි ගරේසඨහිවයණඹට ගහි්ත  
තිගඵනහ; අභිඹහචනහිවයණඹට ගහි්ත තිගඵනහ. අද න තුරු 
නඩු තී්තදුක් ගනො ජ  ගම් ආඹතනඹ  මති ිධගයෝී ඳත්හ ගන 

ඹහගම් නහටුදහඹ තත්ත්ඹට ඳත් වීගභ්ත  ගම් භේදනහරී 
වසතඹ අගේ යගේ ෆභ ක්ගේත්රඹභ සිටින තභ්තගේ 
ප්රතිිධරු්දධහ ජ්තට එල්ර යමි්ත සිටිනහ. ඒ නිහ එභ භේදනඹ 

වහ දඩඹභ දිඹත් කිරීභ  ප්රජහත්තත්ර ිධගයෝී රිඹහ භහේ වහ 
නතන ගර ගම් ඳහේලිගම්්තතු ගඹෝජනහ යයි කිඹන බහ 
ල් තළී ගම් ගඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් ය සිටිනහ.   

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ත එ හයණඹක් 
කිඹ්තන ළභළතියි. ජනහිවඳතිතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රහලඹක් 

ශහ  ජි මහ ගඹෝජනහ අනු  ිධග්දය ඹ ිධනිලසචඹරු්ත කිසි 

843 844 

[රු දිග්තස ගුණේධන භවතහ] 
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ගරකි්ත රසහග  අිවයණරට ගවෝ අිවයණ ටයුතු 

කිරීභට ඳත් ය්තග්ත නළවළයි කිඹහ. දළ්ත ඵර්තන. ජනහිවඳතිතුභහ 
එගවභ කි ත්  ිධග්දල ටයුතු ඇභතිතුභහ එඹට ප්රතිිධරු්දධ 
ප්රහලඹක් ශහ. එඹයි අද තත්ත්ඹ. රු නිගඹෝජය හය 
බහඳතිතුභනි  ගොෂිසට්තහි ශ්රී රසහ තහනහඳති හේඹහරඹ ිධසි්ත 

නිග දනඹක් නිකුත් ය තිගඵනහ. The Embassy of Sri Lanka 
at 3025, Whitehaven Street Northwest, Washington, District 
of Columbia 20008, United States ගම් ආහයගආ නිග දනඹක් 

නිකුත් ය තිගඵනහ  . It states, I quote: 

“The Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms is 

calling for submissions from diaspora organisations on the design of 

structures, processes and measures for truth, accountability, 

reparations and non-recurrence, i.e. an Office on Missing Persons, 

an Office on Reparations; a Judicial Mechanism with a Special 

Counsel; a Truth, Justice, Reconciliation and Non-Recurrence 

Commission; and any other mechanisms, processes or measures for 

advancing reconciliation in Sri Lanka.  

Submissions can be made to the Task Force by diaspora 

organisations/ individuals until July 28, 2016.” 

This has been issued on the 20th of July, 2016 by the 
Embassy of Sri Lanka in Washington to the international 

community. But, the Parliament of Sri Lanka is unaware 

of this. I do not know whether the President is aware of 

what the Ministry of Foreign Affairs is doing. These 
actions have to be accountable.  

ගභහි ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ත නහ  "judicial mechanism" 

කිඹහ. ජනහිවඳතිතුභහ ිධග්දල නිගඹෝජිතඹ්තගේ වබහගත්ඹ 
ප්රතික්ගේඳ ශහ. එගේ නම් ිධග්දල ටයුතු අභහතයහසලඹ ගනභ 
අභහතයහසලඹක්ද? It also states "with a Special Counsel".  

ිධග්දල නිගඹෝජිතඹ්ත ප්රතික්ගේඳ ශහ. එගේ නම්  අද ගනභ 
ටයුත්තක් ය්තනට අගේ තහනහඳති හේඹහරඹට ඵරඹක් 
තිගඵනහද? ගම් පිළිඵ යජඹ අනුභනඹ ය්තනට 

ඵරහගඳොගයොත්තු න භේදනඹ  ප්රජහත්තත්ර ිධගයෝීබහඹ 
ඳහේලිගම්්තතු අබිඵහ ටයුතු කිරීගම් රිඹහ භහේඹ ඉතහ 
ඳළවළදිලි බඹහන ක්ගේත්රඹට ඳරිේතනඹ ගමි්ත තිගඵනහ. 

ඳහේලිගම්්තතුග  යසථහ ම්ඳහදන මිටු අලුත් යසථහක් 
ම්ඳහදනඹ කිරීභ ළන හච්ඡහ යමි්ත සිටිනහ. ඳහේලිගම්්තතු 
ගගයහි ිධලසහඹක් ගම් ආඩුඩුට නළ්දද? ඳහේලිගම්්තතු ටත්  
ඳහේලිගම්්තතුග  භ්තත්රීරු්තටත්  ඒ හගේභ අගේ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ වහ ඳත් ය තිගඵන අනු මිටු සිඹල්රටත් 
ගවොගය්ත -Constitutional Assembly එ ගනොභඟ ඹන- 
ජහතය්තතය ගභළනි ආහයගආ යවසිත ටයුත්ත නියත වී 

තිගඵ්තග්ත ඇයි? ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ගම් අසථහග  අපි  යජඹ 
ගගයහි අප්රහදඹ ඳශ යනහ. 

ගභඹ භේදනගආ වසතඹක්. ගම් යගේ යණ ිධරු්ත භේදනඹ 

ය්තන  ගම් යගේ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශ අඹ භේදනඹ ය්තන  
අගේ යගේ ආඩුඩුරභ යසථහට ඵහහිය  අගේ ආඩුඩුරභ 
යසථහග  තිගඵන අිවයණඹට ඵහහිය ඇති ය්තන ඹන ගම් 

රිඹහලිඹ භේදනඹ වහ ප්රජහත්තත්ර ිධගයෝීබහඹ ඵ 
නහටුග්ත ගම් අසථහග  ප්රහල ය්තන ඕනෆ. යජගආ  
කි යුත්ත්ත ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත අද දිනගආ ජ කීගභ්ත 

ප්රහලඹක් යයි කිඹහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගම් ලිඹිධල්ර 
භවයිධට ආඩුඩු ඳක්ගආ භ්තත්රීරුත් දළරහ නළතු ඇති; 
භවය ිධට අගේ යහජය ගේහග  ඉවශ අසල කිසික් දළරහ නළතු 
ඇති. ගභළනි හිතුක්හය රිඹහභහේ අයගන අගේ යගේ 

ආඩුඩුරභ යසථහට අභිගඹෝඹක් එල්ර යමි්ත ටයුතු 
ය්තන ිධග්දල අභහතයහසලඹට පුුව්ත ද කිඹන ප්රලසනඹ අපි 
අවනහ.  

අපි ගම් අසථහග  ජ ප්රජහත්තත්ර ිධගයෝී රිඹහ භහේරට 

අතීේණ ගනොවී  භේදනහරී රිඹහ භහේරට අතීේණ ගනොවී  
ගම් ම්ඵ්තධග්ත අගේ අප්රහදඹ ඳශ යනහ. අගේ යට ආේථි 
අවුරට ඳත්වී තිගඵන ඵ ළඵෆයි. ඒ ආේථි අවුගර්ත ගොඩ 
එ්තනට ්තනහ ිධඳුභක් නළති රිඹහභහේර එ වසතඹක් 

තභයි  භේදනඹ දිඹත් කිරීභ. ගම් භේදනඹ  ිධිධධ ිධිධධ අසල යහ 
දිඹත් කිරීභ වහ ගන ඇති රිඹහභහේ ම්ඵ්තධගඹ්ත අගේ 
අප්රහදඹ ඳශ යමි්ත ගම් රිඹහභහේ  වහ ඉත් කිරීභට අද ගම් 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Bandula Gunawardane to second the 

Adjournment Motion. 

 
[ප.බහ. 11.52] 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ 
ගනුග්ත එහි නහඹ ව භවජන එක්ත් ගඳයමුගඩු නහඹ 
දිග්තස ගුණේධන භළතිතුභහ ිධසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද බහ ල් 

තළීගම් ගඹෝජනහ සථිය යමි්ත ගම් රු බහට රුණු 
කිහිඳඹක් ව්ත ය්තන භහ ළභළති ගනහ.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ආඩුඩුරභ යසථහග  
148න යසථහ අනු යහජය මරය ටයුතු පිළිඵ ම්පේණ 

ඵරඹ හිමි ග්තග්ත ඳහේලිගම්්තතුටයි. ඳහේලිගම්්තතුට 
කිඹ්තග්ත ළබිනේ ඇභතිරු්තට ගනොගයි; අදහශ ිධඹබහය 
ඇභතියඹහට ගනොගයි. ආඩුඩු ඳක්ඹත්  ිධඳක්ඹත් අපි සිඹලු 

ගදනහග්ත භ්තිධත න ඳහේලිගම්්තතුට තභයි යහජය මරය 
පිළිඵ ම්පේණ ඵරඹ තිගඵ්තග්ත. ඒ අනු ඵදු ඳළනවීභ  ඵදු 
සගලෝධනඹ කිරීභ  ආදහඹම් රැස කිරීභ  ිධඹදම් කිරීභ  අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ  ඳයතයඹ පිඹවීභ  ණඹ ළ මභ ඹනහදිඹ පිළිඵ ම්පේණ 
ඵරඹ ගම් රු බහටයි  තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ තභයි 
ඳහේලිගම්්තතු උත්තරීතය ග්තග්ත  ඳහේලිගම්්තතු භව 

ජනඹහගේ ඡ්තදගඹ්ත ඳත් වුණු නිගඹෝජිතඹ්තට ඳය්තග්ත  
කුභන අඳවහ උඳවහ ඵහධ ආත් තභ්තගේ නිර යහජහරිඹ 
ගර ඳළගතන යහජය මරය ටයුතු යයි කිඹරහ. ඒ අනු යහජය 

මරය ම්ඵ්තධගඹ්ත ළඩි ඉඩ ඩක්  ිධඳක්ඹට රඵහ ගදනහ. 
ේඹට යක් ඉදිරිඳත් යන අඹ ළඹ ගල්නඹ ගම් යගේ 
යහඳහරි ක්ගේත්රඹ  ඳහරිගබෝග ක්ගේත්රඹ ඇතුුව අගනකුත් 
සිඹලුභ ක්ගේත්රරට  මතිඹක් ගර පිළිළ මභක් ඇති ගනහ. 

2016 අඹ ළඹ ගල්නඹ ඉදිරිඳත් යන අසථහග  ජ ගම් රු 
බහග  ජ ඒ අඹ ළඹ ගල්නඹ තුගන්ත ගද ඡ්තදඹකි්ත 
ම්භත වුණහ. ඒ ම්භත න අසථහග  ජ අද ිධලහරභ අවුර 

ඇතිගරහ තිගඵන VAT ම්ඵ්තධගඹ්ත ගභොක්ද ඉදිරිඳත් ශ 
ගඹෝජනහ? 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒ ගඹෝජනහ තභයි 

ඳසුගඹ යජඹ ිධසි්ත VAT අඹ කිරීගම් ජ ිධිතිතහක් ඇති ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ ිධිති තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභ වහ තනි VAT 
අනුඳහතඹක් එනහ සිඹඹට 11යි කිඹරහ. සිල්රය වහ ගතො 

ගගශහභ ම්පේණගඹ්ත ඵ්දගද්ත නිදවස යනහ. ඒ තභයි 
ගම් රු බහ ම්භත ශ ගඹෝජනහ. තමු්තනහ්තගේරහ ම්භත 
ගශේ තුගන්ත ගද ඡ්තදඹකි්ත. අපි ිධරු්දධ වුණහ. එදහ ම්භත 
වුණු ගඹෝජනහග  සිල්රයට වහ ගතො ගගශහගම් VAT තිුළගඩු 

ගගේද? 

845 846 



ඳහේලිගම්්තතු 

ඵදු නළති රසහග  ආඩුඩුක් දු්තනට ඵළවළ. ඵදු ආදහඹභ 
ළඩි ය ්තනට ඕනෆ. ඒ ඇත්ත. ආඩුඩුග  ිධඹදභ ළඩි 
ගනහ නම් ඒ ිධඹදම් පිඹහ ළ මභ වහ ආදහඹම් රඵහ ්තනට 

ඕනෆ. "දිඹ   දිඹ " කිඹ්තනට ගරගවසියි. ඒ "දිඹ " කිඹන අඹට 
"හිටපිඹ " කිඹරහ ආඳහු වළරිරහ ගද්තන නම් භව ජනතහග්ත 
ගම් ටි ්තනට ඕනෆ. ඒ තභයි ගරෝගආ තිගඵන ඳයභ තයඹ. 

එගවභ නළත්නම් ඕනෆභ ගගනකුට කිඹ්තනට පුුව්ත  "අපි 
ආපුහභ රුපිඹල් 20 000කි්ත ඳඩි ළඩි යනහ  භි්දිව  ජභනහ 
රුපිඹල් 65 000කි්ත ළඩි යනහ   වළභ ඳඳුයටභ ගඳොගවොය 

දහ්තන ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදනහ" කිඹරහ. ඒ කිඹන එට 
අහුගන අඹත් ඉ්තනහ. ඒ කිඹරහ ට්ත යන අඹත් ඉ්තනහ. 
ගම් යගේ නියහයුධ  අිධසහි රක් ණ්ත ඵදු ගන මිනිසු්ත 

තභයි ඒ සිඹලු ිධඹදම් දය්තන අලය මුදල් ප්රභහණඹ 
බහඩුඩහහයඹට රඵහ ගද්තග්ත. වුරු මුදල් ඇභති වුණත් 
එගවභයි.  

ච්තද්රිහ කුභහයතුස භළතිනිඹ මුදල් ඇභති ගරහ ඉ්තන 

හරගආ අත්තනල්ගර්ත ගනළල්රහ බහඩුඩහහයඹට ල්ලි 
දු්තග්ත නළවළ. භහි්තද යහජඳක් මුදල් ඇභතිතුභහ හරගආ 
භළදමුරගන්ත ගනළල්රහ ල්ලි දු්තගනත් නළවළ. ගම් මුදල් ඇභති 

ගොගවොභත් තිගඵන එක් ්තනහ මික් දහත් ගද්තග්ත 
නළවළ. ගම් වුරුත් ගද්තග්ත නළවළ  ගම් යගේ මිනිසසු තභයි 
සිඹලුභ ිධඹදම් ටි දය්තග්ත. යජගආ ගේඹ්තට ළටුේ 

ග්තග්ත  ිධරහභ ළටුේ ග්තග්ත  භි්දිව වනහධහය 
ග්තග්ත  භසභහත්  ිධදුලිඹ   ජරහඳහවන රභ වද්තග්ත  ණඹ 
ග්තග්ත  ණඹ ගඳොලිඹ ග්තග්ත ගම් යගේ මිනිසසු. භව 

ජනඹහගේ ඒ මුදල් වළසියවීගම් ඵරඹ තභයි අපි ගම් 
ඳහේලිගම්්තතුට  ජරහ තිගඵ්තග්ත.   

ගම් යජඹ ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  ජ ප්රහලඹක් යරහ  VAT අඹ 

ය්තන ඳට්ත ත්තහ. ඒ අඹ ළගඹ්ත ඳසගේ ජනහරි භහගආ  
ගඳඵයහරි භහගආ  භහේතු භහගආ  අගප්රේල් භහගආ ඩ ළහුහද? 
මිනිසසු ඳහයට ඵළවළරහ ටඹේ පිච්චුහද? ''VAT අවුර'' කිඹරහ 
ගොගවේ ගවෝ ඩඹ banners දහරහ තිුළණහද? නළවළ. ඒ අඹ 

නිරුඳද්රිත VAT ගහගන ගඹහ. අඹ ළගආ ජ ගඹෝජනහ යරහ 
අච්චු වරහ තිගඵනහ  VAT අනුඳහතඹ අඩු යරහ ගනස කිරීභ 
යන ගොටගන  2014ට ඩහ 2015 ජ VATලි්ත රළගඵන 

ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 25 000කි්ත අඩුන ඵ. VAT 
සගලෝධනඹ කිරීභ නිහ  VATලි්ත රළගඵන ආදහඹභ 2014ට 
ඩහ 2015 ජ රුපිඹල් මිලිඹන 25 000කි්ත අඩුන ඵ ගභභ රු 

බහට කිඹනහ.  මුදල් අභහතයයඹහ ලගඹ්ත VAT ඳළනවීගම් ජ 
- බදු අයකිරීමේදී - අනුගමනය කළ යුතු මූලධර්ම තිමබනවා. 
හධහයණ ඵග  මරධේභඹ  යර ඵග  මරධේභඹ  නිලසචිත ඵග  

මරධේභඹ  හනුඵර මරධේභඹ හගේ මරධේභ තිගඵනහ. භගේ 
උත් මිත්ර රු ීේ වහීමම් අභහතයතුභහ ඒ ළන ද්තනහ.  ඵදු අඹ 
ය්තන ඕනෆ ගභභ මරධේභරට අනුයි කිඹරහ එතුභහ ග්දලන 
ඳත්රහ  තිගඵනහ. අගේ හරගආ - භහි්තද යහජඳක් යුගආ - 

ඳයභහේථඹ ිධිවඹට තිුළගඩු ඒ අනු ටයුතු කිරීභයි. 

සුුව ඳරිභහණ ගගශ්තද්ත ආරභණඹ යමි්ත භවහ ඳරිභහිස 
භහම්  සුපිරි ගගශල් ජහරහ යට පුයහ යහේත ග්තන ඳට්ත 

ත්තහ. පුසචි පුසචි ගගශහම් යගන ජීිධතඹ ගනඹන අයණ 
සුුව ඳරිභහණ ගගශ්තගදෝ රක් සයහත පිරික් ඉ්තනහ. ඒ අඹ 
ජීගනෝඳහඹ රහ ්තග්ත ගඳොගශ්ත ගඳොශට ගහිල්රහ 

ගගශහම් යරහ  තළනි්ත තළන ගහිල්රහ ගගශහම් යරහ  
pavement එගක් ගගශහම් යරහ  ගයි්ත ගට ගහිල්රහ 
ග ගශහම් යරහ. ආඩුඩුට ඵයක් ග්තග්ත නළතු ඒ ිධිවඹට 

රක් සයහත පිරික් තභ්තගේ ජීගනෝඳහඹ රහ්තනහ. 
භව්තසි ගරහ  දුක් ිධරහ  අදහනම් දයරහ තභයි ඒ අඹ මුදල් 

උඳඹහ්තග්ත. ඒ අඹ ම්පේණගඹ්ත ඵ්දගද්ත නිදවස ය්තන 

භහි්තද යහජඳක් යුගආ ගශේ  ේඹ ආදහඹභ රුපිඹල් 
මිලිඹන 250ට ළඩි නම් ඳභණක් සිල්රය - ගතො ගගශහගභ්ත 
ඵදු අඹ කිරීභයි. ආදහඹභ රුපිඹල් දරක් 250ට ළඩි වුණහභ 
සුපිරි ගගශළල් තභයි ගම් ඵ්දද ග ග . එතගොට රුපිඹල් 

බිලිඹන 9 ිධතය ඵදු ආදහඹභක් රළුළණහ. ේතභහන මුදල් 
ඇභතියඹහ ආපු භ්ත ගශේ  තභ්තට ඡ්තදගආ ජ උදවු යපු අඹ 
්තගතෝ ය්තන කිඹරහ ඒ සීභහ රුපිඹල් මිලිඹන 250 ඉරහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 100ට  අඩු ශ එයි. 

ඳසු ගඹ අඹ ළඹ ගල්නඹ ඉදිරිඳත් යනගොට කි හ  ඒ 
බිසදුයි කි හ. භහි්තද යහජඳක් යුගආ  සිල්රය ගතො 

ගගශහභට ඳළළති පිරිළටුභ මිලිඹන 250  මිලිඹන 100 ගශේත් 
යවී රුණහනහඹ භළතිතුභහ. මිලිඹන 100  බිසදු ගශේත් එතුභහ. 
ඊට ඳසගේ ග්දය ඹ ආදහඹම් ගොභහරිසට කිඹනහ "වහභ VAT 

සගලෝධනඹ ය්තන" කිඹරහ. ඊට ඳසගේ සිඹඹට 11ට තිුළණු 
අනුඳහතඹ සිඹඹට 15ට ළඩි ගනහ. ගභච්චය ල් ඵ්දදක් අඹ 
යපු නළති ගඳෞ්දලි ගෞය ගේහට සිඹඹට 15ක් ඵදු 
ග්තන කිඹනහ. ිධදුලි සග්දල ක්ගේත්රඹටත් ඒ ග්තන 

කිඹනහ. රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අපි ගයෝවරට 
ගගඹොත්  නිදවස ගෞය ගේඹ ඹටගත් ඒ ිධඹදභ දය්තග්ත යජඹ. 
දළ්ත ගඵොගවෝ ගදගනක් යජගආ ගයෝවරට ඹ්තග්ත නළති  යජඹට 

ඵයක් ගද්තග්ත නළති  රුිවය හම්ඳරඹක් ඳරීක්හ ය ්තන  
මුත්ර ඳරීක්හ ය ්තන  X-ray එක් ්තන පු්දලි 
සථහනරට ඹනහ.  එතගොට සිඹඹට 15ක් ඵදු ග්තන 

ගනහ.  
 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ (රළජය ලයලවළය වගලර්ධාන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம் - அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

அதறறயத்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

Sir, can I raise a point of Order?  The Hon. Member is 

misleading the House.  We have asked to withdraw the 

VAT on all healthcare services.  So, it will be withdrawn; 

there will be no VAT applicable.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරි. වරි. 
 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

රු භ්තත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ත එක් කි හ. ගභභ පිරිළටුභ 
මිලිඹන 100 ඉරහ බිසදුට ගනහග  නළවළ. මිලිඹන 3 දක්හ 
තභයි පිරිළටුභ අඩු යරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ ගඳොශට ඹන පුසචි 
ගගශ්තද්ත ඒට ඇතුශත් ග්තග්ත නළවළ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගවොයි. ඔඵතුභහගේ ථහග  ජ පිළිතුරු ගද්තන. 
 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
VAT අදහශ බහඩුඩර පිරිළටුභ දට රුපිඹල් 33 000ක් 

ණග්ත භහඹට රක් 30ක්  ිධඹ යුතුයි. ඒ නිහ පුසචි 
ගගශ්තදහ ගම් ඵ්දදට ඇතුශත් ග්තග්ත නළවළ.  
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභනි   පිරිළටුභ - turnover - තිසතු්තදවස 

ණනට ඵදු ග්තන ග්තග්ත නළවළ. ඒග්ත එතු ශ 

අඹට ඳභණයි ග්තන ග්තග්ත. ඒ භභ ද්තනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ ථහග  ජ පිළිතුරු ගද්තන 

ගෝ.  
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, දළ්ත ගඳෞ්දලි ගෞය ගේඹට ඵදු අඹ ය්තග්ත 

නළවළ කිඹරහ ගභතුභහ කි හට  ඒ ගයෝවල්ලි්ත ළත්ම් යපු 

අඹගේ receipts ගනළල්රහ ගම් ඳහේලිගම්්තතුට ඉදිරිඳත් 

ය්තන පුුව්ත. ඒ වහ 35 000යි  50 000යි 100 000යි ආදි 

ලෛඹ්ත බිල් ගහ තිගඵනහ. දළ්ත ඒ අඹග්ත ඒ ඵ්දද අඹ 

යරහ ඉයයි. ඒයි අපි කිඹ්තග්ත  ඒ අහධහයණයි කිඹරහ. 

අගේ මුත්ර  අපි ල්ලි ගරහ ඳරීක්හ ය ත්තහභ ඇයි ආඩුඩුට 

සිඹඹට 15ක් ගද්තග්ත? ඒට අඹක් එතු ගනහද? තිගඵන 

අඹ අඩුගරහ - 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ 

ගරහග්ත ත ිධනහඩි 10ක් භභ ්තනහ.  

ගභභ ඵදු අඹ කිරීභ ම්ඵ්තධ අපි අිවයණඹට ගඹහ. 

අිවයණඹට ගඹහට ඳසගේ අිවයණගඹ්ත ඒ නතය ශහ. ඊට 

ඳසගේ තමු්තනහ්තගේරහ ඉදිරිඳත් ශහ  එතු ශ අඹ භත ඵදු 

(සගලෝධන) ඳනත් ගටුම්ඳත. ඒගක් ගෞය ගේඹ ම්ඵ්තධ 

ව්ත තිගඵනහ. භත තිඹහ්තන  ඒ ඳනත් ගටුම්ඳගත් 

ගෞය ගේඹ ම්ඵ්තධ කිඹරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ සිල්රය 

වහ ගතො ගගශහභ ම්ඵ්තධ තිගඵනහ; ිධදුලි සග්දල ගේහ 

ම්ඵ්තධ තිගඵනහ; ඳනත් ගටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යන 

අසථහග  ජ භභ නළගටරහ මුදල් ඇභතියඹහට කි හ  දිග්තස 

ගුණේධන ඇභතිතුභහයි භභයි ගම්ට ිධරු්දධ අිවයණඹට 

ඹනහ කිඹරහ. අපි අිවයණඹට ගඹහ. ඊගආ ගරේසඨහිවයණඹ ගම් 

පිළිඵ අගේ උත්  මතිඥරු ඉදිරිඳත් ශ රුණු ිධභසුහ. 

එතගොට ගවළිදය  වුණහ  ඳශමුන තහට ළබිනේ 

භඩුඩරගආ අනුභළතිඹ නළතු ඳනත් ගටුම්ඳතක් 

ඳහේලිගම්්තතුට පිළි්තරහ තිගඵන ඵ. ඒ ගරහග  භභ 

Supreme Court එගක් හිටිඹහ. ශ්රිඹහනි ිධගේිධරභ භ්තත්රීතුමිඹත් 

හිටිඹහ.  මතිඳති ගදඳහේතගම්්තතුගනුත් ඇිධල්රහ හිටිඹහ. 

සගලෝධන ඳනත් ගටුම්ඳතක් වුණත් ඳහේලිගම්්තතුට ඉදිරිඳත් 

ය්තන ගඳය ඒ ළන ළබිනේ භඩුඩරගආ ජ හච්ඡහ ය්තන 

ඕනෆ. ීේ වහීමම් ඇභතිතුභහත් එතුභහගේ අදව කිඹ්තන ඕනෆ. 

තභ්තගේ අදව කිඹ්තන එතුභහටත් අයිතිඹක් තිගඵනහ. එගවභ 

නළති ඳනත ගටුම්ඳත් යරහ ගවොය ඳහගය්ත ඳහේලිගම්්තතුට 

එරහ ම්භත ය්තන ඵළවළ. ඒ නිහ අපි ගරේසඨහිවයණඹට 

ගඹහ. ගරේසඨහිවයණගආ අ්ිධනිලසචඹහයතුභහ ඇතුුව උත් 

ිධනිලසචඹ භඩුඩරඹ ගම් පිළිඵ තී්තදු ගදයි. ඒ තී්තදු දු්තනහට 

ඳසගේ අපි ිධලසහ යනහ  ආඩුඩුරභ යසථහට  

ඳහේලිගම්්තතුග  සථහය නිගඹෝරට අනු -ඳහේලිගම්්තතු වහ 

ප්රජහත්තත්රහදඹ ුළල්ගඩෝසයණඹ ගනොය- ඳනත් ගටුම්ඳතක් 

ඉදිරිඳත් ශ යුතු නිඹමිත ආහයඹට ඳනත් ගටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් 

යයි කිඹරහ. ඒ හගේභ අවුරක් ඇති ශහ  මිර ඳහරනඹ යරහ.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  දළ්ත මිර ඳහරනඹක් 

ය්තන ඵළවළ. ගභොද  මිර ඳහරන ඳනත අගවෝසි ගශේ 1977 ජ 

ිධිත ආේථිඹ එනගොට. ඒ අනු මිර ඳහරන 

ගදඳහේතගම්්තතු අගවෝසි ශහ. ඊට ඳසගේ හධහයණ ගගශ 

ගොමි්ත බහ ඳනත ගනහහ; ඳහරිගබෝග ආයක්ණ ඳනත 

ගනහහ.   

භහි්තද යහජඳක් යජගආ ගගශ  අගරිධ සේධන  

මුඳහය වහ ඳහරිගබෝග ගේහ ඇභතියඹහ ගර භභ  ජේක 

හරඹක් ළඩ යරහ තිගඵනහ. ඒ හරගආ දළළ්තත අේුළදඹක් 

තිුළණහ. අද හගේ ගඵොය ගතල් ඵළයල් එක් ඇගභරිහනු ගඩොරේ 

40ට තිුළගඩු නළවළ. එතගොට ගඵොය ගතල් ඵළයල් එක් 

ඇගභරිහනු ගඩොරේ 127යි. එදහ ගරෝ ආවහය අේුළදඹක් තිුළණහ. 

අවුරුදු 40ට ඳසගේ ගරෝහසී්තට ්තන නළති වුණහ. ඒ 

හගේභ ගරෝ මරය අේුළදඹක් තිුළණහ; ගරෝගආ මුදල් රභ 

ඩහ ගන ළටුණහ. අගේ යගේ යු්දධඹ තිුළණහ.  

ඒ හරගආ ගයොේ ග ගඹ්ත බහඩුඩ මිර ළඩි ගනගොට 

අපි ගම් ඳහරිගබෝග ආයක්ණ ඳනත ඳහිධච්චි ශහ. ඒ 

ගනගොට ගතො ම්පේණගඹ්ත ිධනහල යරහ තිුළගඩු. භභ 

ගගශ  අගශිධ සේධන  මුඳහය වහ ඳහරිගබෝග ගේහ 

අභහතයහසලඹ බහය ්තන ගොට ගතො  ගගශ ළල් ිධසයි 

තිුළගඩු. භභ "රක් ගතො" කිඹහ ගතො  ගගශ ළල් 200ක් 

වළදුහ. මුඳහයර ණඹ ම්පේණගඹ්ත ඳහ වළයරහ  දවස 

ණනක් co-op city ිධිත ශහ. Mini co-op city ිධිත ශහ. 

ග ඹ්තගොඩ  නුය එළිඹ  තඹුත්ගත්භ  ළලිය  මීගොඩ  

යත්භරහන වහ පිළිඹ්තදර ආ ජ ප්රග්දලර ආේථි භධයසථහන 13ක් 

ිධිත ශහ. එදහයි්ත ඳසු ත ගනම් එභ ආේථි 

භධයසථහනඹක්ත් ිධිත යරහ නළවළ. ඒ හරගආ එගවභ 

අභහරුග්ත භව්තසි ගරහ ඒහ ගශේ  ඳහරිගබෝග ආයක්ණ 

ඳනගත් 14 න ්තතිඹට අනුයි. භභ අද ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ  ගම් 14 න ්තතිගආ ිධිවිධධහන උල්රසකනඹ ය 

තිගඵනහඹ කිඹරහ. අපි ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත අිවයණඹට ඹනහ. 

අපි අිවයණඹට ඹ්තග්ත - [ඵහධහ කිරීභක්] රු ීේ වහීමම් 

ඇභතිතුභනි  තමු්තනහ්තගේ තමු්තනහ්තගේගේ ළඩක් ඵරහ ගන 

අවගන ඉ්තන. [ඵහධහ කිරීම්]  ඔඵතුභහ ළදත් ිධිවඹට අව ගන 

ඉ්තන ගෝ  නිම් කුඩුහයගඹක් හගේ ෆ ව්තග්ත නළති.  

අද රුපිඹල් 95ට සීනි මිර නිඹභ යරහ තිගඵනහ.  [ඵහධහ 

කිරීම්] සීනිරට රුපිඹල් 30ක් ලගඹ්ත තිුළණු ඵ්දද ලත 25ට අඩු 

යරහ තිගඵනහ. එගවභ ය්තග්ත ගභොටද? සීනිරට රුපිඹල් 

30 ඵ්දදක් ගහ ග්තන ගොට  යජගආ ආදහඹභට 

අවුරු්දදට සීනිලි්ත බිලිඹන 19.6ක් එතු ගනහ. සීනි 

ගභට්රික් ගටෝත 50 000-55 000ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් ග්තනහ. 

රුපිඹල් 30ට තිගඵන ඵ්දද ලත 25ට අඩු ශහභ ගභඳභණ 

හරඹක් සීනි ග්තව යහඳහරිඹ්තට තභ්ත ග්තපු සීනිලි්ත 

ප්රගෝටි ණනක් ඳහඩු ගනහ. ඒ අඹ ගගශ ගඳොගශ්ත ඹනහ. 

ලත 25 ඵ්දදට ගගනන ටි stock යනහ. ත ටි දකි්ත 

ආඳසු එඹ ළඩි ශහභ - [ඵහධහ කිරීම්] ග්දය ඹ සීනි නිසඳහදඹ්ත 

ඔක්ගෝභ ටි ඉයයි. රසහග  ඈත ඳශහත්ර -  [ඵහධහ කිරීම්] 

849 850 



ඳහේලිගම්්තතු 

 මතිඹට අනු ය්තන ඕනෆ.  මති  ිධගයෝිව ගර ය්තන එඳහ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  මතිඹ ඩ්තන එඳහ. ඒහිවඳතිගඹෝ ගර 

වළසිගය්තන එඳහ. ෂළසිසේ ිධිවඹට ළඩ ය්තන එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ඳනතක් ම්භත යරහ තිගඵනහ නම් ඳනතට අනු ටයුතු 

ය්තන. ඳනතට අනු ටයුතු යරහ නළවළ. උඳරිභ මිර පිළිඵ 

ගගශ සම් එක් ගිධසුභක් අත්්ත ය්තන ඕනෆ. ශ 

යුත්ගත් එඹයි. ඳහරිගබෝග ආයක්ණ ඳනගත් 14 න ්තතිඹ 

ඵර්තන. [ඵහධහ කිරීභක්]  Lawmakersරහ කිඹ්තග්ත. ගම් 

ඳහේලිගම්්තතු.  මතිඹට අනු ළඩ ය්තන ඕනෆ.  මතිඹට අනු 

ළඩ ය්තග්ත නළතු ශස  ගඩ්ට ඳළනපු ගොගනකු හගේ 

ඔක්ගෝටභ ඇන ගන  ඇන ගන ගඹහභ ගම් යගේ  මතිඹ ඩහ 

ගන ළගටනහ. ඒයි අපි තමු්තනහ්තගේරහට කිඹ්තග්ත. රසහ 

ඉතිවහගආ දහත් නළති ආහයගආ ණඹක් අයගන - [ඵහධහ 

කිරීභක්]   

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  2013  ගනොළම්ඵේ 22 

ළනි දින රු යනිල් ිධරභසිසව භවතහ ිධසි්ත ඳහේලිගම්්තතුග  ජ සිදු 

ශ ථහ ගොටක් අහන ලගඹ්ත භහ ව්ත ය්තනට  

ළභළතියි. එදින  වළ්තහඩ් හේතහග  තීරු අස 277 ඹටගත් 

ගභගේ ව්ත ගනහ: 

"එගවත් අද තත්ත්ඹ කුභක්ද? භව ඵළසකු හේතහට අනු රුපිඹල් 

බිලිඹන 80 බහඩුඩහහය බිල්ඳත් ව රුපිඹල් බිලිඹන 317 

බහඩුඩහහය ඵළඳුම්යත් ිධග්දය ඹ ගඳෞ්දලි ආගඹෝජයි්ත අයිති 

යගන තිගඵනහ. ණඹලි්ත සිඹඹට 12ක් ගම් ිධග්දය ඹ ගඳෞ්දලි 

ආගඹෝජයි්ත ඳහරනඹ යනහ. ගභඹ එක් අතකි්ත ිධග්දය ඹ 

යිගරොක්රහට යට උස කිරීභක්. අගනක් අති්ත අගේ යගේ සෛරී 
බහඹ ිධග්දය ඹ යිගරොක්රහට ඳහහ  ජභක්. අ්තන ඒයි භභ කිඹ්තග්ත. 

ගභඹ සිදු ය්තග්ත යගේ ඳයභහිවඳතය ළන ඳම්ගඳෝරි වන උදිධඹභයි. 

ගම්ද ඔගේ ජහතිත්ඹ  ග්දලහනුයහඹ? ඇයි අපි ිධග්දය ඹ ගඳෞ්දලි 

ආගඹෝජඹ්තට අගේ ජහති ණගඹ්ත ගොටක් ගද්තග්ත? 

යට ඳහහ  ජ තිගඵ්තග්ත වුද කිඹහ ගභයි්ත ඳළවළදිලියි. එදහ ගදෝත ජු්ත 

ධේභඳහර යජු යගේ ගොටසි්ත ගොට ඳිතුහරඹට ඳහහ දු්තනහ හගේ 
අගේ ජහති ණගඹ්ත ගොටසි්ත ගොට ිධග්දය ඹ ගඳෞ්දලි 

ආගඹෝජයි්තට ඳහහ  ජ තිගඵනහ." 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2013 ගනොළම්ඵේ 22 ළනි දින වළ්තහඩ් හේතහ  යනිල් 

ිධරභසිසව භවතහ තභයි ගභගවභ කිඹරහ තිගඵ්තග්ත. ිධග්දලඹකි්ත 
ණඹ ්තන ප්රභහණඹ අද සිඹඹට 1 010කි්ත ළඩි යරහ තිගඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යට ිධනහල යරහ  අගේ යට ඳහහ  ජරහ තිගඵ්තග්ත වුද කිඹන 
හයණඹ දළ්ත ගභොනහට ඳළවළදිලි නහඹ කිඹන හයණඹත් 

ව්ත යමි්ත භගේ චන කීඳඹ භභ අ්ත යනහ. 

[අ.බහ. 12.10] 

 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ (රළජය ලයලවළය වගලර්ධාන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம் - அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

அதறறயத்ற அலச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

හරඹට ඳසු භ ගේ මිත්ර ඵ්තදුර ගුණේධන භ්තත්රීතුභහගේ 
ථහග්ත ඳසු ථහ ය්තනට රළීභ ළන භභ තුටු නහ. 
එතුභහ භභ ආදයඹ යන  රු යන ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීයඹකු 

හ ගේභ හිටපු ඇභතියගඹක්.  

දිග්තස ගුණේධන භළතිතුභහ අද ථහ යන ගොට  ගවො  
ළදත් ගදඹක් කි හ. "ෆභ ගදයක්භ ඵයඳතශ අේුළදඹට හිය 

වී සිීම" කිඹරහ එතුභහ  කි හ. ය 10ක් ආඩුඩු ඳක්ගආ 
ඇභතිම් යපු; ඒ ආඩුඩුග  ඇභතියගඹක් වළටිඹට හිටපු 
හරඹ එතුභහට භත ඇති. එතුභහගේ ආඩුඩු ශභනහයණඹ 

යපු  භහි්තද යහජඳක් මුදල් ඇභතිතුභහගේ මුදල් අභහතයහසලගආ 
ගල්ම් පී.ී. ජඹසු්තදය භවතහ  2014  අගප්රේල් භහගආ 23ළනිදහ - 
ළඩි ඈත ගනොගයි  අපි ආඩුඩු ගඳයශ්තනට භහ ණනට 

ලි්ත -  පුත් ඳතට කිඹරහ තිුළණහ.  "අඳ යගේ ආේථිඹ 
රිඹහත්භ න ආහයඹ අධයඹනඹ යන ිධට ගඳගන්තග්ත 
නහරි ආේථිඹ credit card භත ඳදනම් ග්දදි ්හමීඹ 
ආේථිඹ උස ණඹ රභ භත ඳදනම් න ඵඹ" කිඹරහ.  තත් 

ගොඩක් ග්දල් එතුභහ කිඹරහ තිගඵනහ. නමුත් ඒහ ඔක්ගොභ 
කිඹ්තන ගරහක් නළවළ. එතුභහ තදුයටත්  කිඹරහ තිගඵනහ  
"ගම් ආහයඹට ම්ඵද ජනතහ සිඹ යත්තය්ත බහඩුඩ උස ය 

රඵහ ්තනහ ණඹ මුදල් ගයෝල් ය තභ්තගේ ිධඹදම් පිඹහ නිති. 
ගම් ආේථිඹට ළඩිපුය මුදල් ළඳගඹ්තග්ත උස ණඹ 
ආරගඹ්ත භළගන මුදලිනි. ගභඹ පිළිත යුතු තයඹකි" කිඹරහ. 

එතුභහ එගවභ කි ග    2014 අවුරු්දග්ද ජ. දළ්ත අපි ඉ්තග්ත 
2016 ේගආ. ගම් ආඩුඩු පිහිටුහ ගම් නගොට රිඹහත්භ 
ගරහ තිගඵ්තග්ත භහ 10යි. භහි්තද යහජඳක් භවතහ ය 10ක්  

ආඩුඩු ශහ. 2014 ේගආ ජ මුදල් අභහතයහසලගආ ගල්ම් කිඹහ 
තිගඵනහ  "ගම් වළභ මිනිගවක්භ ණඹයි. භභ නඩත්තු 
ග්තග්ත ණඹ මුදල්ලි්ත  උස ණඹලි්ත. ඒ හගේභ නයඵද 

නඩත්තු ග්තග්ත credit cardsලි්ත" කිඹරහ. තමු්තනහ්තගේරහ 
අවුරුදු 10ක් ගභොක්ද ගශේ? අවුරුදු 10 ප්රතිපරඹ ගම්යි. 
අවුරුදු 10ක් තිසගේ මිනිසසු ළන ථහ ය්තන ඵළරි වුණු; 
මිනිසු්ත නිගඹෝජනඹ ය්තන ඵළරි වුණු; මිනිසසු්තගේ දු 

ගත්රුගඩු නළති මිනිසසු අපි ඵරඹට ඳත් ගරහ අවුරු්දදක්ත් 
ඹ්තන ඉසය -භහ 10ට ඳසගේ- දළ්ත ඇිධල්රහ අවනහ  ගම්හ 
ගනස ගශේ නළත්ගත් ඇයි කිඹරහ. ඒ පිළිඵ භට පුදුභයි. 

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි කිඹ්තග්ත නළවළ. ඔඵතුභහභ කිඹ්තන. 
 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
( ரண்தைறகு தேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

භභ කිඹ්තනම්  ඒ ගභොද කිඹරහ.  

ඊශඟට  දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ ථහ ශහ   FCID 
එ ළන. එතුභහ අවනහ  ග්දලඳහරන ඳළිළ මම් ය්තනද FCID 
තිගඵ්තග්ත කිඹරහ. නහභල් යහජඳක් භ්තත්රීතුභහ අහධහයණ 
ිධිවඹට; ළයදි ිධිවඹට ඇතුශට ත්තහ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. ගම් 

යගේ  මතිඹක් තිුළගඩු නළත්නම්  නහභල් යහජඳක් භ්තත්රීතුභහට 
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අිවයණඹට ඹ්තනත් ඵළවළ. අපි ඒ රභඹ ගනස ශහ. අපි අද 

ඔඵතුභ්තරහට  මතිඹ  සහීනත්ඹ ඇති ය  ජරහ තිගඵනහ. ගම් 
ිධඳක් භ්තත්රීරු්තට ගභතළන ථහ ය්තන ඒභ ප්රභහණත්. 
නහභල් යහජඳක් භ්තත්රීතුභහ ඇතුශට ගඹහ  ඒ යදක් ශ නිහ. 
 මතිගඹ්ත එතුභහට ඇඳ දු්තනහ. ඇඳ දු්තනහ කිඹරහ එතුභහ  

ගචෝදනහග්ත නිදවස නළවළ. නමුත්   මතිඹ රිඹහත්භ යනහ. 
ඒ තභයි ගන. අපි ඒට භළදිවත් වුගඩු නළවළ. ඔඵතුභ්තරහ 
ඒ අඹ ශ යුතුයි. ඒ හගේභ ජි මහ ගඹෝජනහ  අනු  

නිරීක්ඹ්ත  ලගඹ්ත ිධග්දල යටලි්ත නඩුහයතුභ්තරහ ඳත් 
කිරීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත  ිධග්දල අභහතයහසලගඹ්ත  යපු ප්රහලඹක් 
දිග්තස ගුණේධන භවතහ ගභතළන ඉදිරිඳත් ශහ. භභ එතුභහට 

කිඹනහ  රු වේ ද සිල්හ නිගඹෝජය ඇභතියඹහ එතුභහගේ 
අසථහග  ජ ඒට උත්තය ගදයි කිඹරහ.  

ඳසු ගඹ භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහගේ හරගආ සිසවගර්ත 

ගභගවේ එ ප්රහලඹක් යරහ  ඇගභරිහට ගහිල්රහ ඉස්රීසිගඹ්ත 
තත් ිධිවඹ ප්රහලඹක් යනහ අපි දළක්හ.  අපි එගවභ 
ය්තග්ත නළවළ. අපි සිසවගර්ත යන ප්රහලඹභ තභයි 
ඉස්රීසිගඹනුත් ය්තග්ත. අපි ගදිධිවඹට ළඩ ය්තග්ත නළවළ. 

ගම් ආඩුඩු එනගොට භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහ ග ර 
ග රහ සිටිගආ. වළභ දහභ එතුභහ කි ග   "භට ිධදුලි පුටුට ඹ්තන 
සි්දධ ගයි" කිඹරහයි. "අග්ත බඹයි  භහ ිධදුලි පුටුට ගන ඹයි. 

ගභ්තන භහ ගනඹ්තන වදනහ"යි කිඹරහ තභයි එතුභහ වළභදහභ 
කි ග . නමුත් එතුභහගේ ආඩුඩු ගඳයුවණු දගේ සිට අද දක්හ 
එ දක්ත් ිධදුලි පුටු ළන ථහ යරහ නළවළ. ඒ ඇයි? එතුභහ 

අද සුයක්ෂිතයි. අද අපි ජහතය්තතය ප්රජහ ඉදිරිගආ දණ ව්තනට 
ඹ්තග්ත නළවළ. අගේ යගේ අබය්තතය රභග දඹක් වදරහ තභයි 
අගේ ප්රලසන ිධ්තන අපි තීයණඹ යරහ තිගඵ්තග්ත. එදහ "අගේ 

ගරොක්හ ිධදුලි පුටුට ඹයි" කිඹරහ භළතියණ රැසවීම්ර වළභ 
ග දිහක් ණග්තභ ථහ යපු අඹට අද ඒ ග්දල් ළන  ථහ 
ය්තන ඕනෆ නළවළ ග්ත. අද ඒ ප්රලසනඹ ිධඳිරහ නළ්දද? ඒ අපි 

ගළි්ත හිටගන ටයුතු යපු නිහයි. ඔඵතුභ්තරහගේ 
නහඹඹහත් ගේයහගන අපි ඒ ටයුතු යරහ තිගඵනහඹ කිඹන 
එත් භත තිඹහ ්තන.  

භභ ආේථිඹ ළනත්  ථහ ය්තන ළභළතියි. 1994 ේගආ 

එක්ත් ජනතහ නිදවස ්තධහන ආඩුඩු ඵරඹට ආහ. අවුරුදු 
ිධසක් ඵරගආ හිටිඹහ. 2005 ේගආ සිට භහි්තද යහජඳක් භවතහ 
ගම් යගේ ජනහිවඳති වුණහ. භහි්තද යහජඳක් භවත්තඹහ හිටපු නළති 

තනතුයක් නළවළ. එතුභහ ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීයගඹක්  ිධඳක් 
නහඹයගඹක්  ඇභතියගඹක්  අභළතියගඹක්  
ජනහිවඳතියගඹක්. එතුභහට ගම් යට ගනස ය්තන වළභ 

අසථහක්භ තිුළණහ. එතුභහට ගම් යගේ දුේඳත්භ නළති  ය්තන 
උඳරිභ අසථහ තිුළණහ. එතුභහ ෆභ තනතුයභ සිටිඹහ. එතුභහ 
fail. ගම් යගේ ගඳොදු ජනඹහගේ ප්රලසන ිධ්තන  දුේඳත්භ නළති 

ය්තන  හධහයණ භහජඹක් ඇති ය්තන එතුභහට ඕනෆ තයම් 
අසථහ තිුළණහ. 2005 සිට 2015 දක්හ ය 10 හරඹ තුශ 
එතුභහ යපු ිධඳේඹහඹ ගභොක්ද කිඹරහ භභ අව්තන ළභළතියි. 
2005 සිට 2015 දක්හ හරඹ තුශ -ඵ්තදුර ගුණේධන භළතිතුභහ 

ගම් ඳළත්ගත් හඩි නගොට- ඵ්තදුර ගුණේධන භළතිතුභහත් 
ඇතුශත් ඇඟිල්ර දිගු යරහ ගචෝදනහ ගශේ ගභොනහටද? 2005 
ේගආ ඵරඹ ත් දහ සිට එතුභ්තරහ කි ග   "අඳට ගම් යගේ 

ප්රලසන ඇති ගරහ තිගඵ්තග්ත ගේ.ආේ. ගේ ිධිත ආේථිඹ නිහ" 
කිඹරහයි.  

1977 ේගආ ආයම්බ යපු ිධිත ආේථිඹ නිහ තභයි 

තභත් ගම් භහජගආ ප්රලසන ඇති ගරහ තිගඵ්තග්ත කිඹරහ 
කි හ.  ඔඹ වළභ ප්රලසනඹක්භ අපි වදපු ප්රලසන කිඹරහ කි හ. භව 
ඳහගේ ණු ඇති ිධදුලි ඵල්ේ එ දළල්ග්තග්ත නළත්නම්  

ඳහගේ ශක් තිගඵනහ නම්  ළවළනු ශභගඹක් ගොටට ගය්දදක් 
ඇගන ගඹහ නම්  ගම් 1977 ේගආ ගේ.ආේ. ජඹේධන 

ගනහපු ිධිත ආේථි රභඹ නිහ ඇති වුණු ග්දල් කිඹරහ 

කි හ.  1994 සිට දිටභ අවුරුදු 25ක්  30ක් තිසගේ  ගම් තභයි 
භව ජනතහට ගඳ්තනුග .  ආඩුඩුට මිනිසසු්තගේ ප්රලසන 
ිධ්තන ඵළරි වුගඩු ඒ නිහඹ කිඹරහ කි හ. 2014 න ගතක් 
ඒ කිඹහගන ආහ.  ිධහදඹට නහලිහට ගඹහභත් ඔඹ 

ග්දභයි කි ග . "ගේ.ආේ.ගේ ඳ තභයි තභ තිගඵ්තග්ත" කිඹරහ 
2015 න ගතක් කිඹහ ත්ත මිනිසසු   තභ්තට ය 10කි්ත 
ගනක් ඇති ය්තන ඵළරි වුගඩු  ගේ.ආේ. 1977 ආයම්බ යපු 

ප්රතිඳත්ති නිහයි කි  අඹ  දළ්ත අපි ඵරඹට ඇිධල්රහ භහ 10කි්ත 
අවනහ  "ඇයි  ගම් ප්රලසනඹ ගනස ය්තග්ත නළත්ගත්" කිඹරහ. 
අවුරුදු 20භ තභ්තට ඒ ප්රලසන ිධ්තන ඵළරි වුණු අඹ   ඒත් 

1977 ගොනුට දභහ ගේරුණු අඹ ගම් භහ 10ක් ගඹ තළන ජ 
අගඳ්ත අවනහ  "තමු්තනහ්තගේරහ  ගම් ගනස ය්තග්ත 
නළත්ගත් ඇයි" කිඹරහ.  භහ 10කි්ත යටක් ගනස ය්තන ඵළවළ  

ආේථිඹක් ගනස ය්තන ඵළවළ. ඒ ය්තන අභහරුයි.  නමුත්  
අපි ඒ භන ආයම්බ යරහ තිගඵනහ. අපි ගම් ආඩුඩු බහය 
්තන ගොට ගම් යගේ මිනිසසු අගඳ්ත ඉය  ව  තහයහ ඉල්ලුග  
නළවළ.  ගම් යගේ මිනිසසු ඉල්ලුග  ප්රජහත්තත්රහදඹ; ගම් යගේ 

මිනිසසු ඉල්ලුග   මතිගආ ආිවඳතයඹ; ගම් යගේ මිනිසසු ඉල්ලුග  
හධහයණ භහජඹක්. එ ඳ්තතිඹට ිධතයක් සිඹලුභ ආදහඹම් හිමි 
න එ නතය ය්තන ගම් යගේ ආදහඹම් ගඵ ජ ඹහගම් ළඩ 

පිළිගශක් ස යරහ ගද්තන කිඹරහ තභයි මිනිසසු ඉල්ලුග .  
අද අපි ඒ ආයම්බ ය තිගඵනහ.  

ප්රථභගඹ්තභ අපි ගම් යටට ගතොයතුරු දළනළ මගම් 

අයිතිහසිම් පිළිඵ ඳනත  ඉදිරිඳත් ශහ. ගතොයතුරු 
දළනළ මගම් අයිතිහසිම් පිළිඵ ඳනත ගනුග්ත තභ්තට ට 
ඇයරහ ථහ ය්තන ඵළරි වුණු අසථහක් තිුළණහ. ිධඳක්ඹත් 

ඒට වගඹෝඹ දු්තනහ. ආඩුඩුරභ යසථහ සගලෝධනඹ 
ගේ්තන අපි ටයුතු ශහ. අපි ජනහිවඳතියඹහගේ ඵරඹ අඩු 
යරහ ඳහේලිගම්්තතු ඵරඹ ළන ගභතුභහභ -රු ඵ්තදුර 

ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ-  දළ්ත පුන පුනහ ථහ ශහ. ඔඵතුභහ 
ද්තනහ භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහ මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට ඒ 
දසර මුදල් ඳනත් අනුභත ය ත්ගත් ගොගවොභද කිඹරහ. අද 
න ගොට ඳහේලිගම්්තතුට නළත ඒ ඵරඹ  රඵහ  ජරහ  මුදල් 

අභහතයහසලගආයි  ඳහේලිගම්්තතුග  ඵරඹයි සථහපිත ය  
ජනහිවඳතියඹහගේ ඵරඹත් අඩු කිරීභ වහ සගලෝධන ඉදිරිඳත් 
ය  එදහ අගේ මිනිසසු ඡ්තදඹ ගරහග  ඉල්රපු ග්ද  ගඳොදුජන 

භතඹ ඉල්රපු ග්ද ගද්තන අපි ඉදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

එඳභණක් ගනොගයි. අපි අලය ගොමි්ත බහ ටි ඳත් ය  
භවජන ගේඹ වහ ඒ වළභ ගදඹක්භ රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු 

ශහ. ඒ අඳට ඳහඩුක් ග්තන පුුව්ත. නමුත්  ගම් සිඹලු 
ගදඹක්භ ය්තන ටයුතු ශහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඳළඹ 24්ත ජනහිවඳති- [ඵහධහ කිරීම්] ඒහ භතත් නළවළ. 

 
ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි එගවභ කි ග  නළවළ. අපි කි ග  ඳළඹ 24ක් ඇතුශත අපි 
සගලෝධන ගේනහ කිඹරයි.   අපි අභළතියගඹක් ඳත් ශහ. ඒ 
හගේභ ගම් තිගඵන අභිගඹෝත් එක් අපි ආේථි ප්රතිරහබ 

ගනස ය්තන ගගආ නළවළ. ඔඵතුභ්තරහ ද්තනහ  ගම් යට ණඹ 
ගරහ තිගඵන වළටි.  ඒ ප්රලසනත් එක් අපි ආේථි ප්රතිරහබ 
ගනස ය්තන ගගආ නළවළ. අඩු ය්තන ගගආ නළවළ. අපි 
භි්දිව  ජභනහ සිඹඹට ගදසිඹඹකි්ත ළඩි ශහ. යහජය 
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ගේඹ්තගේ ළටුේ රුපිඹල් 10 000කි්ත ළඩි ශහ. ය්තන 
ඵළවළයි කිඹහපු ග්දල් අපි ශහ.  ගඳෞ්දලි අසලගආ ළටුේ අභ 
ලගඹ්ත රුපිඹල් 2 500කි්ත ළඩි කිරීගම් ඳනත ම්භත යරහ 

ඒ රිඹහත්භ කිරීගම් ටයුත්ත ආයම්බ ශහ. 

අපි ඩීල්  ගඳට්රල් මිර අඩු ශහ  අතයලය බහඩුඩර මිර 
අඩු ශහ. ඒ හගේභ 2011 උඳහිවඹ රඵහ ත්ත 2 600ට ඳත්වීම් 
ලිපි රඵහ  ජරහ යජගආ පුහුණුට ඇතුශත් ශහ. තු ම්රු්ත 
එක්රක් වළටදවට අඩු ිධඹදම් නිහ වදන ළඩ පිළිගශ 
ආයම්බ ශහ. ඒ හගේභ ඉඩභක් නළති ෆභ ගනකුටභ ඉඩම් 
හිමිම් රඵහ ළ මභ වහ ඉඩම් ඳනතක් ගනළල්රහ රක් 25 
ජනතහට ඉඩම් රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශ අපි ආයම්බ යනහ. 
නිහ නළති අඹට නිහ රඵහ  ජභ වහ එ භළතියණ 
ගොේඨහඹ නිහ 1 000ක් ඉදි කිරීගම් ළඩ පිළිගශ අපි  
ආයම්බ යනහ.  

 නිහ ෆ ජභ වහ සිගභ්තති ආධහය රඵහ  ජභ ෆභ භළතියණ 
ගොේඨහඹභ රිඹහත්භ යනහ. ඒ හගේභ ෆභ භළතියණ 
ගොේඨහඹටභ ්හමීඹ ඳහයල් ෆ ජභ වහ රුපිඹල් රක් 
600ක් ග්ත යරහ ඒ ටයුතු රිඹහත්භ යගන ඹනහ. ඒ 
හගේභ ෆභ භළතියණ ගොේඨහඹභ භට රුපිඹල් රක් 
10ක් රඵහ  ජභ වහ අපි ටයුතු යගන ඹනහ.  [ඵහධහ කිරීම්] 

  

රු භ්තත්රීතුභනි  අව ්තන. ගභච්චය හරඹක්- [ඵහධහ කිරීම්] 
අව ්තන. ගභච්චය හරඹක් ආඳදහක් වුණහභ උඳරිභ දු්තග්ත 
රුපිඹල් 10 000යි   15 000යි. ගභය ඉඩභක් නළති අඹට ඉඩභක් 
්තන රුපිඹල් රක් 4 මුදරක් ගද්තනත්  නිට රක් 12ක් 
රඵහ  ජභත් අපි අනුභත ශහ. තභ්තගේ යහඳහයරට වහනිඹක් 
වුණහ නම් අභඹ රුපිඹල් 25 000 සිට උඳරිභ රුපිඹල් රක් 25 
දක්හ ්තදි  ජභ අනුභත ය තිගඵනහ.  ඔඵතුභ්තරහ ද්තනහද  
ඔඵතුභ්තරහගේ හරගආ සුනහමි ආධහයරට ආපු ල්ලි 
නහඹගඹෝ හක්කුරට දහ ත්තහ  ගවොයම් ය ත්තහ  නඩු 
ගනස ය ත්තහ කිඹරහ. තමු්තනහ්තගේරහට අද ගම්හ ළන 
ගයදි ඇගන ථහ ය්තන අයිතිඹක් නළවළ. ඒ මිනිසසු්තට ආපු 
ල්ලි තමු්තනහ්තගේරහ ගවොයම් ශහ. ඕ තභයි ඹථහේථඹ. 
ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ නිහ අපි ගම් වළභ ගදඹක්භ රිඹහත්භ 
ය්තන අද සදහනම්. රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අපි ඳසු 
ගඹ හරගආ ඳ  කිඹ කිඹහභ ඉ්තග්ත නළවළ. භහ 10කි්ත අපි 
ගම් ගනසම් ගද්තන ආයම්බ ශහ; ප්රතිරහබ ගද්තන ආයම්බ 
ශහ. භවය ිධට ගම් අවගන ඉ්තන අභහරු ඇති. ඵරගආ හිටපු 
අඹ ඵරඹ දහරහ ඹ්තන ළභළති නළවළ. ඵරඹ භත ඹළපුණු අඹට අද 
ඵරඹ නළති ඉ්තන ඵළවළ. එදහ ගඳොදු ජනතහගේ ඵදු ගොයම් 
යරහ දූණ  සචහ යපු අඹට අද ගම්හ අවගන ඉ්තන ඵළරි 
ඇති.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ කිඹ්තන ළභළතියි  
1994 ේගආ ජ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආඩුඩු ඵහය ගදනගොට 
ගම් යගේ අඳනඹනඹ දශ ග්දය ඹ නිසඳහදිතගආ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 
සිඹඹට 30ට ේධනඹ ය තිුළණ ඵ. එගවභ තභයි එදහ අපි යට 
ඵහය දු්තග්ත. 2014 න ිධට ගම් යගේ අඳනඹනඹ දශ ග්දය ඹ 
නිසඳහදිතගආ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට සිඹඹට 15 දක්හ අඩු ගරහ 
තිගඵනහ; සිඹඹට සිඹඹකි්ත අඩු ගරහ තිගඵනහ. ගම් යගේ 
ග්දය ඹ නිසඳහදන ඳ්දධතිඹ ඩහ ළටුණහ. ඒ හගේභ  value chain 
එ එගවභ නළත්නම් එතු ශ ටිනහම් භත ්හමීඹ නිසඳහදන 
අසලඹ - backward linkage එ - ඩහගන ළටුණහ. ඒ හගේභ 
අගනක් ඳළත්ගත්ත යටට රළගඵ්තන තිුළණු ඵදු ආදහඹභ නළති 
ගඹහ. දළ්ත එ එ ග්දල් ථහ යන ඳසු ගඹ ආඩුඩුග  හිටපු 
ඇභතිරු ඵදු ග්තග්ත නළති එතගනෝල් ගභට්රික් ගටෝත දවස 
ණනක් ගම් යට ඇතුශට ගනහහ.  

ගම් යටට හිමි ග්තන තිුළණු ඵදු  ගම් යගේ ගඳොදු ජනඹහට 

ිධඹදම් ය්තන තිුළණු මුදල් අහිමි වුගඩු ඔඹ ගවොරු ටි නිහයි. 
1994 ජ අපි රඵහත්ත ඵදු ආදහඹභ දශ ග්දය ඹ නිසඳහදිතගආ 
ප්රතිලතඹක් වළටිඹට සිඹඹට 20යි. 2014 ජ  භහි්තද යහජඳක් 
භළතිතුභහගේ ආඩුඩු හරගඹ්ත ඳසගේ ඒ ඵදු ආදහඹභ සිඹඹට 10 

දක්හ අඩු වුණහ. ඇයි  ඵදු ආදහඹම් රඵහ ළ මගම් ජ සුපිරි 
ගගශ්තඳු්තට  ජහහයම්රු්තට  ගෝතත්රහත්රු්තට ඵදු 
තිඹහ  මතිඹක්ත් රිඹහත්භ ගශේ නළති නිහ.  

එ ඳ්තතිඹට ිධතයක්  තභ්ත ගඳෝණඹ ය්තන  - [ඵහධහ 
කිරීභක්] - රු භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 

ටික් ්දද නළති ඉ්තන. ගත්ගය්තග්ත නළත්නම් ගඳොඩ්ඩක් 
අවගන ඉ්තන. ආේථි ිධදයහ ද්තග්ත නළත්නම් අවගන 
ඉ්තන. ගඳොඩ්ඩක් ගත්රුම් ්තන. 2010 සිට 2015 දක්හ ආේථි 
ේධන ග ඹ ගොගව්තද ආග ? භව ගරොකුට 2010 සිට 2015 

දක්හ ආේථි ේධන ග ඹ ළන ථහ යනහ. සිඹඹට 8 
ආේථි ේධන ග ඹක් තිුළණහ. ඒ පු්දර ආදහඹභ ගොච්චයද 
කිඹරහ අව්තන. ඒ පු්දර ආදහඹභ ගඩොරේ 3 800යි; ඒ 

ගඵොගවොභ ගවොයි කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් ගම් යගේ ජීත් ගන 
අඹග්ත සිඹඹට 42ක් දට ගඩොරයඹක්ත් උඳඹ්තන 
වළකිඹහක් නළති  2014 දක්හ ජීත් වුණහ කිඹන එ ඔේපු 

ගරහ වභහයයි. ඒ පු්දර ආදහඹභ ගඩොරේ 3 800ක් ඵ ඇත්ත. 
ඒ ගඩොරේ 3 800 වද්තග්ත ගොගවොභද? ගම් යගේ සුපිරි ඳ්තතිගආ 
ජීත් ගන ගෝතත්රහත්රු්ත  ජහහයම්රු්ත ව 

යහඳහරිඹ්ත සිඹඹට එක් ිධතය ගම් යගේ ජීත් වුණහ. ඔවු්ත 
එ ඳවුරට  එ ඳ්තතිඹට අයිති පිරික්. ඒ අඹ උඳඹන 
ආදහඹගභ්ත තභයි ගම් යගේ ඒ පු්දර ආදහඹභ ඳදනම් වුගඩු. 

ණහටුයි කිඹ්තන.  හධහයණ භහජඹක් ඇති කිරීභ වහ තභයි 
අපි ඒ ගනස කිරීභ දළ්ත ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ඔේපු යරහ 

ගඳ්ත්තනම්  ඒ දසර අගේ ආේථි ේධන ග ඹක් තිුළගඩු 
ඉදිකිරීම් ක්ගේත්රගඹ්ත ඵ. ඉදිකිරීම් වයවහ යහජය ආගඹෝජනගඹ්ත 
තභයි යගේ ඹම්කිසි ආේථි ළඩක් සි්දධ වුගඩු. ඒ ආගඹෝජනඹ 

ගොගව්තද ආග ? ගෝටි ණනක් ගනි ගඳොලිඹට ණඹ ත්තහ. 
ඒ ණඹ අයගන ගරොකු සුදු අලි යහඳිති යට වළභතළනභ වළදුහ. 
භත්තර ගු්ත ගතොටුගඳොශ වද්තන ගඩොරේ මිලිඹන 250ක් ගඹහ. 

නමුත් එහි භහඹ ආදහඹභ රුපිඹල් 16 000යි. ත අවුරුදු 200ක් 
ඹයි ණඹ ටි ග්තන. වම්ඵ්තගතොට යහඹ වද්තන ඇත්තටභ 
ඹන ිධඹදභ ගඩොරේ මිලිඹන 500යි. එතුභ්තරහ ණඹ අයගන 

වම්ඵ්තගතොට යහඹ වද්තන ගොච්චයද මුදරක් ගඹහද? ගඩොරේ 
මිලිඹන 1 200යි. ඒ කිඹ්තග්ත ගඩොරේ බිලිඹන 1.2යි. නමුත්  අද 
නතුරු ණඹ ග්තන ආදහඹභක් නළවළ. ඒ භවහ සචහක්. 
ගනොගයොච්ගචෝගල් ිධදුලි ඵරහහයඹ වළදුහ. ගඩොරේ මිලිඹන 

250ට වද්තන පුුව්ත ගනොගයොච්ගචෝගල් ිධදුලි ඵරහහයඹ 
වද්තන ගඩොරේ මිලිඹන 500ක් ගඹහ. ඒගක් ගොමිස එ ගඩොරේ 
මිලිඹන 250යි.  

ගු්ත ඹහනහ - airbuses - 8ක් order  ශහ. එ ගු්ත 
ඹහනහකි්ත වපු ගොමිස මුදර භභ ගඳ්ත්තනම්. ගඩොරේ 

මිලිඹන 1.4යි. ඒගක් මුුව ඳහඩු රුපිඹල් ගෝටි 3 250යි.   
ගභ්තන ගම් හගේ යටට ඳහඩු යපු ඒහත් ආඩුඩුක් ඉතිවහගආ 
ලිඹළිධරහ නළවළ. 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳසු ගඹ හරගආ අගේ 

ග්දය ඹ නිසඳහදන අසලඹ ලක්තිභත් වුගඩු නළවළ. ඉදි කිරීම් 
 සගේත්රගඹ්ත ව ගේහ අසලගඹ්ත තභයි  ගම් යට ගන ගගආ. 

මරය අසලගආ මරය ගේහ්ත; ප්රහවන ගේහ්ත; ඉඩම් 
ගේහ්ත; ගගශ ගේහ්ත ආ ජ ලගඹ්ත ගේහ අසලගඹ්ත 
තභයි අගේ මුුව ආේථි ේධනගඹ්ත සිඹඹට 63 දහඹත්ඹක් 

රඵහ ත්ගත්.  නිසඳහදනඹ ඩහ ළටුණහ. අපි සිසේපරු ගනො 

855 856 

[රු ීේ වහීමම් භවතහ] 
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අපි  රසහ.  රසහ සිසේපරු ග්තන ඕනෆ නළවළ. ඒ නිහ 

අගේ කුඩහ ව භධයභ ඳරිභහණගආ ේභහ්තත  අගේ ග්දය ඹ 
ේභහ්තත ළන ථහ ශ භහි්තද යහජඳක්රහ  භව ගරොකුට 
ග්දලගප්රේභඹ ළන  භහති භමිඹ ළන ථහ ශ අඹ ගම් යගේ කුඩහ 
ේභහ්තතරට ගශේ ගභොක්ද? චීනඹ  ඉ්තදිඹහ  ගශේ 

ගභොක්ද? අපි එේහ ගිධසුභ අත්්ත යනහලු. අපි ගම් ග  ගශ 
ගිධසුභ අත්්ත යනහ. ගම්හයි්ත ඳහඩුයිලු. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ගභතුභ්තරහ ද්තග්ත නළවළ  

භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහගේ හරගආ - 2014 ගනගොට- චීන 
ම්රුගෝ 8 000ක් ගම් යගේ ගේඹ යමි්ත සිටි ඵ.  
ඉ්තදිඹහග  ම්රුගෝ 7 000ක් රසහග  ගේඹ යමි්ත 

සිටිඹහ. ගභොන ගිධසුභක්ද තිුළගඩු? ගභොන ගිධසුභක්ත් තිුළගඩු 
නළවළ. රසහග  ම්රු්තට යක්හ ගද්තග්ත නළති  පිටයටි්ත 
මිනිසසු ග්තවුහ.  ගිධසුම් නළති චීනගඹ්ත ව ඉ්තදිඹහග්ත 

15 000ට ළඩි පිරික් ඇිධල්රහ ගම් යගේ ළඩ ශහ. ථහ 
ය්තන රේජහ නළවළ.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳසු ගඹ හරගආ අගේ 

රසහග  කුඩහ ේභහ්තතරු්තට ගභොක්ද වුගඩු? 

ගනිගඳේටිඹ  ඉඳිේට  ගඳොත ඳත  ල්රෆල්ර  ගක් කඩු වළභ 

ගදඹක්භ චීනගඹ්ත ග්තපු හරඹක් ඔඵතුභහට භත ඇති. 

එතගොට අගේ නිසඳහදනරට ගභොක්ද වුගඩු? ගොේටඹට 

දභන පුුව්ත ටි ඳහ චීනගඹ්ත ආනඹනඹ ශ භහි්තද යහජඳක් 

යුඹ නළත ගම් යගේ ඇති ය්තන අපි ඉඩ ගද්තග්ත නළවළ. ගම් 

යගේ ග්දය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ අඳට භහ දවඹකි්ත 

ිධඳේඹහඹක් ය්තන ඵළවළ. ගම්හට අඩිතහරභ දභහ ්තන අඳට 

ඳශමුළනි අවුරු්දද ඕනෆ. ගම් ිධඳේඹහඹ ය්තන අපි ඹම් ඹම් 

ග්දල් ය්තන ඕනෆ. නමුත් මිනිසු්තට අභ ඵරඳෆභක් යරහ  

අභ ඵයක් දභරහ  ගම් ගන ඇති කිරීභ වහ අපි ළඩ ආයම්බ 

ය තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ිධගලේගඹ්තභ 

කිඹ්තන ළභළතියි හේමි නිසඳහදන  මුහුදු නිසඳහදන  ිෂි 

නිසඳහදන ළඩි දියුණු කිරීගම් ළඩ පිළිගශක් අපි ආයම්බ යන 

ඵ.  

ගම් පුසචි දූඳගත් ගේටභ මුහුද තිගඵනහ.  වළඵළයි  භහි්තද 

යහජඳක් භවත්තඹහ 2014 න ිධට ගම් යටට භසු්ත ගභට්රික් ගටෝත 

වළත්තෆඅට දවස ණනක් ආනඹනඹ ය තිගඵනහ. ඒ තභයි 

ගම් යගේ භහි්තද යහජඳක් භවත්තඹහගේ ඳහරනඹ ්තග්ත. 

කිඹ්තන නහටුයි. තහයිර්තතඹට ඩහ ගම් යට ගේටභ 

මුහුදුයඹ තිගඵනහ. නමුත් අපි පිටයටි්ත භසු්ත ආනඹනඹ 

යනහ. ගම් අඹ අවුරුදු ිධසක් හිටිඹහ. භහි්තද යහජඳක් 

භවත්තඹහ අවුරුදු 10ක් හිටිඹහ. භහි්තද යහජඳක් භවත්තඹහට ත 

අවුරුදු සිඹඹක් දු්තනත් ගම් යගේ ගනක් ඇති ය්තන 

එතුභ්තරහට ඵළවළ. 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්  

අ.භළ.1.30  නෆලත පලත්ලන දී.  
 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றல இலடறயத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்றற்ய.  
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

[தற.த. 1.30] 

 
ගරු ඩ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

இனங்லறன் இன்லந ததரயபரரம் தரடர்தரண 

எத்றலப்தைப் தறமலறன்லது மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ங்றலக்குத் ங்ளுக்கு ன்நறலத் தரறறத்துக் 

தரள்றன்மநன். இச்சந்ர்ப்தத்றல் ங்ள் ரட்டிலியக்றன்ந 

சறன தொக்ற றடங்லபப் தற்நறப் மதச ண்டறன்மநன்.  

இன்ய இங்கு மதசற தப அலச்சர் தேர் யரறம் 

அர்ள் டந்ரன ஆட்சறறல் அசரங்த்றன் 

றட்டறடல்ள் சம்தந்ரவும் அந் அசரங்த்றணரல் 

தசய்தொடிர றடங்ள் சம்தந்ரவும் 

குநறப்தறட்டியந்ரர். அசரங்ங்ள் ரயறன்நமதரது ஏர் 

அசரங்ம் இன்தணரய அசரங்த்றன் குலநலபப் 

தட்டிலிடுது லரண றடம். அந் லறல் அர் 

யறந் ர தக்ஷறன் அசு தசய் மலனள் தரடர்தரக் 

குநறப்தறட்டியந்ரர். ரன் அந் அசு தசய் றடங்ள் 

ல்னரம் ல்னதன்ய தசரல்னறல்லன. ஆணரல், யறந் 

ர தக்ஷ அசு அந் றடங்லபச் தசய்மதரது 

அயலட கூட்டறக்குள் இயந்ர்ள்ரன் இன்ய இந் 

அசரங்த்றலும் இயக்றன்நரர்ள் ன்தலச் 

தசரல்லிக்தரள்ப றயம்தைறன்மநன்.  

இனங்லறல், குநறப்தர அசரங்ங்ள் ரயறன்ந 

மதரது, எவ்தரய துலநசரர் அலச்சுக்பறடதொம் ததரயபர 

ரத்ல பர்க்றன்ந றட்டறடல்மபர, தரள்லமபர 

இயப்தறல்லன. உரர, இன்லந அசரங்த்றல் 

றசர அலச்சர் ணது அலச்சு தரடர்தரண, றசரப் 

ததரயபரரம் தரடர்தரண றடங்லபத் ரன் றலணத் 

தடி தொன்தணடுத்துச் தசல்றன்ந றலனறல் இயக்றன்நரர்; 

அவ்ரயரன் தொன்லண அசரங்ங்ளும் இயந்றயக் 

றன்நண. எய ரட்டின் ததரயபரரம் பமண்டுரணரல், 

அந்ந்த் துலநசரர் அலச்சுக்ள் ன்நரச் தசற் 

தடமண்டும். அந் லறல் ங்ளுலட ரட்டில் 

ன்ணறரண பங்ள் இயக்றன்நண ன்தலநறந்து, 

அந் பங்பறன் அடிப்தலடறல் எவ்தரய துலநசரர் 

றதைர்லபக் தரண்ட குளறன் றட்டறடலுக்ல, 

அவ்லச்சுக்ள் தறத்ரல் ட்டும, து ரட்லடப் 

ததரயபரரத்றல் தொன்மணற்ந தொடியும். அலறடுத்து, 

அலச்சர்பறணதும் அசரங்த்றணதும் ன்ணறச்லசரண 

தொடிவுள்தோனம் ரட்லட தொன்மணற்ந தொடிரதன்தல ரன் 

இந் மத்றல் தசரல்லிக்தரள்ப றயம்தைறன்மநன்.   

"இன்ய FCID சுரலணரச் தசல்தடுறன்நது" ன்ய 

தப அலச்சர் தேர் யரலம் அர்ள் குநறப்தறட்டரர். 

ற்ததரளதுள்ப அலச்சர்ள் லதும் FCIDஇல் தொலநப் 

தரடுள் தசய்ப்தட்டியக்றன்நண. FCID சுரலணரச் 

தசற்தடுறன்நது ன்நரல் ன், இந் அசரங்த்றன் 

அலச்சர்ள்லது தரடுக்ப்தட்டுள்ப தொலநப்தரடுள் 

தரடர்தறல் றசரலள் இடம்ததயறல்லன? ன்த 

லயும் ரன் அரறடம் மட்டுக்தரள்ப றயம்தைறன்மநன்.  

எய ரட்டில் இணங்ளுக்றலடறல் தொயல் றலனயும் 

எற்யலறன்லயும் தரடர்ந்து ரப்தட்டரல், அந் ரடு 

ததரயபரரத்றல் ந் லறலும் தொன்மணநரது. லட்டு 

றன்ந ததரயபரரத் றட்டறடல்ளும் தணற்நரறறடும். 

எய ரட்டில் அலணத்து இணங்ளும் சர ரக்கூடி 

லறல் அறரங்ள் தறப்தட்டரல் ட்டும்ரன், அந்ரடு 
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ததரயபரரத்றல் தொன்மணயம். இனங்லறல் அசறல் 

ரப்தறன்தோனம் இணங்ளுக்றலடறலும் ங்ளுக்றலடற 

லும் எற்யலல ற்தடுத்றணரல் ட்டும்ரன் து ரடு 

ததரயபரர ரலறறல் தொன்மணயம். அசறல் ரப்தறல் ரற்நம் 

தசய்ப்மதரர தப அலச்சர் குநறப்தறட்டரர். அர் 

அவ்ரய தசய்ர  ரர்த்லபறல் குநறப்தறட்டரலும், 

ங்ளுலட தறமசங்பறல் டக்றன்ந றடங்லபப் 

தரர்த்ரல், அறல் வ்பவு உண்லத் ன்ல இயக்றன்நது 

ன்தது தரடர்தறல் ரம் சந்மறக் மண்டிறயக்றன்நது.  

உரர, யுத்த்றணரல் தரந்துமதரண, இப்தைக் 

லபச் சந்றத் ங்ளுலட க்ளுக்கு தைற அசறல் 

ரப்தறன்தோனம் எய தபரண லர்லக் - ரழ்க்லலக் 

தரடுப்தர ற்ததரளது அசரங்ம் தரறறத்துக் 

தரண்டியக்றன்நது. அப்தடிறயக்கும்மதரது, இம்ரம் 

ந்ரம் றற டக்றன் லள்குடிமற்நம் தரடர்தறல் 

தசனறதரன்ய உயரக்ப்தட்டு அலச்சலறன் 

அங்லரதொம் ததநப்தட்டியக்றன்நது. டக்குடன் சம்தந்ப் 

தட்ட இச்தசனறறல் - டக்றலியந்து தபறமநற 

ர்லப லள்குடிமற்நம் தசய்ப்தடுற்தண உயரக் 

ப்தட்ட இச்தசனறறல் - ட ரர தொனலச்சர் 

இல்லன; டக்லப் தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந றழ் 

மசறக் கூட்டலப்தைப் தரரளுன்ந உயப்தறணர்ள் 

இல்லன. இப்தடி அங்குள்ப க்ள் தறறறறலபப் 

தைநந்ள்பறறட்டு, உங்ளுலட அறரத்றல் டக்குடன் 

சம்தந்ப்தட்ட எய தசனறல அலப்தரணது, இந் 

அசரங்த்றன் ல்னரட்சறர? அல்னது ல்லிக்ர? 

அல்னது அல ப்தடிச் தசரல்து? லங்ள் இற்குரற 

தறலனச் தசரல்னமண்டுதணக் மட்டுக்தரள்றன்மநன். 

ரங்ள் இலண ன்லரக் ண்டிக்றன்மநரம்.  

லங்ள் ங்ளுலட க்பறன் தறறறறலப, 

ங்ளுலட ரர தொனலச்சல இந் லள்குடிமற்நச் 

தசனறறல் உள்ரங்ரல், உங்ளுலட அலச்ச 

லறல் அங்ம் றக்றன்ந தோன்ய அலச்சர்லப 

உள்ரங்றறயக்றன்நலர்ள். அர்பறல் எயர்ரன் நறமரட் 

தறயுலன் அர்ள். அர், "ற்ததரளது டக்றன் சரர்தர 

ரன்ரன் அலச்சல அந்ஸ்துள்ப அலச்சர 

இயக்றன்மநன்" ன்ய தன கூட்டங்பறல் மதசறயறநரர். 

அர், டந்தொலந ததரதுத்மர்லில் ரன் ததற்ந 

ரக்குளுக்கும் அண்லறல் லடததற்ந ததரதுத்மர்லில் 

ததற்ந ரக்குளுக்கும் இலடறலுள்ப றத்றரசத்ல 

தொலில் எப்தறட்டுப் தரர்க்மண்டும். அல க்ள் 

வ்பவுதூம் றரரறத்றயக்றநரர்ள் ன்தல அசரங் 

தொம் சற்யக் ணத்றற்தரள்ப மண்டும். அமமத்றல் 

அயக்கு றரப் தன தொலநப்தரடுள் தசய்ப்தட்டியக் 

றன்நண. FCID இலும் தொலநப்தரடுள் தசய்ப்தட்டியக் 

றன்நண. ஆம, இப்தடிரண ஏர் அலச்சல டக்றன்  

லள்குடிமற்நத்துக்ரண தசனறறல் ப்தடி லங்ள் 

றறப்தது? ங்ளுலட க்ள் தபர ரக்கூடி 

எய லர்ல இந் அசரங்ம் யம் ன்ய ரங்ள் ன்ண 

அடிப்தலடறல் ம்தைது?  

இனங்ல ததரயபரரத்றல் தொன்மணந மண்டுர 

இயந்ரல் தொலில் அலச்சர்ள் ன்ணறச்லசரச் 

தசற்தடுல றயத் மண்டும். உரர 

லத்தரறல் ற்யம் ரறத அலுல்ள் அலச்சுக்குக்லழ் 

இயக்றன்ந ன்ணரர் உப்தபம் இனங்ல அசரங்த்றன் எய 

கூட்டுத்ரதணரகும். ஆணரல் அந் றயணத்றல் மலன 

தசய்றன்நர்ள் ததயறன்ந இனரதங்லப இன்ய 

அலச்சர் ன்தலட தசரந் றயப்தைதயப்தைக்ரப் 

தன்தடுத்துறன்நரர். அந் உப்தபத்றல் சம்தபம் ததயறன்ந 

எயர் அலச்சயலட ரரறரனத்றல் மலன 

தசய்றன்நரர். அர் றலறல் எய ரள் அங்கு மதரய் 

லதளத்து லத்துறட்டு ந்ரல் அயக்குச் சம்தபம் 

றலடக்றன்நது. இப்தடி எவ்மரர் அலச்சறன்லளம் உள்ப 

றயணங்ளும் கூட்டுத்ரதணங்ளும் இங்ற 

யறன்நமதரது, அந்ந் அலச்சர்ள் த்து அசறல் 

இனரதத்துக்ர, அரது ங்ளுலட ட்சறல பர்க்கும் 

மரக்த்துக்ரவும் ங்ளுலட உநறணர்லப பர்க்கும் 

மரக்த்துக்ரவும் தசற்தட்டரல் ததரயபரரத்றல் 

இனங்ல ப்தடி தொன்மணயம்? ன்தல ரன் 

அசரங்த்றடதொம் அலச்சர்பறடதொம் ரக் 

மட்றன்மநன்.  

இன்ய அலக்ப்தட்டுள்ப லள்குடிமற்நச் தசனற 

லத் றழ்த் மசறக் கூட்டலப்தறணயம் ற்யம் டக்கு, 

றக்றல் ரழ்றன்ந றழ் க்ள் அலணயம் ன்லரக் 

ண்டிக்றன்நரர்ள். இல மகு  ணரறதற அர்ளும் 

ரண்தைறகு தற அலச்சயம் ற்யம் அலச்சர்ளும் 

றபங்றக்தரள்ப மண்டும் ன்ய ரன் இந் மத்றல் 

மட்டுக்தரள்றன்மநன். தப அலச்சர் தேர் ரறம் 

அர்ள் குநறப்தறட்டியந்ரர், "ல்னரயக்கும் சரய்ப்தை 

ங்ப்தடுறன்நது" ன்ய. அப்தடிதன்நரல் டக்குக்ரண 

லள்குடிமற்நச் தசனறல உயரக்கும்மதரது அறல் 

சம்தந்ப்தட்டர்ள் அலணலயும் மசர்த்றயக் மண்டும். 

அப்தடிரணரல் அந்ச் தசனறறல் றழ் மசறக் 

கூட்டலப்தை ங்ம? டக்கு ரர சலத உயப்தறணர்ள் 

ங்ம? சம்தந்ப்தட்ட தரரளுன்ந உயப்தறணர்ள் ங்ம? 

ஆம, ன்ண லறல் சரய்ப்தை ங்ப்தடுறன்நது? 

லங்ள் றழ் க்லபயும் றழ் க்ளுலட 

தறறறறலபயும் தைநங்ள்பறறட்டு அந்ச் தசனறல 

அலத்றயக்றன்நலர்ள். அற்கு சரய்ப்தை ன்ய தசரல்லி 

எய ததயம் தரடுத்றயக்றன்நலர்ள். ஆலரல், ரன் 

இல ன்லரக் ண்டிப்தமரடு, இது தரடர்தரண 

டக்கு ரர சலதறன் லர்ரணத்ல ற்யக் 

தரள்ளும்தடியும் மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

ங்ளுலட ரட்டில் ததரயபரரம் பர்ச்சறலட 

மண்டுரணரல் றரப் தைநங்பறல் றசரத்ல 

ஊக்குறக் மண்டும். அப்மதரதுரன் ரடு றசரத்றல் 

தொன்மணயம். ஆணரல் தொப்தது - ரற்தது யடங்ளுக்கு 

தொன்ணர் லடப்தறடித் றசர தொலநலபத்ரன் 

ங்ளுலட க்ள் ற்ததரளதும் தறன்தற்நறக் 

தரண்டியக்றன்நரர்ள். இன்ய றசரப் தண்லபறல் 

தைதுறரண ண்டுதறடிப்தைக்ள் இடம்ததயறன்நமதரறலும் 

அந்ச் தசற்தரடுள் தண்லபறல் ட்டும்ரன் 

இடம்ததயறன்நண. அரது குநறத் தண்லபறல் 

எவ்தரய சறநற சறநற மரட்டங்லப அலத்து அங்குள்ப 

தறர்ள்தோனம் இவ்பவு தனன் றலடக்றன்நது ன்ந 

லறல் ண்ரட்சற லடததற்யக்தரண்டியக்றன்நம 

எற, அதுகுநறத்து றரப்தைந றசரறள் த்றறல் 

ஊக்குறப்தைக்ள் இல்லன.  

அமமதரல் லன்தறடித் தரறனரபர்லப றத்து 

அர்ளுக்கு ன்தணன்ண தறச்சறலணள் இயக்றன்நண 

ன்தது தற்நறக் மட்டநறந்து, அல குநறத்து ஆரய்ந்து 

லர்த்துலத்ரல் ட்டும்ரன் ரடு லன்தறடிறல் தொன்மணயம். 

ரட்டில் றர ட்டங்பறல் ததரயபரரம் பர்ச்சற 

லடரறட்டரல் ரடு ளற ரலறறல் அது பர்ச்சறலட 

859 860 

[රු ඉ. චහල්ස නිේභරනහද්ත  භවතහ] 
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தொடிரது. லங்ள் தன றங்பறல் யரண ரறலபத் 

லர்ரணறக்னரம்; அநறடனரம். இந் அசரங்ம் மசற 

அசரங்ர இயப்தணரல் அந்ப் ததயம்தரன்லல 

லத்துக்தரண்டு லங்ள் டுக்றன்ந தொடிவுள் ல்னரம் சரற 

ன்ய றலணக்னரம். ஆணரல் றரப்தைந க்ள் த்றறல் 

ததரயபரரக் ட்டலப்லத பர்த்ரல் ட்டும்ரன் 

இனங்ல ததரயபரரத்றல் தொன்மணந தொடியும். இல்னர 

றட்டரல் டன்ளுக்குமல் டன்பர இன்தம் தன 

றல்லின் யதரலப் ததநமண்டி றலனலரன் ற்தடும்.  

தப அலச்சர் தேர் யரறம் அர்ள் .ர. சலதத் 

லர்ரணம் தரடர்தரக் குநறப்தறட்டியந்ரர். அரது, மகு 

 ணரறதற அர்ள் அது தரடர்தரக் கூநற "தபறரட்டு 

லறதறலப அதறக்ரட்மடரம்" ன்ந யத்லம 

அயம் கூநறறயந்ரர். மலும், "இரடத்லக் 

ரட்டிக்தரடுக் ரட்மடரம்" ன்யம், " ணர றமரச் 

தசலனச் தசய் ரட்மடரம்" ன்யம் அர் 

தசரல்லிறயந்ரர்.  ணர றமரச் தசல் ன்நரல் 

ன்ண? ங்ள் க்லபப் தலடறணர் தரடூரக் தரலன 

தசய்து  ணர றமர தசல் இல்லனர? அவ்ரய 

தரலன தசய்துறட்டு லங்மப றசரல தசய்து, லங்மப 

ண்டலண ங் தொடியுர? ங்ளுலட க்ளுக்கு 

தபரண ரழ்க்லயும் மண்டும்; அமமத்றல், டந் 

சம்தத்றன் உண்ல றலனலக் ண்டநறவும் மண்டும். 

உண்லலக் ண்டநற மண்டுர இயந்ரல், சர்மச 

லறதறள் இங்கு மண்டும். அர்ள் ந்ரல் 

ட்டுந்ரன் அது சரத்றர அலயுதன்யம் இந் 

மத்றல் ரன் தசரல்லிக்தரள்ப றயம்தைறன்மநன்.  

இந் அசரங்த்றன் ரண்தைறகு தற ந்றரற அர்ள், 

அசறல் ரப்தறல் ரற்நம் தரண்டுயம் தறமலலக் 

டந்  ணரற ரம் 09ஆம் றற தரரளுன்நத்றல் 

தொன்தரறந்ரர்.   

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்ளுக்கு இன்தம் எய றறடந்ரன் இயக்றன்நது.  

 

ගරු ඩ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அது இண்டு ரம் றத்து றலநமநறது. அசறல் 

ரப்தறல் ரற்நம் தசய்ப்மதரரச் தசரல்லி உனத்றல் 

இயக்றன்ந ல்னர ரடுளுக்கும் இந் அநறக்லல 

அதப்தறறட்டு, ங்ளுலட தட ரடங்லப ங்ளு 

லட தறமசங்பறல் தரடர்ந்தும் அங்மற்நறக் 

தரண்டியக்றன்நரர்ள். தொன்ணர் இயந்லறடவும் ங்ளு 

லட க்ள் றவும் மலணப்தடுறன்ந லறல் இந் 

அசரங்த்றன்  தசற்தரடுள் இடம்ததற்ய யறன்நண. 

குநறப்தர, டந் 3 றணங்ளுக்கு தொன்தை தொல்லனத்லறலுள்ப  

தரக்றபரய் ன்ந றரத்றல் தர்வீர ரழ்ந்து யறன்ந 

- அங்கககய பிறந்து வளர்ந்  - மக்களுக்கு மீன்பிடிப் 

தடகுலபக் ட்டுற்தண 150 லற்நர் தப்தைள்ப இடம் 

தறமச தசனரபரல் ங்ப்தட்ட மதரதும், அது லன்தறடி 

அலச்சறணரல் டுக்ப்தட்டது. றனத்துக்கும் லன்தறடி 

அலச்சுக்கும் ன்ண சம்தந்ம் இயக்றன்நது? தசரந் 

றனத்றல் ரழ்றன்ந லணர்ளுக்கு லன்தறடிப் தடகுலபக் 

ட்டதொடிரது; ஆணரல், தன் தகுறறலியந்து யறன்ந 

லணர்ளுக்கு அங்கு லலன இளக் தொடியும்! 

இப்தடிரண எய சூழ்றலன ங்ளுலட க்ளுக்கு இந் 

அசரங் ரனத்றல் ற்தட்டியக்றன்நது. அந் றலனல 

இன்ணதொம் தரடர்ந் ண்ம இயக்றன்நது. இலணயும் 

ன்லரக் ண்டிப்தமரடு, டக்கு லள்குடிமற்நச் 

தசனற றணத்துக்கு ணது றர்ப்லதத் தரறறத்து, 

உடமண அலண றயத் மண்டுதன்யம் மட்டு, 

றலடததயறன்மநன். ன்நற.  

 
[අ.බහ. 1.45] 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற யரரக் - றற அலச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද රු  දිග්තස 

ගුණේධන  භ්තත්රීතුභහ  ඉදිරිඳත්  ය තිගඵන  බහ ල්තඵන 

අසථහග  ගඹෝජනහ  ම්ඵ්තධ ිධහදඹට එතුවීභට රළීභ ළන  
භහ තුටු ගනහ. ගභභ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිගඵන වහ සථිය 
ය  තිගඵන භ්තත්රීරු්ත ගදඳශ  අද යගේ තිගඵන  තත්ත්ඹ උ් 

ගර ගඳ්ත්තනට වළදුහට  ආඩුඩු ගනුග්ත ළඵෆ තත්ත්ඹ 
ගඳ්තහ  ජභ භගේ යුතුභක්. මීට ගඳය ථහ ශ භ්තත්රීරු්තගේ 
ථහ භට ගම් රු බහග  හඩි වී ඉගන අ්තනට ඵළරි වුණහට 

භගේ හේඹහරගආ අමුත්ත්ත වමුන අසථහග  ජ භට අ්තනට 
රළුළණහ. මීට ගඳය ථහ ශ භ්තත්රීතුභ්තරහගේ අදවස භභ අඹ 
යනහ. අඳට අලය ්තග්ත  ගම් යට ඉදිරිඹට ගන ඹ්තන 

පුුව්ත ්තග්ත ගොයි ආහයගඹ්ත ටයුතු ගශොත් ද කිඹහ  
ගොඹහ ඵරහ ඒ ටයුත්ත කිරීභටයි.    

ඒ භ්තත්රීරු්ත ගඳ්තහ  ජ  තිගඵන ඳරිදි  ගම්  යගේ  ජීන 

ිධඹදභ ළඩියිලු; ආේථිඹ ඩහ ළ ීම තිගඵනහලු; ජනතහට ජීත් 
ග්තන අභහරුයිලු.  ගම් යට නිම් සු්තදය ගරෝඹකි්ත අඳ  බහය 
අයගන  අඳහඹට ගනිඹ්තන වදන  භනක් හගයි 
ගඳ්ත්තනට වද්තග්ත. රු දිග්තස  ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ 

ගගේ කීත්  රු ඵ්තදුර ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ නම් රුපිඹල්  
2500කි්ත භහඹක්  ජනතහට ්තන වදරහ  භගේ නභ 
ම්ඵ්තධගඹනුත් ගම් රු බහග   ළයදි ග්ද නළත   නළත 

ප්රහල ය  තිගඵන ගගනක්.  එළනි භ්තත්රීරු්තගේ ථහ 
ගනුග්ත   භහ ළඩි ගරහක්  මිඩසගු ය්තන අලය නළවළ.  
නමුත් මලි වයඹ ලගඹ්ත අද තත්ත්ඹ ගඳ්තහ  ජභ භගේ 

යුතුභක් තිගඵනහ.    

භසතඹක් ලගඹ්ත  ඵරන ර  ජීන ිධඹදභ  අද යට ථහ 
යන ගදඹක් ඵට ඳරිේතනඹ ය  තිගඵනහ. නමුත් රු 

හසුග්ද නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභනි   2015 ජනහරි 8ළනි දහ 
ඔඵතුභ්තරහගේ ආඩුඩු ජනතහ ප්රතික්ගේඳ යන අසථහග  ජ  
තිුළණු  ජීන  ිධඹදභ භඟ ස්තදනඹ යමි්ත 

ඔඵතුභ්තරහග්ත භහ අභිගඹෝහරී අවනහ   එදහට ඩහ අද 
ජීන ිධඹදභ අඩු ගරහ නළ්දද කිඹහ. එඹ ිධතයයි භට ගභතළන ජ 
අව්තනට තිගඵන ප්රලසනඹ.[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ  හිනහ  වුණහට 
භක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔ . මිනිසසු  හිනහ ග්තනට පුුව්ත.  

නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ ඒග්ත.  එදහ රුපිඹල් 160ට තිුළණු  
ගඳට්රල් ලීටයඹ මිර අද රුපිඹල් 115  වුණහභ ඒ ළඩිද අඩුද 
කිඹහ  භහ අවනහ. එදහ රුපිඹල් 110ට තිුළණු භමිගතල් ලීටයඹ  අද 

රුපිඹල් 55 වුණහභ ඒ ළඩිද අඩුද? එදහ රුපිඹල් 450ට තිුළණු 
කිරිපිටි මිර අද  කීඹද? ග්දය ඹ කිරිපිටි රුපිඹල් 325යි. ආනඹනඹ 
යන රද කිරිපිටි රුපිඹල් 380යි. ළඩිද   අඩුද?  ඒ හගේභ  

රුපිඹල් 2650ට තිුළණු ෆස සිලි්තඩේ එ අද රුපිඹල් 1355ට 
අඩු ගරහ තිගඵනගොට ළඩිද   අඩුද?  ඒ හගේභ  තභයි සීනි මිර. 
අඳ ගම් යගේ ඳහරනඹ බහය ්තනගොට රුපිඹල් 108ට රුපිඹල් 

110ට තිුළණු  සීනි කිගරෝ එගක් මිර අද අඩු ය තිගඵනහ. ගභොන 
අභහරු තත්ත්ඹ තිුළණත් රුපිඹල් ගෝටි ගදදහවක් නළතිය 
ගන  අගේ ආදහඹභ අඩු ය ගන   ජීන ිධඹදභ අඩු ය්තනට 
අඳ ටයුතු ය  තිගඵනහ. ජනහිවඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් 

861 862 



ඳහේලිගම්්තතු 

ජීන ිධඹදභ අඩු යනහඹ කිඹහ  ගඳොගයෝතදු වුණහ. අඳ අද ජීන 
ිධඹදභ අඩු ය ගඳ්තහ  ජ තිගඵනහ.  

අපි ඹභක්  කි ගොත්  ඒ ආහයගඹ්ත යන ඳක්ඹක් ඵට 

ඳරිේතනඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ තභයි ටි්ත  භහුව 
ම්ඵ්තධගඹනුත්. උදහවයණ ලගඹ්ත ගඳ්තහ ගද්තන භහ ත්ගත් 
අතයහලය බහඩුඩයි; වළම් ගේ්ත ආදිඹ ගනොගයි. ගම්හ තභයි 

එදිගනදහ ජීත් ග්තන අලය ග්දල් වළටිඹට අපි ඳහයට ඵළවළරහ 
ගඳ්තනුග . යහජඳක්ගේ ගවොය  සචහරට ඩහ   අපි ඉදිරිඹට  
භවජනතහට ගද්තන ඹ්තග්ත ගම්හයි  කිඹහ  තභයි අඳ 

ගඳ්තනුග . එදහ භහුව ටි්ත එ රුපිඹල් 240යි;  250යි. අද ග්දය ඹ 
භහුව  ටි්ත එක් රුපිඹල් 125යි. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත  ග්දය ඹ භහුව 
නිසඳහදනඹ ළඩි ය තිගඵනහ. ආනඹනඹ යන රද භහුව ටි්ත 

එක් රුපිඹල් 140ට රුපිඹල් 150ට අඩු ය තිගඵනහ. ඒ ිධිවඹට 
ඵරන ිධට ගභොනහද ගම් ස්තදනඹ ය්තන වද්තග්ත?  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට ප්රලසනඹක් අව්තන පුුව්තද?  
 

රු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෆ එක් අව්තන.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

උ්දධභනඹ  සිඹඹට 7ගරහ තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ අතයලය බහඩුඩ ප්රභහණඹක් ගඳ්තනුහ. අයක්කු මිර ළඩි 

ශහ නම්  සියේ මිර ළඩි ශහ නම්  ඒහ ඔක්ගෝභ ගොශම  

මිර දේලඹට ඵරඳහනහ. ඒ තුළි්ත ළඩි වීභක් තිගඵනහ. ගම්  
එදහට ඩහ සු්තදය තත්ත්ඹක්ඹ කිඹහ භභ කිඹ්තග්ත නළවළ. භභ 
කිඹ්තග්ත අතයලය බහඩුඩර මිර ඵළලුහභ එදහ අපි යට බහය 

්තනගොට තිුළණහට ඩහ අද අඩුයි කිඹන එයි. නමුත් ඹම් ඹම්  
ග්දල්ර මිර  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. "නළවළ" ගනොගයි.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භසතඹ? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 භසතඹක් ලගඹ්ත අඳට  තිගඵන ග්ද තභයි -[ඵහධහ 

කිරීභක්] එගවභ ත්තහ නම්  2004 ේගආ  අඳ යට බහය 

ගදනගොට තිුළණහට ඩහ භහි්තද යහජඳක්  අඳට යට බහය 
ගදනගොට ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  ඒ හගේ  ජීන ිධඹදභ 
ගරෝගආ ළ ඩි ග ගන ඹනහ මික් අඩු ග්තග්ත  නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] වළඵළයි  ඒ අතය  අගේ යජඹ ිධතයයි  ිධඹදභ ළඩි 
ගනගොට එඹට හගේක් ආදහඹභ  ළඩි ය තිගඵ්තග්ත. 
භහි්තද යහජඳක් අවුරුදු 11ක් ගම් යට ඳහරනඹ ශහ. භහි්තද 

යහජඳක් ගම් ළන  සිතුහද?  දශදහ භහළිහ ඉසයවහ ගහි්ත 
ළරහ පුදරහ  රුපිඹල් 10 000ක් ගදනහඹ කි හට  අගේ 

ආඩුඩුයි ඒ දු්තග්ත.  ගන ඒයි.  අගේ ආඩුඩු ආදහඹභ  

ව ිධඹදභ  අතය භඵයතහක් ඇති  ය  ජ  තිගඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] සිඹලු ගදඹ ළනභ අඳට ඵළණරහ  වරිඹ්තනට පුුව්ත. 
නමුත් ඇත්ත තත්ත්ඹ ගභඹයි. අඳට බහය දු්තග්ත ඩහ ේටරහ 
දණ සන රද ආේථිඹක්. ගම් අපි නළත නළත කිඹ කිඹහ 

ඉ්තන අලයතහක් නළවළ.   
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආේථි ේධන ග ඹ ළඩි වීභ ඩහ ළීමභක්ද?  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආේථි ේධන ග ගආ ළඩිවීභ අපි ඩහ ළේටුහ 

ගනොගයි. ඔඵතුභ්තරහ  තභයි කිඹ්තග්ත ආේථිගආ ඩහ 
ළීමභක් තිගඵනහඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු හසුග්ද 

භ්තත්රීතුභහ කිඹන එභ තභයි භහත් කිඹ්තග්ත. ගම්හ ඩහ 
ළටුණහඹ කිඹරහ කිඹහ තිගඵ්තග්ත දිග්තස ගුණේධන 
භ්තත්රීතුභහයි  ඵ්තදුර ගුණේධන භ්තත්රීතුභහයි; භභ ගනොගයි. භහ 

කිඹ්තග්ත  එගවභ ගනොගයි කිඹන එයි. 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Bimal Rathnayake to the Chair? 
 

ගරු සුමේධාළ ජී. ජයමවේන මශත්ක ය (ිලරවර වගලර්ධාන ශළ 
ලනජීවි නිමයෝජය අමළතයතුක ය) 
(ரண்தைறகு (றயற)  சுமர  ல.  மசண - லுரர 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறள் தறற அலச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
"රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ දළ්ත මරහනඹ ත යුතුඹ"යි 

භහ ගඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ මූළවනමයන් 
ඩලත් වුමයන්  ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனம, ரண்தைறகு தறல் த்ரக் 

அர்ள்  லனல றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair,and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භට අලය ්තග්ත ගම් 

අසථහග  ජ ගම් බහ ග්දලඳහරන ගඳොය පිටිඹක් ය්තන 

ගනොගයි  ළඵෆ තත්ත්ඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත උත්තය ගද්තනයි. 
ය ගේ ආේථිඹ ඹම් ිධිවඹකි්ත ඉදිරිඹට තල්ලු යගන ඹන ඵක් 
ගඳ්තනුම් ය තිගඵනහ. එදහ අපි ගම් පුසචි රසහග  ඳහරනඹ 

බහයත් අසථහග  ජ තිුළණු ආේථි තත්ත්ඹට ඩහ අද 
ගභොනහද ගරහ තිගඵ්තග්ත? අද සේධනඹ ඇන හිටරහ 
තිගඵනහඹ කි හට වළභ ගොනභ ඹම් ගදඹක් ඳට්තගන 

තිගඵනහ. වළඵළයි ඔඵතුභ්තරහ හගේ අපි ඳම්ගඳෝරි ව්තග්ත 

863 864 

[රු යිධ රුණහනහඹ භවතහ] 
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නළවළ. ළසිකිළිඹක් වළදුහභ එඹ "යහජඳක් ළසිකිළිඹක්" කිඹරහ 

ලේද යනහ හගේ අපි "ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ළසිකිළිඹක්" 
කිඹරහ ලේද ය්තග්ත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඉති්ත අව්තන. 
ආේථිඹ ඩහ ේටහ තිගඵන ගොට දළ්තත් අව්තන. වළභ 
ගරහග භ ලේද ය-ය ඉ්තනහ. යහජඳක් ල්ලිඹ තභයි 

ගම්හ ය්තග්ත. ගම් යට වද්තන අපි බහයගන තිගඵනහ. 
සිසවර  ගදභශ  මුසලිම්  ඵේේ  භළගල් ඹන සිඹලු ජහති්තට එට 
ජීත්න භහේඹක් ඇති ය්තන තභයි අපි ටයුතු යරහ 

තිගඵ්තග්ත.  

අඳට ගඳගනනහ  ගම් යජඹ ගනඹන එ ගල්සි නළවළයි 
කිඹරහ. ඹව ඳහරනඹ කි හභ  ල් ූ රු නිදවකුත් ඇිධල්රහ 
තිගඵනහ. ඒ ල් ූ රු නිදව තිගඵ්තග්ත උහිධගආ ග්තන 
පුුව්ත  ගඳොලීසි ගආ ග්තන පුුව්ත. නමුත් ඒත් එක් තභයි 
අපි යගන ඹ්තග්ත. අපි ගඵොගවොභ තුටි්ත ඵදු මීට ඩහ අඩු 
ය්තනම්. නමුත් අඩු ය්තන තිගඵන ඵහධහ - 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔඵතුභහ කි හ ග්ත උහිධගආ තිගඵ්තග්තත් ල් ූ රු නිදව 

කිඹරහ. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගභොක්ද?  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහ කි හ ග්ත උහිධගආත් තිගඵ්තග්ත ල් ූ රු නිදව 
කිඹරහ. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒ ිධිවඹට කිඹනහ නම් එඹ ඔඵතුභහගේ 

interpretation එ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන එ 
ග්ත. භහ ඒ කි ග  නළවළ ග්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහගේ ඔඹ 
තියුණු තේරට - [ඵහධහ කිරීභක්] 1994 අගෝසතු භහගආ භහ 
ඳහේලිගම්්තතුට ඇිධල්රහ ඔඵතුභහ ශඟ ඉත්ත නිහ භට 
ඳරිණතබහඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන තේ 
ගල්සිගඹ්ත ඳළත්තට දභරහ උත්තය ගදන එ තභයි ඩහ ගවො. 
වළඵළයි භ්තත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ තය ලගඹ්ත ද්තනහ  අපි ගම් 
බහයගන තිගඵ්තග්ත ඔඵතුභ්තරහ ේටරහ තිගඵන ආේථිඹක් 
කිඹරහ. එදහ ඒ ණඹ ටි ග්තන අදහඹභ නළති වුණහ. ඒ තභයි 
ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

වම්ඵ්තගතොට යහඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඵර්තන. වම්ඵ්තගතොට 

යහඹට රුපිඹල් ගෝටි 28 200ක් ිධඹදම් ශහ. ඒ ප්රහේධන 
ිධඹදභක්. ඒ වහ සිඹඹට 6ත්  සිඹඹට 6.8ත් අතය ගඳොලිඹක් 
ගනහ. නමුත් ශු්දධ අදහඹභ ලගඹ්ත  රළගඵ්තග්ත රුපිඹල් 

මිලිඹන 300යි. ගම් රුපිඹල් මිලිඹන 300 ඇතිද ගම් මුදර 
ග්තන? අවුරුදු 800ක් ගඹත් භදියි  ගම් මුදර ග්තන. ඉති්ත 
ගම් තභයි අඳට ගරහ තිගඵ්තග්ත. අඳට ගම් ල්ලි ග්තන 

ග්තග්ත ගොශම යහගඹ්ත එතු යන ආදහඹගභ්ත. ඒ මුදරත් 
භදිගරහ තිගඵන නිහ තභයි ගනත් තළ්තලි්ත අයගන 
ග්තන තිගඵ්තග්ත. ඒ කි ග   වම්ඵ්තගතොට යහඹ ළන. 

දළ්ත ඵර්තන  සරිඹළ ක්රීඩහ භමිඹ ළන. ගම් ක්රීඩහසණඹට 
රුපිඹල් මිලිඹන 4 500ක් ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ. ගම් රුපිඹල් 
මිලිඹන 4 500 ිධඹදම් යරහ තිගඵ්තග්ත ශ්රී රසහ යහඹ 

අිවහරිගඹ්ත. ශ්රී  රසහ යහඹ අිවහරිඹ ගම් ක්ගේත්රඹට 

කිසිගේත්භ අදහශ නළවළ. නමුත් ඒ අයඹ  ජරහ තිගඵනහ. අය 
දු්තනහට ඳසු  ශ්රී රසහ රිේ ආඹතනඹ ක්රීඩහසණඹ ඉදි ශහ. අද 
ඒ ගොල්ගරෝ කිඹනහ  ඒ මුදර ග්තන කිඹරහ. අපි කිඹනහ  
ග්තග්ත නළවළයි කිඹරහ. ඊට ඳසගේ ඒ ක්රීඩහසණඹ ඉදි යපු 

චීන ගොම්ඳළනිඹ අඳට කි හ  "ඔඵතුභ්තරහ අතය ග්දලඳහරන 
ප්රලසන තිුළණහට අපි යපු ගදඹට රුණහය අඳට මුදල් 
ග්තන"යි කිඹරහ. අපි කි හ  ගම්ගක් ටිනහභ කීඹද කිඹරහ 

රුණහයරහ ඇසතගම්්තතුක් ඉදිරිඳත් ය්තන කිඹරහ. අඳට 
ගඹ සුභහග්ත ඒ රළුළණහ. ඒට යහජඳක් ඳහරනඹ තුළි්ත 
රුපිඹල් මිලිඹන 4 500ක්  ිධඹදම් ශහට  අද ඒගක් ළඵෆ 

ඇසතගම්්තතු ටිනහභ හසුග්ද නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභනි  
රුපිඹල් මිලිඹන 852යි. රුපිඹල් මිලිඹන 4 500්ත  රුපිඹල් 
මිලිඹන 852ක් අඩු ශහභ රුපිඹල් මිලිඹන 3 648යි. රුපිඹල් 

මිලිඹන 3 700ට ආ්තන මුදරක් ගොගවේද ගහි්ත ති ගඵ්තග්ත? 
ගම් රුපිඹල් මිලිඹන 3 700ක් ඳභණ මුදර ිධඹදම් ය තිගඵ්තග්ත 
වුද? යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ ශ්රී රසහ යහඹ අිවහරිගආ එදහ 
හිටපු බහඳති Dr. Wickrama ිධඹදම් යරහ අද උත්තය ගද්තන 

ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිගරහ තිගඵනහ. ගම්හ ළන ප්රලසන ශහභ 
ග්දලඳහරන හිරිවළය කිරීභක් කිඹරහ කිඹනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ගඳොදු ළදත්භක් තිගඵන රුණක් නිහ 
මරහනඹ ලගඹ්ත ඹම් භළදිවත් වීභක් ය්තන භහ හිතුහ. 
ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ ඉතහ ළදත් නිහ ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 
852 වහ ව ඇසතගම්්තතු ඔඵතුභ්තරහ රඵහ ත් ආහයඹ 

ළනත් ගම් බහට ගවළිදයවු ය්තන පුුව්ත නම් එඹ ටිනහ. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සතුතියි. ඒ ඇසත ගම්්තතුක් ගනොගයි. ඒ තක්ගේරුක්  
professional valuation එක්. ඒ තක්ගේරු තභයි ඉදිරිඳත් 

යරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ ගොල්ගරෝ ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 
5 500ට  ඇසතගම්්තතුක් ස යරහ එහ තිුළණහ. නමුත් 
ඇත්ත ලගඹ්ත ිධඹදම් ගශේ රුපිඹල් මිලිඹන 4 500යි. ඒ රුපිඹල් 

මිලිඹන 4 500ක් කිඹහ ඉදිරිඳත් ය තිගඵ්තග්ත අපි අද ත්ත 
තක්ගේරු තභයි. ඇත්ත ලගඹ්තභ එකි්ත භදි නිහ අපි තළ්ත 
ගද තුනකි්ත තක්ගේරුක් ත්තහ. අගනක් ඒහගආ ඊටත් ඩහ 

අඩුයි. ගම් මිලිඹන 3 700 වුද ිධඹදම් යරහ තිගඵ්තග්ත? ගම් 
හගේ ග්දල් තභයි ගරහ තිගඵ්තග්ත. ගම් එ නිදසුනක් ිධතයයි 
භභ ඉදිරිඳත් ගශේ.   

ගදනු  භට ඳහයල් ළන කිඹ්තන පුුව්ත. අගේ රක්සභ්ත 
කිරිඇල්ර භළතිතුභහ තභයි දළ්ත භවහභහේ ඇභතිතුභහ ලගඹ්ත 
ටයුතු ය්තග්ත. භභ කීභකි්ත කිඹනහ  අද අපි ගම් ිධඹදභ 
අඩු ය්තන අලුත් ආහයඹකි්ත ටයුතු ය තිගඵන ඵ. ගඹ 
තිගආ ළඩ ඳට්ත ත්ත අිවග ගී භහේර ිධඹදභ ලි්ත ගඹ 
ිධඹදභට ඩහ සිඹඹට 21කි්ත අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹ්තග්ත 
රු ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහගේත්  රු යනිල් 
ිධරභසිසව අභළතිතුභහගේත් ඳහරන හරඹ තුශ  ඒ ිධඹදභ සිඹඹට 
21කි්ත අඩු ය්තන අඳට පුුව්ත ගරහ තිගඵනහ. නමුත්  අඳට 
තභ තුටු නළවළ. ඇත්ත ලගඹ්තභ ඒ ිධඹදභ සිඹඹට 35කි්ත 
ිධතය අඩු ය්තන පුුව්ත ගයි කිඹරහ තභයි අපි ිධලසහ 
ය්තග්ත.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභ්තරහ ගොගවොභද අඩු ය්තග්ත?  

865 866 



ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ලි්ත ගම් ිධඹදභ තක්ගේරු යරහ තිුළගඩු ගොගවොභද? 

කිසිභ ම්ඵ්තධභක් නළති අඹ ඇිධත් කිඹනහ කිගරෝමීටයඹක් 
වද්තන ඹන ිධඹදභ ගභ්තන ගම්යි කිඹරහ. ඒ ණන තභයි 
්තග්ත. ඊට ඳසු ඒ අඹගේ හිතුභතඹට    ගට්තඩේ ගදනහ. 
චීනඹට ගද්තන පුුව්ත; ජඳහනඹ ගද්තන පුුව්ත. ඒ ිධිවඹට 
ද්තනහ ඕනෆභ ගගනකුට ගට්තඩේ ගදනහ.  ඒ අඹගේ ළඵෆ 
ටිනහභ ත්තහට ඳසගේ ඉතිරි ටි තභයි දූණඹ ලගඹ්ත 
ඹ්තග්ත. ගම් ටයුතු අපි බහය ත්තහට ඳසගේ කි හ  "ගම් 
තිගඵන Bill of Quantity.." - [බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුමේව 
නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභනි  ගම් ග්ත හයණඹ. ඇසතගම්්තතු 
ශහට ඳසු ඒ අඹගේ construction cost  එ ඒයි. Bid 
ය්තග්ත ඒට.   Bid ශහට ඳසගේ යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ 
දු්තන ණන ව ඇත්ත ණන අතය ගන තභයි ඳහ ගර 
ණ්ත ්තග්ත. ගභොනහද ආගඹත් වස්තන තිගඵ්තග්ත? 
ඔඵතුභහ භභ කිඹන ගදඹ අව්තන.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගොගවොභද ඒ ය්තග්ත කිඹරහ කිඹ්තන ගෝ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ගනොද්තනහද? ළඵෆ ගරභ ිධඹදම් ය්තග්ත 

මිලිඹන 10යි නම්  ඒ මිලිඹන 50යි  කිඹනහ.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භට රීති ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු හසුග්ද නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ point 

of Order  එ  ගභොක්ද?  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළඵෆ භේටභ තී්තදු ය්තග්ත ගභතුභහද  නළත්නම් ඒ 
ටයුත්ත  ේභහ්තතඹ යන උදිධඹද?  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීතුභනි  එ එ ගොම්ඳළනි තිගඵනහ ග්ත. චීන 

ගොම්ඳළනි බහය්තනහ. ඒ චීන ගොම්ඳළනි ගම් ටයුත්ත බහය 
ත්තහට ඳසගේ   සිඹඹට සිඹඹක් subcontracts ය්තග්ත local 
companiesලි්ත. ඒ local companiesරට බහය දු්තනහට ඳසගේ  

-  
 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත රු යිධ රුණහනහඹ 
ඇභතිතුභහ කි හ සරිඹළ ක්රීඩහසණඹට ගභච්චය මුදරක් ගහි්ත 

තිගඵනහ කිඹරහ.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ point of Order එක් ගනොගයි. 
ඔඵතුභහ point of Order එක් raise යනහ නම් රුණහයරහ 
සථහය නිගඹෝගආ අසඹ කිඹරහ එඹ ඉදිරිඳත් ය්තන.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඔඵතුභහ වරිඹට දළනගන point of Order එ ඉදිරිඳත් 

ය්තන.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඉ්තදි අනුරු්දධ ගවේයත් භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත ඔඵතුභහ හඩි 

ග්තන. ඒ point of Order එක් ගනොගයි. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් අසථහග  ජ භට කිඹ්තන 

පුුව්ත ගභඹයි. ඳහයක් වද්තන කිගරෝමීටයඹට රුපිඹල් බිලිඹන 

10ක් ළඹ ගනහ නම් ඒට බිලිඹන 15ක් ඹනහ කිඹරහ තභයි 
ණන  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ award යනහ. ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 
15 දු්තනහට ඳසු ිධඹදම් ය්තග්ත බිලිඹන 10යි. රසහග  
ගොම්ඳළනි තභයි අඳට ඇිධත් කි ග   "ගභ්තන ඇත්ත 

ලගඹ්තභ ග  මුදර  අපි ිධඹදම් ශ ප්රභහණඹ ගභච්චයයි" 
කිඹරහ.   

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගොගවොභද එගවභ ප්රහලඹක් ගද්තග්ත? ගභොක්ද ඒ 
ගොම්ඳළනිඹ?  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහ අපි කිඹ්තනම්.   ිධභේලන  තුළි්ත අපි ගොඹහත්ත 

ග්දල් තභයි භභ ඒ කි ග . අපි ඒහ  ගවළිදයවු ය්තනම්. ඒ 
ළන ඵඹ ග්තන එඳහ. සරිඹළ ක්රීඩහසණඹ ළන කීභකි්ත 
භභ ඒ හයණඹ කි ග . ඒ හගේභ තභයි ඳහයල් ළනත් 

කිඹ්තග්ත.  
 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ රුණු ඳහේලිගම්්තතුට ඉදිරිඳත් ය්තන.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ   අපි ඉදිරිඳත් යනහ. ගම් ඳහේලිගම්්තතු මික් නය 

බහක් ගනොගයි ග්ත.  
 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අතය සයහගල්න ඉදිරිඳත් 
ය්තන එඳහ. 
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අතයඹක් ගනොගයි භහ කිඹ්තග්ත. තත් ඕනෆ නම් 

කිඹ්තනම්  භහි්තද යහජඳක් යපු ළඩ ටි. නහභල් යහජඳක් 
ගභොනහද යරහ තිගඵ්තග්ත? නහභල් යහජඳක්ගේ ල්ලි 

ගොගවේද තිගඵ්තග්ත?  [ඵහධහ කිරීභක්] රිස භහභ ග ග  
අපිටද? නිම් ගඵොරුට අවුසහ ්තන එඳහ  රු භ්තත්රීතුභනි. 
ඵළසිල් යහජඳක් ගභොනහද යරහ තිගඵ්තග්ත? "දිිධ නළගුගම්" 

ල්ලි ්තන කි ග  අපිද? ගභ්තන ගභළනි ග්දල් නිහ තභයි 
අද යගේ ආේථිඹ අභහරු තත්ත්ඹට තල්ලු ගරහ තිගඵ්තග්ත. 
ළඵෆ ිධඹදභට ඩහ ගඳ්තනුහභ ගභොද ්තග්ත? රුපිඹල් දවගආ 
ළගඩ්ට රක් දවඹක් ශහභ ඇතින ප්රතිිධඳහඹ ඔ්තන ඕයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩිඹ හරඹක් ඳභණයි 
තිගඵ්තග්ත.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගවොයි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි. 
ඒහඵ්දධ ගඳොඩි ල්ලිගආ ඡහඹහ ළබිනේ එගක් ඇභතිරු 

ගද ඵර්තන. ඒ ළඩ ඳට්ත ්තනත් ලි්ත අභළති ගොට උඩ 
ගහි්ත. ගෝ  ඡහඹහ ළබිනේ එගක් මුදල් ඇභති?  එඹහගේ හුශස 
ඵළවළරහ. ගභළනි ග්දල් ප්රහල යරහ  "ගභ්තන ආේථිඹ ඩහ 

ළගටනහ" කිඹරහ අඳට ගරොකු මිථයහක් ගඳ්ත්තන වදනහ. 
ළඵෆ භේටභට ේටරහ තිගඵ්තග්ත වුද කිඹරහ ද්තන අඳට 
කිඹ්තන තිගඵ්තග්ත  අපි ඒහ නිළයදි ය්තන ඳට්ත අයගන 

තිගඵනහ කිඹරහයි. ගම් ගරගවසි භනක් ගනොගයි. යට 
ආේථිඹ වද්තන අවුරුදු ණනහක් ඹනහ. එඹ නළති ය්තන 
අවුරුදු දවඹයි ගගආ. අ්තන ඒ  ආේථිඹ තභයි අපි නළත ඹථහ 

තත්ත්ඹට ඳත් ය්තන වද්තග්ත.  

අද ඵසනහහිය  දකුගඩු  උතු ගේ  නළ ගඟනහිය ආ ජ වළභ 
ගොනභ සේධනඹ තිගඵනහ. නමුත් අපි ්දද ය්තග්ත 

නළති ඒ ළඩටයුතු යගන ඹනහ. රඵන ඳුදහ 
ගභොයව්තද යහඳිතිගආ ළඩ නළත ඳට්ත ්තනහ. එඹ 
අවුරුදු 10ක් තිසගේ ඇනහිට තිූ  යහඳිතිඹක්.  

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු ඇභතිතුභනි  ගභොයව්තද යහඳිතිඹ ඳට්ත අයගන 

දළ්ත අවුරුදු ඳවටත් ළඩියි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහගේ ථහට ඵහධහ ය්තන එඳහ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෛභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහ හරිභහේ අභහතයයඹහ 

ලගඹ්ත සිටි හරගආ ගභභ යහඳිතිගආ ටයුතු යගන ඹ්තන 
ගනො ජ එතුභහට ගොතයම් හිරිවළය ශහද? ේතභහන ආඩුඩු 
ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු තභයි ඒ වහ අලය ල්ලි  ග්ත 

යරහ එභ ටයුතු යගන ඹ්තග්ත. ඳසු ගඹ ආඩුඩු ඒ වහ 

රඵහ ගනොදු්ත ල්ලි ප්රභහණඹ තභයි  ේතභහන  ආඩුඩුග්ත රඵහ 
 ජරහ තිගඵ්තග්ත. ගම්හ ගනොද්තනහ ඊගආ ගඳගේදහ ආපු භ්තත්රීරු 
තභයි ගම් ලේද ය්තග්ත.  

අපි ජීන ිධඹදභ අඩු කිරීභ මුල්  ගොට ගන බහඩුඩ 15 මිර 
අඩු ශහ. අද ඵර්තන  සීනි මිර. රුපිඹල් 120ක් වුණු සීනි 

කිගරෝ මිර අපි  රුපිඹල් 30කි්ත අඩු ශහ.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Duty එ ළඩි ශහ ග්ත.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Duty එ අඩු ශහද නළ්දද කිඹන එ ගනොගයි ග්ත ප්රලසනඹ. 

අපි මිර අඩු ශහ. දළ්ත අවනහ  ගගශ්තද්ත කීගදගනක් ඒ අඩු 
මිරට ිධකුණුහද කිඹරහ. අපි ගතො ඳහිධච්චි යරහ  හිතත් 
ගතො ගගශ්තද්ත ඳහිධච්චි යරහ දළ්ත ගභළනි මිර තත්ත්ඹක් 

ඇති යරහ  තිගඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. දළ්ත 
ථහ අ්ත ශ යුතුයි. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් අසථහග  භට කිඹ්තන 

පුුව්ත  යගේ ආේථිඹ ගොතයම් ලක්තිභත්ද කිඹන එ. අපි 

Treasury Bonds issue ශහ. එභඟි්ත අපි රුපිඹල් මිලිඹන 

1 000ක් තභයි ඉල්ලුග . රුපිඹල් මිලිඹන 1 000ක් ඉල්ලුත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 6 900ක් අඳට රළුළණහ. ඳසු ගඹ තහග  සිඹඹට 

6.8 ගඳොලිඹට ත් අවුරුදු 5 Treasury Bonds  ගම් තහග  

සිඹඹට 6.57 ගඳොලිඹට ්තන අඳට පුුව්ත වුණහ.  මීට ගඳය 

තිුළගඩු ගඳොලිඹ සිඹඹට 7.2යි. ගම් තහග  සිඹඹට 6.57 

ගඳොලිඹට රඵහ ්තන පුුව්ත වුණහ. රසහග  ිධතයක් 

ගනොගයි  ගරෝගආභ ආේථිඹ ඩහ ළීම තිගඵන අසථහ  

රසහග  ඵළරෑරුම් ආේථි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ කිඹහ 

ගඳ්ත්තන වළදුත්  එදහට ඩහ අද අඩු ගඳොලිඹට ්තන පුුව්ත 

නම් එයි්ත වළ ගඟ්තග්ත ඹම් ිධිවඹ සේධනඹක්  ිධලසහඹක් 

තිගඵනහ කිඹන එ ගනොග ද? අඳට අලය ්තග්ත එඹයි. 

ග්දලඳහරන ගඳො ය පිටිගආ ඒ ඳළත්ගත් ඉ්ත ෆ වන එ 

හභහනය ම්ප්රදහඹක්. නමුත් අඳට ය්තන තිගඵ්තග්ත ළඵෆ 

තත්ත්ඹ ගඳ්තන එයි. ගම් ඳහට ය්තන තිගඵන 

ආේථිඹක් ගනොගයි. ගම් ජහති ආේථිඹක්. ගම් ආේථිඹ 

නස්තන ඳහේලිගම්්තතුග  සිඹලුගදනහභ එට  එතු  ගරහ ළඩ 

ය්තන ඕනෆයි කිඹන එත් භතක් යමි්ත  ගභභ ිධහදඹට 

ම්ඵ්තධ ්තනට අසථහ රඵහ   ජභ ම්ඵ්තධගඹ්ත භගේ 

සතුතිඹ ප්රහල යමි්ත භහ නතිනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු හසුග්ද නහනහඹක්හය භ්තත්රීතුභහ.  ඔඵතුභහට 
ිධනහඩි 10 හරඹක් තිගඵනහ.  

869 870 



ඳහේලිගම්්තතු 

[අ.බහ. 2.03] 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  අගේ යිධ රුණහනහඹ 

ඇභතිතුභහ ළරිධේජහක්  ගභතළන ගඳ්තනුහ. ඹභක් වද්තන ගඹ 
තය ිධඹදභ එතුභහ තභයි ඉදිරිඳත් ය්තග්ත. එතුභහ කිඹනහ  
"ගභඹ වද්තන ගගආ ගම් ණනයි" කිඹරහ. නමුත් ඊට ඩහ ිධඹදම් 

ය තිගඵනහ. ඒ නිහ ගභතළන ගවොයභක් සි්දධ ගරහ 
තිගඵනහ. නමුත් ඔඹ ණනට වද්තන පුුව්ත කිඹහ ගභතුභහ 
තක්ගේරු ශහට ඒ වදපු මිනිවහ එඹට ඹන ිධඹදභ තක්ගේරු ය 
තිගඵ්තග්ත ඊට ඩහ ළඩිගඹ්ත. ඒ නිහ ගම් හගේ නිම් 

ඳදනභක් නළති ථහලි්ත ගම් යගේ සි්දී්ත පිළිඵ ිධ්වඹක් 
ය්තන ඵළවළ; මුදල් තත්ත්ඹ ළන ිධ්වඹක් ය්තන ඵළවළ. ඒ 
ළන භභ ඊට ඩහ එවහට කිඹ්තන ඹ්තග්ත නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  සීනිර මිර ඳත්හගන 
ඹෆභට ලත 25 දක්හ තීරු ඵදු අඩු ශහ. ලත 25 ණග්ත තීරු ඵදු 
ගහ සීනි ග්තනුහට ඳසු තීරු ඵදු ණන ළඩි ගනහ. භහ ගම් 

කිඹ්තග්ත අනහත හයඹක්. තීරු ඵදු ණන ළඩි වුණහට ඳසු 
අය ලත 25 ණග්ත තීරු ඵදු ගහ සීනි ග්තපු මිනිසු්තට 
ප්රගෝටිඹක් රහඵ රළගඵනහ. ගභ්තන ගම් තුශ තිගඵන යව 

ගභොක්ද? ගේගු ඵදු අඩු ළඩි න ආහයඹ ඵර්තන. මීට ගඳය  
හවන ම්ඵ්තධගඹ්ත ගම් ළන ප්රලසන ය තිුළණහ. ඵදු අඩු 
යනහ; ළඩි යනහ.  ඵදු ළඩි ශහට ඳසගේ ඒ උදිධඹ 

ඇිධල්රහ ඳළමිිසලි යනහ; ඳළමිිසලි ශහට ඳසගේ ඵදු අඩු 
යනහ. එගවභ ඵදු අඩු ශහට ඳසු ඒ ගද අතය ගනගේ 
ටිනහභ ගොගවේටද ඹ්තග්ත? ගභ්තන ගභගවභ ප්රලසන අව්තන 
පුුව්ත. නමුත් ඒ ප්රලසන ඇසීගභ්ත අඳට කිසි ගදඹක් ඔේපු 

ය්තන ඵළවළ.  

ඊශඟට  භහ ිධගලේගඹ්තභ කිඹ්තන ඕනෆ හයණහට භභ 
එ්තනම්.  අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 7.4ක් දක්හ ඉවශ ඹනහ කිඹහ 

දළනටභත් තක්ගේරු ය තිගඵනහ. ගම් අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 
8ක් දක්හ ඉවශ ඹහ වළකිඹ කිඹහ ිධචහයගඹෝ අද කිඹමි්ත සිටිනහ. 
ගභහි ඵයඳතශ ිධඳහ තිගඵනහ.  අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 5ට 

ගගනනහ කිඹරහයි කි ග . ගම් නිහ උ්දධභනඹට ඇති න 
ඵරඳෆභ  ගඳොලී ගේේටුට ඇතින ඵරඳෆභ නිහ ඵයඳතශ ිධිවඹට 
ආේථිඹට ගයෝගී තත්ත්ඹක් ඇති ය ගදනහ. ගම් යජඹ බහය 

ත්තු දගේ ඉරහ ආේථි ශභනහයණගආ දුේරභ ඉතහ 
ගවොඳි්ත ගඳ්තන ගවොභ දේලඹ තභයි අඹ ළඹ හිඟඹ ළඩි වීභ. 
දළ්ත රු බහට ඳළමිිස අගේ රු ඉයහ්ත ිධරභයත්න නිගඹෝජය 

ඇභතිතුභහටත් ගම්ට දහඹ ගරහ අඳට කිඹ්තන පුුව්ත  අඹ 
ළඹ හිඟඹ ගභගේ ළඩිගමි්ත තිගඵ්තනට ගවේතු වුණු රුණු 
ගභොනහද කිඹරහ. වළඵළයි ගම් ආඩුඩු අඳට කිඹ්තග්ත  අගේ 
ආඩුඩු තිුළණු හර ඹ තභයි අබහයභත්භ හරඹ කිඹරහයි. 

ගභ්තන  ඒ කිඹන අබහයභත් හරගආ ඉරක්ම් කීඳඹක්    

2004න ිධට තු ම්රු්තගේ ෛදනි ළටුඳ තිුළගඩු 
රුපිඹල් 200ට. 2014න ගොට ඒ ෛදනි ළටුඳ රුපිඹල් 

687.50ක් දක්හ ළඩි වුණහ.  ඒ සිඹඹට 343 ඳභණ ළඩි ිධභක්. 
ඒ අබහයභත් හරඹ  ඊශඟට ගත්ර මිර නිමු. 2004 රුපිඹල් 
181යි. 2014න ගොට රුපිඹල් 462යි. ඒ සිඹඹට 255 ළඩි 

වීභක්. ඒ අබහයත් හරඹ  දළ්ත තමු්තනහ්තගේරහගේ හරගආ 
තත්ත්ඹ ගභොක්ද කිඹරහ අපි ඵරමු. 2014 ගත් අඳනඹන 
ආදහඹභ ගඩොරේ මිලිඹන 1 627.3යි. 2015 ේඹ න ගොට ඒ 

ණන ළටිරහ තිගඵනහ ගඩොරේ මිලිඹන 1 340.5 දක්හ. ගඩොරේ 
මිලිඹන 285 අඩු වීභක්. දළ්ත ගත් ප්රචහය භඩුඩරඹ කිඹරහ 
එක් තිගඵනහ. ඒට ිධලහර මුදරක් ග්ත ය තිගඵනහ. ගම් 
ආඩුඩු බහය ත් දහ ඉරහ රසහග  ගත් ප්රචහයණඹ වහ 

තමු්තනහ්තගේරහ ගභොනහද ගශේ? ගරෝගආ ගත් නිඳදන වළභ 

යටභ ගත්රට ගගශ ගඳොශල් ගවොඹ්තන නිය්තතය 
තයඹක් තිගඵනහ. අගේ ගත්රට ගගශ ගඳොශ ගවොඹ්තනට 
තමු්තනහ්තගේරහ ගත් ප්රචහයණ අයමුදර ඳහිධච්චි යරහ ගම් අවුරුදු 
එවභහගේ යපු හේඹ බහයඹ ගභොක්ද  කිඹරහ අපි දළන ්තන 

ළභළතියි.  

ඊශඟ හයණඹ තභයි  අගේ යජඹ තු තිුළණු ළිධලි භහම් 

යුඑ්තපී ආඩුඩු හරගආ ගොම්ඳළනිරට දු්තනහ. ඊට ඳසගේ 

ච්තද්රිහ භළතිනිඹගේ හරගආ එභ හරඹ තත්  ජේක යරහ 

දු්තනහ. ගොම්ඳළනිරට  මතිඹක් ගනහහ  ගේඹ්තගේ භහසි 

ළටුඳ රුපිඹල් 2 500කි්ත ළඩි ය්තන ඕනෆ කිඹරහ. නමුත්  

එඹහරහ ග ග  නළවළ. අද උග්ද භභ ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත 

ඳහේලිගම්්තතුග  ප්රලසනඹකුත් ඇහුහ. ඇයි එඹහරහට ිධරු්දධ නඩු 

දහ්තග්ත නළත්ගත්? දළ්ත ඉතහභත්භ පුදුභ ළඩක් යරහ තිගඵනහ. 

යජඹ  මතිඹක් ඳනරහ තිගඵනහ   ගඳෞ්දලි අසලගආ 

ගේඹ්තගේ ළටුඳ රුපිඹල් 2 500කි්ත ළඩි ය්තන කිඹරහ. 

ගොම්ඳළනි කිඹනහ  -ගම් ආඩුඩුග  ඉඩම් ඳරිවයණඹ යන 

ගොම්ඳළනි- "අඳට ග්තන ඵළවළ" කිඹරහ. එතගොට ආඩුඩු 

කිඹනහ  "ගභ්තන අගේ යහජය ඵළසකුලි්ත ණඹක් ගදනහ" 

කිඹරහ. කීඹද? රුපිඹල් මිලිඹන 1 000ක්. ගම් යජගආ ඉඩම් 

ශභනහයණඹ යන ගොම්ඳළනිරට රුපිඹල් මිලිඹන 

1 000 ණඹක් වන ගඳොලිඹට ගදනහ  ම්රු්තගේ ළටුේ 

ග්තන. ගභළනි ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි අද ගම් ආඩුඩු ගනි 

ඹ්තග්ත. භභ ගම් ගඳ්ත්තන වළදු ග   ගොම්ඳළනිරට වන  ජභ 

ගම් ආඩුඩුග  ප්රතිඳත්තිඹ ගරහ තිගඵන ඵයි.  

ගොගවොභද ගම් අඹ ළඹ හිඟඹ ආග ? තමු්තනහ්තගේරහ 

ගොම්ඳළනි ඵදු අඩු ශහ. ඊශඟට ආදහඹම් ඵදු අඹ යන තරඹ 

රුපිඹල් රක් 5 ඉරහ රක් 25ක් දක්හ ඉසසුහ. ඊශඟට   

ආදහඹම් ඵදු අඩු ශහ සිඹඹට 15ට. ගභගවභ ඵදු අඩු ශහභ 

ආඩුඩුග  ආදහඹභ අඩු නහ. දළ්ත ජනතහගේ ගඵල්ර 

මිරි්තන වදනහ. සිල්රය ගගශහභට  ගතො ගගශහභට ළේ 

ඵදු නිඹභ ගශේ ගභොටද? ළේ ඵදු නිඹභ ගශේ ඉතහ කුඩහ 

යහඳහරිඹ්ත ළේ ඵ්දදට අල්ර්තනයි. ඉතහ කුඩහ යහඳහරිඹ්ත 

වහ ඔවු්තග්ත ඵඩු මිර ජ ්තන මිනිසු්ත ළේ ඵ්දදට ඹට ය්තන 

තමු්තනහ්තගේරහ ගොම්ඳළනිර ඵදු අඩු යනහ;  ඉවශ ආදහඹම් 

භේටම්ර ඵදු අඩු යනහ. ඊශඟට ළේ ඵ්දද ඊටත් ඩහ ඳශල් 

ගම් යගේ ජනතහග්ත හයහ ්තනට තමු්තනහ්තගේරහ  මති 

ගගන්තන වදනහ. නමුත්  ඒ ය්තන වළදුගත් 

ඳහේලිගම්්තතුට ගවොයහ. උහිධගඹ්ත කි හ  "ඹව ඳහරනඹ කුභක් 

වුණත් රුණහයරහ  මතිගආ යහමු තුශ ඳහේලිගම්්තතු වයවහ 

ගම් ගඹෝජනහ ගගන්තන" කිඹරහ. ඒ වයරහ එ හ. අද 

ආඳහු එඹ අිවයණගආ තිගඵනහ. ඒ ගනභ හයණඹක්.  

අිවයණගආ තිගඵන හයණඹ ළන භභ ථහ ය්තන 

ඹ්තග්ත නළවළ. ඒ නිහ අඳට ගඳ්ත්තන තිගඵ්තග්ත ගභොක්ද? 

තමු්තනහ්තගේරහගේ ආඩුඩුග  මුදල් ඇභතිතුභහ ඹම් ද්රය 

ණනහ මිර ගඳ්තරහ ජීන ිධඹදම් ඵය අඩු ශහයි කිඹරහ 

කි හ. නමුත් භසත ජීන ිධඹදභ ළඩි වීගම් ග ඹ ගොච්චයද 

කිඹන එ අද ඳත්තගේ ති ුළණහ. සිඹඹට 7යි  ආවහයර ිධඹදභ 

ළඩි වීභ. ගම්ත් එක් අද භසත ජීන ිධඹදභ -සිඹලු 

ග්දල්ර ිධඹදභ- ග ගඹ්ත ළඩි වීගන ඹන ඵයි ඒ අනු 

ගඳගන්තන තිගඵ්තග්ත. ගභඹට එතු ්තනට ඕනෆ  එදිගනදහ 

මිනිසසු්තගේ අලයතහ්ත සිඹල්රක්භ. ඵස හසතුත් ළඩි ශහ. 

ගම් ඔක්ගෝභ එතු ග්තග්ත මිනිසසු්තට. තමු්තනහ්තගේරහ 

ගඳ්තනහ  යජගආ ගේඹ්තට රුපිඹල් 10 000 ළඩි ශහඹ; 

2 500 ළඩි ශහඹ කිඹරහ. නමුත් ගම්හ ග ගඹ්ත හදනඹ 

ගනහ  ගම් අඹ ළඹ ඳයතයඹත් එක්. 
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩිඹ හරඹක් 
තිගඵනහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගවොභයි. ''චීනගඹ්ත ණඹ ත්තහ  චීනගඹ්ත ණඹ ත්තහ'' 
කිඹරහ තමු්තනහ්තගේරහ ෆ වනහ. චීනඹට තිගඵන ණඹ  මුුව 
ණඹ ප්රභහණගඹ්ත සිඹඹට 23ක් ඳභණයි. ඒත් ගම් ගරහග  අපි 

හේතහ ශ යුතුයි. ඊශඟට ගම් ආඩුඩු යජගආ ආදහඹම් පිළිඵ 
ප්රතිඳත්තිඹක් ළන කි හ. ඒ ගගනනහ කි හ  ර ඵදුලි්ත 
සිඹඹට 60ක් ව ිජු ඵදුලි්ත සිඹඹට 40ක් න ිධිවඹට. ර 
ඵදුලි්ත සිඹඹට 60ක් ගගනනහ කි හ; ිජු ඵදුලි්ත සිඹඹට 

40ක් ගගනනහ කි හ. අ්තතිභට දළ්ත ගරහ තිගඵ්තග්ත 
ගභොක්ද? තිුළගඩු ර ඵදුලි්ත සිඹඹට 80යි  ිජු ඵදුලි්ත 
සිඹඹට 20යි. දළ්ත සිඹඹට 85ක්භ ර ඵදුලිනුයි ්තග්ත. සිඹඹට 

15යි අද ිජු ඵදුලි්ත ්තග්ත. ඒග්ත ගඳ්තනුම් ය්තග්ත 
ඉවශ ආදහඹම් රඵන අඹග්ත ඵදු අඹ කිරීභ ගම් ආඩුඩු අඩු ය 
තිගඵන ඵයි. ගම් ආහයඹට ගම් ආඩුඩු ගම් යගේ වන 

ේඳහදුක් යරහ තිගඵනහ. මිනිසසු්තගේ ආදහඹම් ඇහිරීභක් 
යරහ තිගඵනහ. ිධඹදම් ළඩි කිරීභක් යරහ තිගඵනහ. 
මිනිසසු්තගේ ජීිධත තු්ත ඳළත්තකි්ත ඇිධගශනහ.  

ළිධලියඹට ගඳොගවොය ගදනහඹ කි හ. ඒ කිඹ්තනහ ව මිර 
ණ්තරට තභ නම් අඳට ගඳොගවොය රළගඵ්තග්ත නළවළ. තභ 
ගත්රට ගඳොගවොය නළවළ. යඵේරට ගඳොගවොය නළවළ. කිසිභ 

ගඳොගවොයක් ඒ මිර ණ්තරට රළගඵ්තග්ත නළවළ. ඒහ ළනත් 
කිඹරහ තිගඵනහ. ඒ අතය තමු්තනහ්තගේරහ ගඳොගවොය 
වනහධහයඹ වළභ ඳළත්තකි්තභ අහුයරහ තිගඵනහ. ගඳොගවොයර 
මිර ගගශ ගඳොගශේ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගම්හ 

තමු්තනහ්තගේරහට ඳහරනඹ ය්තන ඵළවළ. තමු්තනහ්තගේරහ 
ඉ්තග්ත ගගශ ගඳොශහදගආ. තමු්තනහ්තගේරහ කිඹ්තග්ත  
"ගගශ ගඳොගශේ මිර උච්චහචනඹ එගවභ ග්තනට ඕනෆ. ඒට 

ඔගයොත්තු ගද්තන ඵළරි අඹ භළගය්තන ඕනෆ. පුුව්ත අඹ 
නළඟිටි්තන ඕනෆ." කිඹරහයි. ගම්යි තමු්තනහ්තගේරහගේ 
ගගශ ගඳොශහ ජ ප්රතිඳත්තිඹ. ගම් තභයි අද ආේථිඹ තුශ 

තමු්තනහ්තගේරහ ඳණ ්තහ තිගඵ්තග්ත. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  (ෛදය) නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 
ිධනහඩි 10 හරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 2.15] 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  සත්රී දූණඹක් යපු 
පු්දරගඹක් එහි රකුණ ිධඹග ්තනටත් ලි්ත සත්රී   
අයිතිහසිම් ළන ථහ කිරීභ ගරෝ ිධහිුවක්. ඒ හගේභ 

ඉයහඹ භතට ගඵෝම්ඵ ළසි සපු ඇගභරිහ එක්ත් ජනඳද 
ආඩුඩු ඊට ඳහුළනිදහභ භහන අයිතිහසිම් ළන ථහ යනහ 
නම් ඒත් ගරෝ ිධහිුවක්. ඒ හගේභ  අගේ යගේ ආේථිඹ ගම් 

තයම් ප්රභහණඹට ඩහ ේට්තන  ගම් තයම් ප්රභහණඹට 

ඵසගොගරොත් ය්තන ළඩි දහඹත්ඹක් දක්පු යහජඳක් 
ල්ලිගආ අඹභ යගේ ආේථිඹ ළන ථහ ය්තන ගඹෝජනහ 
ගන ඒභත් ඒ හගේභ ිධහිුව වත තත්ත්ඹක්.  

ඔඹ ලි්ත ථහ යපු සරිඹළ ක්රීඩහසණඹ ළන ිධතයක් භභ 

කිඹ්තනම්. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  සරිඹළ ක්රීඩහසණඹ 
වද්තන රුපිඹල් මිලිඹන 4 200ක් ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ. 

රුපිඹල් ගෝටි 420ක්. නමුත් දළ්ත ශ්රී රසහ යහඹ අිවහරිඹ 
කිඹනහ  "ඒගක් ිධඹදභ ඊට ඩහ ළඩියි. රුපිඹල් ගෝටි 520ක්ත් 
ගම්ට රළගඵ්තන ඕනෆ" කිඹරහ. එතගොට ගෝටි 520ක්  ජරහ 

සරිඹළ භහි්තද යහජඳක් ක්රීඩහසණඹ වදරහ තිගඵනහ. එහි 
pavilion එගක් වරඹ වද්තන ිධතයක් රුපිඹල් ගෝටි 60ක් 
ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ. ගම් ිධිවඹට යගේ ජනතහගේ මුදල් 
හඵහසිනිඹහ යපු අඹ තභයි ඔඹ ථහ ය්තග්ත. නමුත්  ගම් 

ආේථි අේුළදඹට ඒ අඹ ිධතයක් ගනොගයි  ඊට ලි්ත හිටපු 
ආඩුඩු සිඹල්ර  කිඹ්තන ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි අගේ යහජය 
ආදහඹභ හිඳිරහ තිගඵ්තග්ත. ඳසු ගඹ අවුරු්දග්ද යහජය ආදහඹභ 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 450ක් ගන ගොට  එයි්ත රුපිඹල් බිලිඹන 
1 350ක් ගම් යගේ ජනතහ භත ඵදු වරහ උඳඹහ ්තන තළනට 
ඳත් ය තිගඵ්තග්ත ගම් ආඩුඩු ිධසි්ත. ඒ හගේභ  ගම් න ිධට 

රුපිඹල් බිලිඹන 10 500 ණඹ ්තදක් අගේ යට භත ගොඩ 
වරහ තිගඵ්තග්ත ඔඹ ආඩුඩුර රිඹහලිඹ ිධසි්ත. අගේ 
ආනඹනඹ ිධඹදභ ගඩොරේ බිලිඹන 19.5ක් ගරහ  අඳනඹන 

ආදහඹභ ගඩොරේ බිලිඹන 11 දක්හ න ිධලහර ආනඹන අඳනඹන 
ඳයතයඹක් යහ තිගඵ්තග්ත ඒ ආඩුඩුර රිඹහලිඹ ිධසි්ත. ඒ 
ඵය තභයි ජනතහ භත ඳළටවී තිගඵ්තග්ත.  

ගම් යගේ ජනතහ අවුරුදු ඳගව්ත ඳවට බහඩුඩහහයගආ 
බහයහයත්ඹ එක් එක් ආඩුඩුරට ඳයනහ. බහඩුඩහහයඹට 
ජනතහ මුදල් එතු යරහ ගදනහ. ඒ මුදල් ආයක්හ ය්තන  ඒ 

මුදල් ගඳයශහ ජනතහගේ ප්රතිරහබ ගනුග්ත ගඹොද්තන 
කිඹරහයි  ජනතහ ඒ යභ රඵහ ගද්තග්ත. නමුත්  හරඹක් 
තිසගේභ සි්දධ ගන ආහයඹට  ජනතහ ිධසි්ත ජනතහගේ 

ඵදුලි්ත  ජනතහගේ දඩලි්ත  ගරෝගඹ්ත ණඹ අයගන 
පුයන බහඩුඩහහයගආ තිගඵන ග්දඳර  නළතිනම් ජනතහගේ 
මුදල් ගවොයභට රක් ගරහ තිගඵන ඵ අපි ෆභ ගදනහභ 

ද්තනහ. යජගආ මුදල් දූණඹට රක් ගරහ තිගඵනහ; යජගආ 
මුදල් අබහිධත ගරහ තිගඵනහ. ලි්ත එ ඳක්ඹක් ආඩුඩු 
ශහ. අපි ඒ ආඩුඩුට ගචෝදනහ ශහ. ඊට ලි්ත ත ඳක්ඹක් 

ආඩුඩු ශහ. ඒ ආඩුඩුටත් අපි ගචෝදනහ ශහ. දළ්ත වවුල් 
ආඩුඩුග  ගදගොල්ර්තභ එතු ගරහ ගම් ළගඩ් යනහ.  

අභළතිතුභහ ඳහේලිගම්්තතුට කි ග   යගේ ආේථි 

අේුළදඹක් තිගඵනහ කිඹරහයි. ඔ   ඒ ඇත්ත. ේතභහනගආ 
යගේ දළළ්තත ආේථි අේුළදඹක් තිගඵනහ. ඒ ආේථි අේුළදඹ 
වමුග  ජනතහට කි ග   ඳටි තද ය ්තන කිඹරහයි. ඒ ආේථි 

අේුළදඹ නිහ තිත්ත ගඵගවත් ගඵෝතන කිඹරහයි කි ග . අපි 
අව්තග්ත  ජනතහට එගවභ කිඹන අඹ  ජනතහට තිත්ත 
ගඵගවත් ගඳෝතන උත්හව යන අඹ  ජනතහට ඳටි තද ය 

්තන කිඹන අඹ  තභ්තගේ නිසහයණ ිධඹදම්ලි්ත එක් අඩු 
ය ගන තිගඵනහද? ගභළනි ආහයඹට සිදු න මුදල් නහසතිඹ 
අභ ය ්තන බහඩුඩහහයගඹ්ත රභග දඹ්ත වදරහ 
තිගඵනහද?  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් න ිධට අගේ අල්රපු 
ළගේ තිගඵන ිෂිේභ අභහතයහසලඹට රඵහ ත්ත building එ 

ළන භභ කිඹ්තනම්. ඳහේලිගම්්තතු ඳහු ය ගන යහජගරිඹ 
ඳළත්තට ඹන ගොට  ම් අත ඳළත්ගත් ඳහය අයිග්ත තිගඵනහ 
''DPJ Towers" කිඹරහ ගොඩනළඟිල්රක්. ඳසු ගඹ හරගආ 

ිෂිේභ අභහතයහසලඹ තිුළගඩු ''ගොිධජන භ්තදියගආ.'' 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ඔඵතුභහත් එක්තයහ හරඹ ිෂිේභ නිගඹෝජය අභහතයයඹහ 
ගරහ හිටිඹහ. ආසශි අීක්ණ හය බහ ඳත්්තන කිඹරහ 
ිෂිේභ අභහතයහසලඹත්  තියය සේධන වහ නජීවී 

අභහතයහසලඹත් එතළනි්ත ඉත් ශහ. අඩුභ තයමි්ත  ිෂිේභ 
අභහතයහසලඹ  ිධල්ඳඹක් වළටිඹට තභ්තට ඹ්තන පුුව්ත රහබදහීය 
ගොඩනළඟිල්රක් පිළිඵ ළරකුග  නළවළ. නමුත් නජීවී 

අභහතයහසලඹ ගඹහ. ගම් අභහතයහසල ගත්සිරිඳහඹට අය ගන 
ඹ්තන කිඹරහ ගඹෝජනහක් තිුළණහ. එගවභ ය්තග්ත නළති  
කිසිදු ගට්තඩේ කිරීභකි්ත ගතොය කුලී ඳදනභ භත රඵහ ්තන 

උත්හව ශහ. ''ඩී.පී. ජඹසිසව මව යහඳහයඹ'' ඳහේලිගම්්තතු 
සකීේණඹ ආ්තනගආ තිගඵන ඒ ගොඩනළඟිල්ර වළදුග  හිසජ 
ගගශ හේපු සකීේණඹක් ිධිවඹට. ඒ ගගශ සකීේණඹ කිසිදු 

ගට්තඩේ ළවීභකි්ත ගතොය  ඳසු ගඹ අගප්රේල් භහගආ 8ළනිදහ 
ගිධසුභක් අත්්ත යරහ ත්තහ. එහි භහසි කුලිඹ රුපිඹල් රක් 
210යි. අවුරුදු ගද -භහ 24- අත්තිහයභ රුපිඹල් රක් 
5 040යි. VAT එ ව NBT එක් ඵදු එතු වුණහභ  රුපිඹල් 

රක් 5 700 අත්තිහයභක් ගරහ තභයි තවනිගආ; තදිඹගම් 
ිෂිේභ අභහතයහසලඹ ගම් ගොඩනළඟිල්ර ත්ගත්. ය ඳවට 
ගම් ගොඩනළඟිල්රට කුලිඹ ිධතයක් රුපිඹල් රක් 13 350ක්  

ගවත් රුපිඹල් ගෝටි 133.5ක්. භභ ගම් කි ග   ේ අඩිඹට 
රුපිඹල් 60 ණග්ත තිගඵන ගේහ හසතු නළතියි. ගම් 
ගනුග්ත අවුරුදු ඳවක් අ්ත න ිධට යජඹට දය්තන සිදු න 

මුුව මුදර රුපිඹල් ගෝටි 185ක්. භභ අව්තග්ත ගභොන 
හධහයණඹක්ද? ජනතහට ඳටි තද ය ්තන කිඹන ගොට  
ජනතහට තිත්ත ගඵගවත් ගඵෝතන කිඹන ගොට  රුපිඹල් ගෝටි 

185ක් ිධඹදම් යරහ අභහතයහසලඹට ගොඩනළඟිල්රක් ්තන  
ගම් ගභොන ඹවඳහරනඹක්ද?  

ිධණහිවඳතියඹහ ගවළිදයවු යරහ තිගඵනහ  භව ඵළසකු 

ඵළඳුම්ය සචහ නිහ ආඩුඩුට ඒ ගරහග  සිදු ගච්ච ඳහඩු - 
අවුරුදු 30 ඳහඩු ගනොගයි.- රුපිඹල් ගෝටි 167ක් ඵ. වළඵළයි  
ිෂිේභ අභහතයහසලඹට ත් ගම් ගොඩනළඟිල්රට ිධතයක් 
රුපිඹල් ගෝටි 185ක් ළඹ ය තිගඵනහ. අඩු තයගම් ගම් වහ 

ිධල්ඳඹක් රහ ඵර්තන ිෂිේභ අභහතයහසලඹ භළදිවත් 
වුගඩු නළවළ;  ගට්තඩේ ය්තන භළදිවත් වුගඩු නළවළ.  
අභළතිතුභහ ඳහේලිගම්්තතුට කි හ  "ආසශි අීක්ණ හය 

බහරට ඉඩක් ඕනෆ." කිඹරහ. ඉඩක් ඕනෆ කි හට ආසශි 
හය බහ  තභ වරිඹට රිඹහත්භ ග්තගනත් නළවළ. ආසශි 
අීක්ණ හය බහ ඳහේලිගම්්තතු සකීේණගආ හය 

හභයර රැසගනහ. එගවභ රැස ග්තන වළකිඹහ තිගඵ්ද ජ  
අගප්රේල් භහගආ 8 ගනිදහ තවනිඹක් ගභගවභ ගොඩනළඟිල්රක් 
ත්ගත් ඇයි? ගොඩනළඟිල්ර ත්තහ ිධතයක් ගනොගයි  

ගොඩනළඟිල්රට ඳදිසචිඹට ඹ්තන ිධිවඹක් නළවළ.  

දළ්ත භහ තුනක් තගරහ තිගඵනහ. ඒ භහ තුනට කුලිඹ  
ිධතයක් භහඹට රක් 210 ණග්ත  රුපිඹල් රක් 630ක් 
ගහ තිගඵනහ. එයි්ත එ දලභඹ  එ බිම් අඟර 

ප්රගඹෝජනඹක් අපි ්තග්ත නළවළ. ගොඩනළඟිල්ර ත්තහට ළඩක් 
නළවළ. දළ්ත ඒ ගොඩනළඟිල්ගල් අභහතයහසලඹ ඳත්හගන ඹ්තන 
ඵළවළ. ඇයි? ඒ හේපු සකීේණඹක් ිධිවඹටයි වළදුග . අභහතයහසල 

ගොඩනළඟිල්රක් ිධිවඹට ගනොගයි. ඒ ගොඩනළඟිල්ර ඒ 
ප්රග්දලගආ තිගඵන නවීනතභ සුගෝඳගබෝගී ගොඩනළඟිල්රක්. 
දළ්ත ප්රලසනඹක් තිගඵනහ  ගභඹ අභහතයහසලඹක් ඵට ඳත් ය්තන 

නම්  computers ඕනෆ; photocopying machines ඕනෆ; printers 
ඕනෆ. නමුත් ගම්හ බහිධත ය්තන ඒ ගොඩනළඟිල්ගල් තිගඵන 
ිධදුලි ධහරිතහ ප්රභහණත් නළවළ. ඒ නිහ ිධදුලි ධහරිතහ ත 

ඇම්පිඹේ 60කි්ත ළඩි ය්තන ඕනෆ. ළසිකිළි ප්රභහණත් නළවළ. 
ළළි ශ ඵළවළය යන රභග දඹක් නළවළ. Lift එගක් ඹ්තන 

පුුව්ත වත්ගදගනකුට ිධතයයි. යගේභ ඉ්තන ගොවී්තගේ ප්රලසන 

ිධ්තන භළදිවත් ගන ිෂිේභ අභහතයහසලඹට 
ගොඩනළඟිල්රක් අයගන තිගඵනහ  එහි තිගඵන lift එගක් 
ඹ්තන පුුව්ත ණන ප්රභහණත් නළවළ. දළ්ත ගම්හ අලුගත්ත 
වද්තන ඕනෆ.  ගිධසුගම් තිගඵන ිධිවඹට ඩී.පී. ජඹසිසව භහභ අඩු 

තයගම් එහි inventory එගක් තිගඵන ඵඩු ටිත් වරිඹට වදරහ 
 ජරහ නළවළ. යථහර ප්රභහණත් නළවළ. ඒ නිහ අල්රපු ඉඩභ භහ 
6ට කුලිඹට ්තන සි්දධ ගරහ තිගඵනහ.  

අභහතයහසල ගොඩනළඟිල්රක් වදනගොට ඒ partition 
ය්තන ගනභ ගට්තඩේ ළ්තන දළ්ත සි්දධ ගරහ තිගඵනහ. 
ඒ නිහ රුපිඹල් ගෝටි 185 ගනො  ගම් ගොඩනළගල්ර 

ගනුග්ත තත් රුපිඹල් ගෝටි ණනක් එතුගරහ රුපිඹල් 
ගෝටි 210 ඳභණ ිධඹදභක් දයන තළනට ගම් ිෂිේභ 
අභහතයහසල ගොඩනළඟිල්ර දළ්ත සුදු අලිගඹක් ඵට ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ගට්තඩේ ය්තග්ත නළතු ගොඩනළඟිල්රක් අයගන 
දළ්ත හ දභහ තිගඵනහ. ගොඩනළඟිල්ර  partition කිරීභ  
යථහල් ඉදි කිරීම් ඇතුුව තත් ිධිධධ අසගෝඳහස ඉදිකිරීභ වහ 
තත් රුපිඹල් ගෝටි ණනක් ිධඹදම් ය්තන ගනහ. අපි 

අව්තග්ත ගභොක්ද  ගම් ඹව ඳහරනඹ? වුද  ගම් අභහතයහසලඹ 
ඵහය ඉ්තග්ත? 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ ඔඵතුභහට ත ිධනහඩිඹ හරඹක් තිගඵනහ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි   රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති 
භ්තත්රීතුභහගේ හරගඹ්ත ගොටක් භභ රඵහ ්තනහ. 

ගම් අභහතයහසලඹ ඵහය ඉ්තග්ත වවුල් ආඩුඩුග   ශ්රී රසහ 
නිදවස ඳක්ගආ භවගල්ම්යඹහයි. ගම් එතුභහ අභහතය ධුයඹ 
දයන අභහතයහසලඹ. ඒ අභහතයහසලඹට  ගම් ඹව ඳහරනගආ වළඩරු 

ගඳ්ත්තන ඵළරි නම් ගභොක්ද  ගම් යගේ ජනතහගේ ඵදු 
මුදල්රට සි්දධ ය්තග්ත? ගම් එ හයණඹක්. ඒ ිධතයක් 
ගනොගයි  වවුල් ආඩුඩුග  අනිත් බහඹ නිමු. අනිත් බහඹ 
තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ. දළ්ත දස ගද තුන ඉරහ යගේ 

භහධයර ප්රධහන ප්රිත්තිඹක් ඵට ඳත්ගරහ තිගඵනහ  අගේ 
බහනහඹතුභහ අභහතය ධුයඹ දයන භවහභහේ අභහතයහසලඹට 
උ ඳග්දලරු ව භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත ඵහ ළ මභ 

පිළිඵ හයණඹ. භභ දළක්හ  අදත් අගේ ය ගේ ප්රිත්ති ඳත්රර ඒ 
පිළිඵ හටු්ත හුඟක් ඳශගරහ තිගඵන ඵ. "ඔ්තන ඵගඵෝ 
ඇති්තනිඹහ  කිරිඇල්ගල් නිද්තනිඹහ ගදොයි ගදොයි ගදොයි" කිඹරහ 

හටුනඹක් තිුළණහ.  භහේ සේධන අිවහරිගආ උඳග්දල 
භඩුඩරඹ දභහ තිගඵනහ  එක් ගගනක් ඳහය පි්තතහරු යනහ; 
ත 15ක් 20ක් ිධතය උඳග්දලඹ්ත ිධිවඹට ඵරහගන ඉ්තනහ.  

"ේ 45 ගදගනකුගේ උඳගදස ්තනහද? නළවළ ඵස ඳඩි ගදනහ" 
කිඹන ආහයඹට ිධිධධ හටු්ත ශිල්පී්ත හටු්ත ඳශ යරහ 
තිගඵනහ. ගභොක්ද  ගම්? ඒ හගේභ භවහභහේ අභහතයහසලඹට 
අඹත් භහේ සේධන අිවහරිඹට භවජන ම්ඵ්තධතහ 

නිරධහරි්ත ඵහ ත්තහ. භභ ඳහේලිගම්්තතුග  ප්රලසනඹක් ඇහුහ. 
ඇභතිතුභහ කි හ  "නිරධහරි්ත 45යි" කිඹරහ. ඇභතිතුභහ 
ඳහේලිගම්්තතුට අතය ප්රහල තභයි ගශේ. බහනහඹයඹහ  

භවහභහේ ඇභතියඹහ ඳහේලිගම්්තතු ගනොභඟ ඹළ හ. 45 
ගනොගයි  ගභහි ඇත්ත ණන 94යි. ම්පේණ රළයිසතු භහ ශඟ 
තිගඵනහ. රළයිසතුග  45 දක්හ ඳභණයි ඇභතියඹහ කි ග . 

ඉතුරු ටි කි ග  නළවළ. ගම් 45නුත්  එතුභහ ව්ත යපු 

875 876 

[රු (ෛදය) නලි්තද ජඹතිස භවතහ] 
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ආහයඹට අගඳො හභහනය ගඳශ දක්හත් -භත් ගනොගයි.- 

 ඉගන ගන තිගඵ්තග්ත 36යි. උස ගඳශ දක්හ  ඉගන ගන 
තිගඵ්තග්ත 9යි. ගභ්තන තත්ත්ඹ. ගම් වුද? ගම් ඇිධල්රහ 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහගේ  භවහභහේ අභහතයයඹහගේ භවජන 
ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත ගනොගයි. ඒ අඹගේ අධයහඳන සුදුසුම් 

අපි අව්තගනත් නළවළ. ගද ඳහස ගගනකුග්ත තභ්තගේ ළගඩ් 
ය ්තනට ඇභතිට පුුව්ත නම් අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. නමුත් 
ගම් යගේ භවහභහේ අභහතයහසලගආ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ඔඹ උපුටහ දක්න ගල්න  
කීභකි්තද ඉදිරිඳත් ය්තග්ත? 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔ . මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භභ ගම් ගල්න සිඹල්ර 

වභළගත* යනහ. 

ගම් අභහතයයඹහගේ භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත 
ගනොගයි. ගම් භවහභහේ අභහතයහසලගආ  භහේ සේධන 
අිවහරිගආ යහඳිති වහ ඳත් ශ භවජන ම්ඵ්තධතහ 

නිරධහරි්ත. ගභොවු්ත තභයි ගම් ිධිවඹට අයගන තිගඵ්තග්ත. ඒ 
ිධතයක් ගනොගයි. හද ගම් ඳත් යරහ තිගඵ්තග්ත? රේජහග  
ඵළවළ. හද ගම් භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත ගර ඳත් යරහ 

තිගඵ්තග්ත. භභ නළත අධහයණඹ ය්තග්ත  එතුභහගේ 
PROරහ නම් භක් නළවළ. නමුත් ගම් අභහතයහසලඹ PROරහ. 
වුද ගම් ඉ්තග්ත? ගම් රළයිසතුග  ඉ්තන අඹ ගොණ ඉරහ 

භභ කිඹ්තනම්. ගක්.ඒ.එම්. නිජහම්  නහරපිටිගආ හිටපු නහරි 
භ්තත්රී. වේ කුභහය හනතිර  ඟඉවශ හිටපු ිධඳක් නහඹ. 
කීේති යත්නහඹ  උඩඳශහගත් හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. 

මිහියහ්ත වීයයත්න  ම්ගඳොශ හිටපු නහරි භ්තත්රී. දඹහ අනුය 
ලහ්තත  ඳ්තිධර හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. අකිර ඵඩුඩහය 
ඒනහඹ  ඳහතදුම්ඵය හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. ගවේයත් 
අම්තශ  ඹටිනුය හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. රැස ඹහඳහ  

ඹටිනුය ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. චම්පි නිර්තත  ඹටිනුය 
ප්රහග්දය ඹ බහග  හිටපු ිධඳක් නහඹ. භවමු්ද වලීම්  උඩුනුය 
හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. දිලිඹේ ද සිල්හ  උඩුනුය හිටපු 

ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී  එම්.පී. උඩඹහේ  උඩුනුය හිටපු ප්රහග්දය ඹ 
බහ භ්තත්රී. ජී.එස.එම්. ලිඹනගේ  හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී  
උඩුනුය. ඳ්දභහ ිධගේසිසව  වහරිසඳත්තු ප්රහග්දය ඹ බහග  හිටපු 

භ්තත්රී. භගවේස ගොතරහර  ඵඩුඩහයභ හිටපු ිධඳක් නහඹ. 
ත නම් තිගඵනහ. කුඩුඩහගල් හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී  
ඩේලි .ඒ. අගේසිසව. සිඩ්නි යත්නහඹ  ඳහතදුම්ඵය හිටපු ප්රහග්දය ඹ 

බහ භ්තත්රී. අනුය ලහ්තත ිධභරසිරි  භවනුය හිටපු නහරි 
භ්තත්රී. අනුය අල්ිධස  භවනුය හිටපු නහරි භ්තත්රී. ිධපුර 
ජඹම්ඳති  උඩඳශහත ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. ජඹ්තත ච්තද්රරහල් 

සිල්හ  ම්ගඳොශ හිටපු නහරි භ්තත්රී. වසීඩ් ගභොගවොභඩ් 
මි්තවහච්  ගම්ගඳොශ හිටපු උඳ බහඳති. එස. රිසණපිල්ගල්  
ම්ගඳොශ හිටපු නහරි භ්තත්රී. ඩී.ජී. උඳහලි  උඩඳශහත හිටපු 
ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී.  

ගම්. තමු්තනහ්තගේරහගේ ඳක්ගආ ප්රහග්දය ඹ බහ  නය බහ 
භ්තත්රීරු්තග්ත පුයපු රළයිසතුක්. ගම් හගේ රළයිසතු 

භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත ිධිවඹට දභහ රුපිඹල් 25 000 

ණග්ත ඳඩි ගනහ. ඒ ිධතයක් ගනොගයි. භවනුය එක්ත් 
ජහති ඳක් හේඹහරගආ භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරී ිධිවඹට 
ළඩ යන සුනිල් ප්රනහ්තදු නභළත්තහත් ගම් රළයිසතුග  ඉ්තනහ  
ඳඩි අය්තනහ. ගම්ගක් හිටිඹහ රහෆීේ කිඹරහ ඳශහත් බහ භ්තත්රී  

ගගනක්. ඔහුගේ driver ගම් රළයිසතුග  ඉ්තනහ  ඔහුගේ clerk 
ගම් රළයිසතුග  ඉ්තනහ. ඔවු්තට ඳඩි ගදනහ. එක්ත් ජහති 
ඳක් රිඹහහරිඹ්තට ඳඩි ගදන තළනක් ඵටද ගම් අභහතයහසලඹ 

ඳත් යගන තිගඵ්තග්ත? භවජන ම්ඵ්තධතහ නිරධහරි්ත 
ිධිවඹට ඳත් යගන රුපිඹල් 25 000 ඳඩිඹක් ගදන ගම් 94 
ගදනහ ළඩ ය්තග්ත ගොගවේද කිඹරහ අපි අවනහ. ගම් අඹ 

ගොගවේද ළඩ ය්තග්ත? ගභොක්ද ඒ ගොල්ර්තගේ duty එ  
ගභොක්ද ඒ ගොල්ර්තගේ ළඩ යහජහරිඹ  දහද ගේඹට 
හේතහ යරහ තිගඵ්තග්ත? කිසිභ ගදඹක් නළවළ. ගම් අඹ ළඩ 

යනහ කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහගේ රුපිඹල් 25 000 ඳඩිඹට. 
ගභ්තන රළයිසතු.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි. ඊශඟට උඳග්දලගඹෝ දළම්භහ. 
භවහභහේ අභහතයහසලගආ උඳග්දලඹ්ත මි කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහගේ උඳග්දලගඹෝ ගනොගයි. භවහභහේ 
අභහතයහසලගආ භහේ සේධන අිවහරිගආ උඳග්දලඹ්ත මි 
ඇභතියඹහගේ උඳග්දලඹ්ත ගනොගයි. ඇභතියඹහගේ 

උඳග්දලඹ්ත ඕනෆ තයම් ඳත් ය ත්තහට අඳට ප්රලසනඹක් 
නළවළ. ගම්  භවහභහේ අභහතයහසලගආ භහේ සේධන අිවහරිගආ 
යහඳිති වහ ඳත් ශ උඳග්දලඹ්ත. ගම් උඳග්දලඹ්ත 

වුද?  

භභ එදහ කි හ  "වහමුදුරු නභක් ඉ්තනහ." කිඹරහ. ඇත්ත. 
ගම් රළයිසතුග  10ගනි තළනට තිගඵ්තග්ත භභ කිඹපු වලිඹහර 

පුයහණ ිධවහයගආ වහමුදුරු්ත ව්තගේගේ නභ. න ළරිස 
ඳහරභ යහඳිතිගආ උඳග්දලගඹක් ිධිවඹට උ්තව්තගේ ඳත් 
යරහ තිගඵනහ. භභ එදහ කි හ  " එභ ඳවුගල් ගදගදගනක් 

හිටිඹහ" කිඹරහ. නළවළ  ඒ ළයදියි. එභ ඳවුගල් තු්තගදනයි. 
ගනො. 106  අරුේඳරත්ත ඳහය  නුය. ඔ්තන ගදය. භරු ගදය. 
එක් ගගනක් සිරිල් භයසරිඹ. ගභඹහ තභයි තහත්තහ. ඊශඟට 
ඉ්තනහ ිධ්තද භයසරිඹ. ඒ  පුතහ. ආත්භහ භධුභහධවී පීරිස. ඒ  

පුතහගේ ගනෝනහ. ගම් තු්තගදනහගේභ ඥහතිඹහ කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහගේ භහධය අසලගආ. වරිද? වතයගදනහයි. ඒ තු්තගදනහ 
කිසි ළඩක් ගනොය රුපිඹල් 65 000 ණග්ත රුපිඹල් 195 000ක් 

ගල්රට ඹනහ. Media unit එගක් ළඩ යන ගනහගේ 
තහත්තහයි  අයිඹයි  අයිඹහගේ ගනෝනයි තු්තගදනහභ 
උඳග්දලගඹෝ. ඔ්තන  භට කිඹනහ  එ ඳවුගල් ගද්තගනක් 

ඉ්තනහ නම් ගඳ්ත්තන කිඹරහ. ගම් අඹ එභ address එගක් 
ඉ්තන අඹ. අඩුභ ණග්ත address තුනක් නම් ඒත් භක් නළවළ.  

ඊශඟට  ඳත් යරහ තිගඵන උඳග්දලගඹෝ වුද? ගභ්තන 

අව්තන. 

 අරුණ අමුණුභ  ත්ගත්භ ප්රහග්දය ඹ බහග  හිටපු 

ිධඳක් නහඹ. 

 සුමි්තද ිධරභසිසව  භවනුය නය බහග  හිටපු ිධඳක් 

නහඹ  නිගඹෝජය නයහිවඳති. 

 ිධපුර රහල් යණසිසව  භවනුය හිටපු නහරි භ්තත්රී. 

 රර්තත සජී පීරිස  භවනුය හිටපු නහරි භ්තත්රී. 

 ඉරහ්ත ආේ ජ්ත  භවනුය හිටපු නහරි භ්තත්රී. 

 ඩී.එම්.ීම.ී. දිහනහඹ  ඟට ගෝයශගආ හිටපු 

ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. 

 අජිත් ිධගේඵඩුඩහ  ඳ්තිධර හිටපු ිධඳක් නහඹ. 

877 878 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලිගම්්තතු 

 ගවේභසිරි ධේභයත්න  කුඩුඩහගල් හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ 

භ්තත්රී. 

 තිරක් දේලන යණසිසව  වහරිසඳත්තුග  හිටපු ිධඳක් 

නහඹ. 

 පී.ී. නුලිඹ්දද  උඩඳශහත හිටපු ප්රහග්දය ඹ බහ බහඳති. 

 ටිකිරිඵඩුඩහ කුරසරිඹ  රගදය හිටපු ිධඳක් නහඹ. 

 අගේර අභයගේන  උඩඳශහත හිටපු ිධඳක් නහඹ. 

 රක්භහල් ජඹසිසව  ඳහතදුම්ඵය හිටපු ිධඳක් නහඹ  

ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. 

 සුබහස ඵඩුඩහය ඹටර  ඟට ගෝයශගආ හිටපු 

ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රී. 

 භහි්තද ඵඩුඩහය  ඟට ගෝයශගආ හිටපු බහඳති. 

එක්ත් ජහති ඳක්ගආභ අඹභ ගචෝදනහ යරහ තභයි 
එතුභහ බහඳතිමි්ත ඉත් ගශේ. 

 නිභල් ච්තද්රසිරි  ඟට ගෝයශගආ හිටපු ිධඳක් නහඹ. 

ඔ්තන  උඳග්දලගඹෝ ඉ්තග්ත 54යි. 54ගදනහග්ත භභ 
කි ග  ප්රහග්දය ඹ බහග  හිටපු අඹ ිධතයයි. එක්ත් ජහති 
ඳක්ගආ භ්තත්රීරු  ිධඳක් නහඹරු. ළටුේ වහ  ජභනහ රුපිඹල් 

65 000යි. ඒ ිධතයක් ගනොගයි  ඳශහත් බහ භ්තත්රීරුත් ඉ්තනහ. 

 චහන අයිරේගඳරුභ  භධයභ ඳශහත් බහග  ිධඳක්ගආ 

ප්රධහන සිධධහඹ. 

ඔ්තන  එ උඳග්දලයගඹක්  

 එච්.එම්. ජඹවීය  හිටපු ඳශහත් බහ භ්තත්රී. 

 ඩී.ආේ.ී. යත්නහඹ  හිටපු ඳශහත් බහ භ්තත්රී. 

 දිමුතු අගේගෝ්ත  හිටපු ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රී. 

නලි්ත මීවගදය  හිටපු ඳශහත් බහ භ්තත්රී  චිත්රහ 
භ්තතිරගේ ගල්ම්. 

පීටේ සගදය  භධයභ ඳශහත් බහග  හිටපු බහඳති. 

ඔ්තන  ගම් ටි ඉය වුණහට ඳසගේ උඳග්දලම් ඉයයි. 
ගම් ිධිවගආ උඳග්දල තනතුරුද  ජරහ තිගඵ්තග්ත? භවහභහේ 

අභහතයහසලගආ  භහේ සේධන අිවහරිගආ උඳග්දල ිධිවඹට 
ඳත් යරහ රුපිඹල් 65 000ක් ගදයට ඹනහ. නමුත් ඒ අඹ 
යන ගේඹක් නළවළ. කිසිභ ගේඹක් ය්තග්ත නළවළ. ගම් අඹ 

ගභොන උඳග්දලඹද දු්තග්ත කිඹරහ  ගොගවේද ළඩ ය්තග්ත 
කිඹරහ  ගභොන ඳළඹද ළඩ ගශේ කිඹරහ ගවොඹරහ ඵර්තන. 
ගභොකුත් නළවළ. ඇභතිතුභහ ඳහේලිගම්්තතුග  ජ  පිළිත්තහ හගේ  

ඒ යටභ දළන ත්තහ - ඒ අඹ සිඹලු ගදනහභ ඳසු ගඹ 
ජනහිවඳතියණගආ ජ තභ්තට ළඩ යපු එක්ත් ජහති ඳක්ගආ 
අඹ. ඳසු ගඹ භව භළතියණගආ ජ ඒ අඹට ගද්තන කිඹරහ තභයි 
කි ග . වළඵළයි  භත තිඹහ්තන. ගම් සි්දිවඹ ගවළිදයවු වුණහට 

ඳසගේ භවනුය දිස්රික්ගආ ගඵොගවෝ එක්ත් ජහති 
ඳහක්ෂියි්ත භට ථහ ශහ. අගේ ඳක්ගආ අඹ ගනොගයි  
එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිගඹෝ ථහ යරහ කි හ  "ගම් තභයි 

භ්තත්රීතුභහ ප්රලසනඹ. ඇභති ඳසග්ත ගඹ අඹට ිධතයයි තනතුරු 
 ජරහ තිගඵ්තග්ත. ළඵෆ  එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිගඹෝ යසහ 
ගනොගයි ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත" කිඹරහ. ජනහිවඳතියණගආ 

 ජ ඔවු්ත ඡ්තදඹ දු්තග්ත තභ්තගේ ඳක්ගආ ගනොන ගගනකුට. 
ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ගආ භව ගල්ම්ට. උත්ඳත්තිගඹ්තභ ශ්රී  

රසහ නිදවස ඳක්ගආ ගගනකුට. එගවභ ගගනකුට එක්ත් 

ජහති ඳහක්ෂිගඹෝ තියඹ ළහුග  ගභොටද? ඹව ඳහරනඹ 
ගනුග්ත. ඒ අඹගේ ඵරහගඳොගයොත්තු ඹව ඳහරනඹ. ගම් 
ගභොද යරහ තිගඵ්තග්ත? තභ්තගේ ගගනකුට රුපිඹල් 
65 000ක් ගද්තන උඳග්දලම්  භවජන ම්ඵ්තධතහ 

නිරධහරිම් ඳහිධච්චි යරහ තිගඵනහ.  

අපි අව්තග්ත  ගම් ඹව ඳහරනඹද කිඹරහයි. ිෂිේභ 

අභහතයහසලඹ ගනුග්ත රුපිඹල් ගෝටි 200 building එක් 

්තනහ. ඒ  ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ගආ භව ගල්ම්. ගම්  

බහනහඹයඹහ  එක්ත් ජහති ඳක්ගආ උඳ බහඳතියඹහ. 

ඔහු ගම් ආහයඹට උඳග්දලගඹෝ ්තනහ. ගම් භහි්තද 

චි්තතනගඹ්ත ශහ නම් ඒ අඹට ිධග චනඹ තිගඵනහ. වළඵළයි  ඒ 

ගොල්ගරෝ යපු ළගඩ් ය්තන ගනොගයි තමු්තනහ්තගේරහ 

ඵරඹට ඳත් ගශේ. 'භහි්තද චි්තතන' කිඹ්තග්ත  භහි්තද යහජඳක් 

භවත්භඹහ ල්ඳනහ යන ිධිවඹ. එඹහ ල්ඳනහ යන ිධිවඹ ඕනෆ 

එක්. නමුත් ගම් ඹව ඳහරනඹට ගරෝගආ නිලසචිත නිේචනඹක් 

තිගඵනහ. ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු  ග්තග්ත ඒ. ගභළනි 

ආහයඹට ජනතහ මුදල් ගොල්ර ෆභ ගනොගයි ජනතහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත. තමු්තනහ්තගේරහට ඕනෆ නම් 

තමු්තනහ්තගේරහගේ ඳහක්ෂිඹ්තට භහසි කීඹක් වරි ගද්තන. 

ඒහ ගද්තන සිරිගොගත් ල්ලිලි්ත. ඒහ ගද්තන දඹහ භගේ 

භවත්භඹහගේ ගෝතත්රහත් භහගභ්ත. ඒහගආ යසහරට 

දහ්තන. එගවභ නළත්නම් භලික් භයිධරභ භවත්භඹහගේ garment 

එට දහ්තන. ටුනහඹ තිගඵන යිධ රුණහනහඹ 

භවත්භඹහගේ yard එගක් යසහරට දහ්තන. ගම්හ සිරිගොගත් 

මුදල් ගනොගයි. ගම්  ගම් යගේ භවහ බහඩුඩහහයගආ මුදල්  

ජනතහගේ මුදල්. ගත් දල්ර ඩරහ  ඒට ඵදු වරහ භවහ 

බහඩුඩහහයඹට එන ල්ලි. කිරි ටි ඳරහ  ඒ කිරි ටිට ඵදු 

වරහ භවහ බහඩුඩහහයඹට එන ල්ලි. අගේ මිනිසසු මුහුදු 

ගහිල්රහ ඒට ළගදන ඵ්දගද්ත භවහ බහඩුඩහහයඹට එන ල්ලි. 

ඒ ල්ලි ිධඹදම් යරහ තභ්තගේ ඳහක්ෂිඹ්තට - එ ඳවුරට - 

ගභච්චය ිධඹදම් යනහ. භභ අව්තග්ත  රේජහ නළ්දද? ගභොක්ද 

ගම්? එ ඳවුරක් ගනුග්ත ගඳනි ගඳ ම තිබිඹ ජ  ගම් ආහයඹට 

යන ගම්හ හිඟන ළඩ. 

ගම්හට කිඹ්තන ගන චන නළවළ. තමු්තනහ්තගේරහ 

ගභගවභ මිනිසු්තග්ත ගොල්ර නහ නම්  ජනතහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුගඩු ගම් ගනොගයි. ඒ නිහ භහි්තද 

යහජඳක් භවත්තඹහ අවුරුදු 11ක් ජනහිවඳතිගම් ඉරහ 

භවහභහේ ඇභතිම් දයරහ දළම්ගම් 250යි නම් ඒ හධහයණයිද? 

ඒ ගඳ්තරහ ඇභතිට ගභතයම් ප්රභහණඹක් භහ 11්ත දහ්තන 

ඵළවළ. ගොගවොභද  ගභගවභ ය්තග්ත? අධයහඳන සුදුසුභක් 

නළවළ. ඳහයල් වදන B.Sc  ඉසජිග්තරු්තට GCE (O/L) භත් 

නළති තභ්තගේ ප්රහග්දය ඹ බහ භ්තත්රීරහ උඳග්දලඹ්ත ිධිවඹට 

දහරහ තිගඵනහ. ඒ ිධතයක් ගනොගයි  රේජහ නළති තභ්තගේ 

අධයහඳන සුදුසුභ CV එගක් දහරහ එනහ. භභ ශඟ CV එක් 

තිගඵනහ. ගම් තිගඵ්තග්ත. එක්ගගනක් තභ්තගේ අධයහඳන 

සුදුසුභ දක්හ තිගඵනහ  "අගඳො හභහනය ගඳශ දක්හ" කිඹහ; 

ගනත් සුදුසුම් ඹටගත් කිඹහ තිගඵනහ "ගවෝටල් ක්ගේත්රගආ 

හභය පිරිසිදු ය්තගනකු ලගඹ්ත අවුරුදු 8 ඳශපුරු්දද" 

කිඹරහ. ගවෝටරඹ ළඩ කිරීගම් සුදුසුභ භවහ භහේ 

අභහතයහසලගආ උඳග්දලයගඹක් ග්තන සුදුසුභක් ග්තග්ත 

ගොගවොභද? රේජහ නළති ත ලිඹහ එරහත් තිගඵනහ. ඒහ 

අභහතයහසලගඹ්ත අයගනත් තිගඵනහ. දළ්ත ඔවු්තට ඳඩිත් 

ගදනහ. ඔ්තන  ගභගවභ ග්ත වදරහ තිගඵ්තග්ත. ගම් 

ගොල්ගරෝතට ලියුම් වරහත් තිගඵනහ. ගම් සිඹලු ිධසතය අපි 

ශඟ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම්හ ප්රතික්ගේඳ ය්තන ඵළවළ. ගම්හ 

ඇස ඳනහ පිට ගච්ච තය.  
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රු වේ ද සිල්හ නිගඹෝජය අභහතයතුභහ හිනහගවී ඉ්තනහ. 

භභ හිත්තග්ත  ගම්හ හටත් අනුභත ය්තන ඵළවළ. දළ්ත ඒ 
නිහ-  

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විමද් ක තුතු 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்ள் தறற அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගභතුභහට තිගඵ්තග්ත ත  
ිධනහඩිඹ හරඹක් ඳභණයි කිඹරහ තිබිඹ ජත්  දළ්ත ගඵොගවෝ 
ගරහක් ථහ ශහ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නළවළ  නළවළ. භභ හරඹ ඉල්රහ ත්තහ. හරගආ ප්රලසනඹක් 

ගනොගයි.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  භභ ගදඹක් ව්ත ශ යුතුයි. 

ගභොද  ඔඵතුභහ යන ඵයඳතශ ගචෝදනහක් ලගඹ්ත එඹ 
එ්තග්ත. රු නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහ අයගන තිගඵ්තග්ත 
රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහට ග්ත යරහ තිුළණු ිධනහඩි 
දව අට. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු සුනිල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහගේ හරඹයි ත්ගත්. 
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
අඳ දළනුත් ගශේ නළවළ.  

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කි හ  කි හ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභ්තරහ දළනුත් ය්තන ඕනෆ නළවළ  ඔඵතුභ්තරහ 
ගද්තනහ ථහ ය්තග්ත නළති එතුභහ කිඹන ග්ද අවගන හිටිඹහ 
නම්. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු වේ ද සිල්හ නිගඹෝජය අභහතයතුභනි  භගේ හරඹ 
ගොට ශහට ළඩක් නළවළ. ගභගවභ ගශොත් ඔඵතුභ්තරහගේ 

හරඹයි ගොට ග්තග්ත.  
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භභ ඉයහ්ත ිධරභයත්න නිගඹෝජය ඇභතිතුභහත් එක් යජඹ 

ළන ළදත් හච්ඡහක් ය ය හිටිගආ.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ ය්තන. 

 
ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒට ඔච්චය ෆගෝ ව්තන ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහ කි හ 
ග්ත ත ිධනහඩිඹයි තිගඵ්තග්ත කිඹරහ. අපි ඵරහගන හිටිඹහ  

ිධනහඩිඹ ඉය ගන ල්. අපි ථහ යපු එට ඔඵතුභහ කිඹ්තන 
ඕනෆ නළවළ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ. නළවළ. ඔඵතුභහ- 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
භභ ඉයහ්ත  ිධරභයත්න නිගඹෝජය අභහතයතුභහත් එක් 

යජගආ ළදත් හයණහක් ළනයි හච්ඡහ යමි්ත හිටිගආ. ඒ 

ඔඵතුභහට අදහශ නළවළ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ භට අදහශයි.  

 
ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුභහට අදහශ නළවළ  භභ රු ඉයහ්ත ිධරභයත්න නිගඹෝජය 

අභහතයතුභහත් එක් ථහ ය ය හිටිගආ ගභොක්ද කිඹරහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ භට  අදහශයි. ඒ භට අදහශ ්තග්ත ඔඵතුභහ 
මරහනඹට ගචෝදනහක් යනහ  - 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුභහ අඳට ට වගන ඉ්තන කිඹරහ- 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔඵතුභහ ඉසගල්රහ භට ඇහුම්්ත ගද්තන. ඔඵතුභහට ඒ 

ඇහුග්ත නළති ග්තන ගවේතු තභයි  -  [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහගේ ථහට තිුළණු හරඹ 
ිධනහඩිඹකි්ත අ්ත ගනහ කිඹරහ භභ ලි්ත කි හ. ඊට ඳසු 
එතුභහ ප්රසි්දිවගආභ ගම් රු බහට ඇගව්තන කි හ "රු 

සුනිල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහගේ හරඹ රඵහ ්තනහ" කිඹරහ. 
ඒ හරඹ තභයි භභ රඵහ දු්තග්ත. ඔඵතුභ්තරහගේ ථහ භට 
ඵරඳහ්තග්ත භභ මරහනඹ දයන නිහ හගේභ   ථහ යන 

භ්තත්රීතුභහ භගේ ඳක්ගආ භ්තත්රීයගඹක් නිහයි. ඔඵතුභහ ඒ 
අේථගඹ්ත ඉදිරිඳත් ශහභ එහි අනිඹම් ගචෝදනහක් තිගඵනහ. 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ඒ භභ ඳළවළදිලි ශ යුතුයි. ඒ ඔඵතුභහට ඇහුගඩු නළති ගවේතු 
තභයි භභ ඳළවළදිලි ගශේ.  

රු නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ ථහ 

ය්තන.  
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගම් හේඹඹභ මීට ලිනුත් යරහ තිගඵනහ. භවහ භහේ 
අභහතයහසලඹ ඹටගත් ඇති භහේ සේධන අිවහරිගආ යහඳිති 
අධයක්රු්ත ිධිවඹට ගභගවභ ඵහ ගන තිගඵනහ. ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත 2013 ගේ යන රද ිධණහිවඳති හේතහක් 
තිගඵනහ. ඒ ිධණහිවඳති හේතහග  ඳළවළදිලි ව්ත 
යනහ "ගම් වහ ශභනහයණ ගේහ ගදඳහේතගම්්තතුග  
අනුභළතිඹ ඕනෆ" කිඹරහ. නමුත්  ඇභතිතුභහ උත්තය 
ගදනහ "ගම් ගෝතත්රහත් ඳදනමි්ත යරහ තිගඵන නිහ 
ශභනහයණ ගේහ ගදඳහේතගම්්තතුග  අනුභළතිඹක් අදහශ 
ග්තග්ත නළවළ" කිඹරහ. ිධණනහිවඳති හේතහග්ත ඒ 
අනුභළතිඹ ගඹ ආඩුඩුග්ත ඉල්රරහ තිගඵනහ. එගවභ තිබිඹ ජ 
තභයි තමු්තනහ්තගේරහ ගභගවභ ය්තග්ත. එභ නිහ භභ 
නළතත් භතක් ය්තග්ත  තමු්තනහ්තගේරහ ගම් ආේථිඹ ගොඩ 
්තනහ නම් ඳහය ගම් ගනොන ඵයි. ගභගවභ ජනතහට ඳටි 
තද ය ්තන කිඹරහ  ජනතහට තිත්ත ගඵගවත් ගඵෝතන කිඹරහ 
බහඩුඩහහයගආ තිගඵන ගොච්චභත් තභ්තගේ ග්දලඳහරන 
හිතත්ම් භත තභ්තගේ ඳක් ඹ්තත්රණඹ ලක්තිභත් ය්තන 
ගම් ිධිවඹට ගඹොදනහ නම්  එඹ ඹව ඳහරනඹ ගනොගයි කිඹරහ 
අධහයණඹ යමි්ත භභ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු (ආචහේඹ) වේ ද සිල්හ නිගඹෝජය අභහතයතුභහ 
ථහ ය්තන. රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ිධනහඩි 13 
හරඹක් ග්ත වී තිගඵනහ.  

[අ.බහ. 2.39] 
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විමද් ක තුතු 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்ள் தறற அலச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

ගඵොගවොභ සතුතියි මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගභතළන 

සිදු වුණු ග්ද ළන භභ ද්තග්ත නළවළ. ඔඵතුභහ ල්ඳනහ යරහ 
ඵර්තන ගභඹ සි්දධ ග්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ. ගභොද  අපි 
ගම් ගරහටයි ථහ ය්තග්ත කිඹරහ අඳට කිඹරහ තිගඵනහ. 

අපි ගදනු ථහ යනහ  තු්තගනු ථහ යනහ කිඹරහ ඹම් 
කිසි රභග දඹක් තිගඵනහ. රු නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහ 
ථහ ශහට ඳසු ථහ ය්තන භභ සදහනම් ගරහ හිටිඹහ. 

එතුභහගේ ථහග  අහන ිධනහඩිඹ හරඹත් අ්ත වුණහභ 
තත් භ්තත්රීයඹකුගේ ම්පේණ හරඹ ඔඵතුභහ එතුභහට රඵහ 
දු්තනහ. ඒ ග්ත වුගඩු මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි. භභ 

අව්තග්ත  ඒගක් හධහයණඹ ගභොක්ද කිඹරහයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භභ ඔඵතුභහට ඒ ඳළවළදිලි ය්තනම්.  

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔ . ඳළවළදිලි ය්තන. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භ්තත්රීරු තභ්තගේ ඳක්ගඹ්ත අලය හරඹ ළඩිපුය 

අයගන ථහ කිරීගම් ම්ප්රදහඹක් ගම් රු බහග  තිගඵනහ. 
එඹට උදහවයණඹක් ලගඹ්ත භභ හයණඹක් කිඹ්තනම්. ආඩුඩු 
ඳක්ගආ ථි රළයිසතුග  මුදල් අභහතය රු යිධ රුණහනහඹ 

භළතිතුභහගේ නභ නළවළ. නමුත්  අද ිධහදගආ ළදත්භ රහ 
එතුභහගේ නභ ගභභ ථි රළයිසතුට අතයභ ජ එතු යරහ 
තිගඵනහ. ඒ අනු  ආඩුඩු ඳක්ගආ ප්රධහන සිධධහඹතුභහ 

එතුභහට ගදළනි ථහ රඵහ ගද්තග්ත ඔඵතුභ්තරහ 
වළභගදනහගේභ හරඹ ිධනහඩි ඳව  ඳව අඩු යරහ. එතගොටත් 
ඔඹ හයණඹ සි්දධ නහ. ඳහේලිගම්්තතුග  එළනි ම්ප්රදහඹක් 
තිගඵනහ. ඒ ඳශමු හයණඹයි.  

  ගදන හයණඹ ගම්යි. පිළිගශ අනු ත්තහභ ආඩුඩු 
ඳක්ගආ ථහග්ත ඳසු ගදළනි ථහ තිුළගඩු රු නලි්තද 
ජඹතිස භ්තත්රීතුභහටයි. නමුත් රු හසුග්ද නහනහඹක්හය 

භ්තත්රීතුභහ තත් රැසවීභට ඹ්තන අසථහක් රඵහ ගදන ගර 
ඉල්රහ තිුළණු නිහ එතුභහටත් අසථහ රඵහ  ජරහ තභයි රු 
නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහට අසථහ රඵහ දු්තග්ත. 

ඳහේලිගම්්තතු ම්ප්රදහඹ අනු ගභගතක් ළඩ ගරී ගන ගඹ 
ිධිවඹට තභයි රු නලි්තද  ජඹතිස භ්තත්රීතුභහට අගනක් 
භ්තත්රීතුභහගේ හරඹ රඵහ දු්තග්ත  එතුභහගේ ඉල්ලීභ භත. 

ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීයගඹක් ලගඹ්ත හරඹක් ගේඹ යරහ 
තිගඵන නිහ ඔඵතුභහ ද්තනහ ඇති  හභහනය ලගඹ්ත එළනි 
ගදඹක් සිදු න ඵ. 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

එගවභ නම් ගනත් මිටුරට ම්ඵ්තධ ග්තන අඳටත් 
අසථහ රඵහ ගද්තන ඕනෆ. අඳට ඒ ය ්තන ඵළරි වුණහ. ඒ 
ඳහඩු දයහ ්තන අඳට සි්දධ ගනහ. ඔඵතුභහට තීයණ ්තන 

පුුව්ත. නමුත් භට තිගඵන ප්රලසනඹ ඊට ඩහ එවහ ගඹ එක්. භභ 
රු ඇභතිතුභහත් එක් ඹම් කිසි ගදඹක් ළන හච්ඡහ ශහභ  ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත භට අණ ගද්තන ඔඵතුභහට අලයතහක් නළවළ. ඒ 

ඵ කිඹරහ තභයි භභ ථහ ඳට්ත ්තන ඵරහගඳොගයොත්තු 
ග්තග්ත. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ඒ ප්රහල ය්තන අයිතිඹක් තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ භභත් ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹ්තන ළභළතියි  ඔඵතුභහට භභ 
එළනි ගදඹක් කිඹ්තන ගඳරඹුගඩු ඔඵතුභහගේ ප්රහ ලගආ තිුළණු 
ඇඟවුභ මරහනඹටත්  භ්තත්රීයගඹක් ලගඹ්ත භටත් නුසුදුසු 

න නිහ ඵ. නළත්නම් භභ එළනි ආහයගආ භළදිවත්වීභක් 
ය්තග්ත නළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ථහ ය්තන  ඔඵතුභහට 
රළබිරහ තිගඵන ගරහ අනු. 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භභත් අවුරුදු වඹක් තිසගේ 
ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  ඉ්තනහ. භභත් දකිනහ  ගම් ළඩ ටයුතු 

883 884 
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සි්දධ න රභග දඹ ගභොක්ද කිඹරහ. මරහනඹ ගවොඵන 

භ්තත්රීයඹහට අපි ගනොගඹකුත් ිධිවඹට අගේ අදවස ඉදිරිඳත් 
යනහ. නමුත් ගම් අවුරුදු වඹටභ ඔඹ පුටු ග  හිටපු කිසිභ 
ගගනක් ඔඹ ිධිවඹට අඳට ථහ යරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ිධිවඹට 
ථහ ගශේ ඇයි කිඹන එ පිළිඵ භට ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. 

ඔඵතුභහගේ ඳක්ගආ භ්තත්රීයගඹක් තභයි ඒ අසථහග  ජ ථහ 
යමි්ත සිටිගආ. නමුත් ඔඵතුභහ අණ යපු ිධිවඹට කිසිභ 
ගගනක් අණ යරහ නළවළ  "ඇභතිතුභහට ථහ ය්තන එඳහ  

ඔඹහ ගභොනහටද ථහ ය්තග්ත?" කිඹරහ. අපි දළ්ත ඒ එතළනි්ත 
ඉය යමු. අපි ගන ළඩට ග්ත ගභතළනට ආග  .  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරහනඹත් භඟ හද යන නිහයි භභ ගම් ළන ඔඵතුභහට 
නළත තහක් ඳළවළදිලි ය්තග්ත. ඔඵතුභහ ිධසි්ත අනිඹම් 
ඇඟවීභක් යපු නිහ තභයි භභ ඒ ළන ළරකිලිභත් ගරහ ඒ 
ළන අදවස දළක්වග . ගභඹ ිධහදඹක් ලගඹ්ත තදුයටත් 
ඉදිරිඹට ගන ඹ්තග්ත නළතු ඔඵතුභහගේ ථහ ය්තන කිඹන 
ඉල්ලීභ භහ  මරහනඹ ලගඹ්ත යනහ.  

 
ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

අනිඹම් ඇඟවීම් ලගඹ්ත අපි වළභ ගරහග භ මුරසුනට අගේ 

අදවස ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ අදවස ඉදිරිඳත් ය්තන අඳට සහීන 
අයිතිඹක් තිගඵනහ.  

ගභතළන මලි ප්රලසනඹ ළන ථහ යනහ නම්  අගේ රු 
නලි්තද ජඹතිස භ්තත්රීතුභහ නම් රළයිසතුක් කිඹහ ගන ගඹහ. 
ඒ එගවභ ගනොගයි කිඹරහ අදහශ ඇභතියඹහ ගඳගේදහ 
ඳහේලිගම්්තතුග  ජ ව්ත ශහ භභ අවගන හිටිඹහ. ඒගක් වරි 
ළරැ්දද ගභොක්ද කිඹරහ අපි ද්තග්ත නළවළ. දිග්ත දිටභ ඒ 
ගචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශහ  නම් කිගඹ හ  එ එ ඒහ ශහ. භභ 
හිතන ිධිවඹට ඇභතියගඹක් වළටිඹට ඒ ඇභතිතුභහ මීට ගඳය 
ඉතහභ කීගභ්ත ප්රහලක් ශහ  එගවභ ගදඹක් නළවළ කිඹරහ. 
භභ ද්තග්ත නළවළ  ගභගවභ යන එ දහචහයහත්භ ගොච්චය 
වරිද කිඹරහ. ඇභතිතුභහ "නළවළ" කිඹරහ තිගඵ්ද ජත් එතුභහ ඒ 
ිධිවඹට කිඹහ ගන ගඹහ. ඊට ඩහ භට ඕහට කිඹ්තන ගදඹක් 
නළවළ. ඒහ ඉදිරිගආ ජ හච්ඡහ යරහ ිධහ්තන ඵර්තන. 
[ඵහධහ කිරීභක්] Joke එක්ද?  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් යගේ ආේථිඹට අද අත් 
ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ ගභොවු්ත යන ගචෝදනහ පිළිඵ ඹම් 
කිසි ිධිවඹ ිධ්වඹක් ය්තනයි භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත. ඒ 

ම්ඵ්තධගඹ්ත මුදල් ඇභතිතුභහ ථහ ශහ; රු ීේ වහීමම් 
ඇභතිතුභහ ථහ ශහ. මලි ලගඹ්ත අපි ගත්රුම් ්තන ඕනෆ  
භහි්තද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතියඹහ ගම් යට ගන ගඹ ඳහගේ 

ත දුයටත් අපි ගම් යට අය ගන ගඹහ නම් ගම් අසථහ න ිධට 
ගම් යටට ගරහ තිගඵ්තග්ත ගභොක්ද කිඹරහ. එදහ කි ග  
ගභොනහද? ිධදුලි පුටු ළනයි කි ග . ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 

ජනහිවඳති වුගණොත් භහි්තද යහජඳක් ිධදුලි පුටුට ගන ඹනහ; 
ජි මහ භහන හිමිම් ගොමිභට ගන ඹනහ; ගවේේ එට 
ගන ඹනහ; ජහතය්තතය යුද අිවයණඹක් දභනහ; ඔ්තන ඕහ 

තභයි කි ග . [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ යගන ඹ්තන. 
රු භ්තත්රීරුනි  තමු්තනහ්තගේරහ ඵහධහ ගනොය ඉ්තන.  

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

චන ගදයි  කි ග . "ිධදුලි පුටු" කි හ. "ජහතය්තතය යුද 
අිවයණඹ" කි හ. ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳති වුගණොත්  
භහි්තද යහජඳක් ගන ගොස භයහ දභහිධ කිඹහ කි හ. එගවභයි 

කි ග . එගවභ කිඹහ තභයි කි ග   "ඒ නිහ ඒ අඹට ඡ්තදඹ 
ගද්තන එඳහ  භට ඡ්තදඹ ගද්තන. භභ ගම් ප්රලසනඹ ිධහ ්තනම්" 
කිඹහ. ඒ අසථහ ගනගොට ගරෝගඹ්ත ආේථි ම්ඵහධ 

දභන තත්ත්ඹට තභයි  රසහ ඳත් ගරහ තිුළගඩු. ඒ 
රභග දඹ ඉසයවහට ගඹහ නම් ගභොක්ද ග්තග්ත? ඇත්තටභ 
ප්රලසනඹක් ඇති ගනහ. නමුත් අද ගනගොට ඔඹ "ජහතය්තතය 
යුද අිවයණ" කිඹන ඒහ ම්පේණගඹ්තභ අයි්ත යරහ. "ිධදුලි 

පුටු" කිඹන ඒහ ම්පේණගඹ්තභ අයි්ත යරහ.    

 
ගරු ලවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

අපිට යගේ ජීත් ග්තන ඵළවළ. ඵඩු මිර ළඩි ගන එ ළන 
කිඹ්තන.  

 

ගරු (වලදය) රමේහ පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) மஷ் தற) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

යඵේ මිර කීඹද? වී මිර කීඹද? 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 
(An Hon. Member) 
අව්තන  අව්තන. 
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ආේථි ම්ඵහධ දළම්භහ නම් ග්තග්ත ගභොක්ද කිඹහ 

ඔඵතුභ්තරහට හිතහ ්තන වරි පුුව්තද?  

 

ගරු (වලදය) රමේහ පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) மஷ் தற) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඒ  දළම්භහ නම් ග්ත. දළම්ගම් නළවළග්ත. 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ තභයි ගම් කිඹ්තග්ත. අපි ඒ ප්රලසනගඹ්ත 
ගම් යට ගේයහ ත්තහ. ඉසගල්රහභ ල්ඳනහ ය්තන  අද ගම් 
යට ගරෝඹත් එක් එට සිටිඹ වළකි ළදත් යටක් වළටිඹට  

පිළි්තනහ යටක් වළටිඹට ඳත් ගශේ වුද කිඹහ. එගේ ඳත් ගශේ  
ගම් "ෛභත්රීඳහර සිරිගේන-යනිල් ිධරභසිසව" ආඩුඩු කිඹන එ 
අභත ය්තන එඳහ.  

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்ள்) 

 (Hon. Members) 

ජඹ ග හ  
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

885 886 



ඳහේලිගම්්තතු 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භගේ අති්ත ගභොක් වරි 
ළය ජභක් සිදු වුණහ නම් භහග්තන.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ. නළවළ. රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ තභ්තගේ 
මලි ථහ යනහ නම් ගවොයි. ගභොද  ඔඵතුභහට ගරොකු 
ග රහකුත් ඉතුරු ගරහ නළවළ. ඉක්භනි්තභ ථහට ප්රග ල 
ග්තන. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒට භක් නළවළ. භට ඕනෆ ථහග්ත  භභ ය්තග්ත. 
ඔඵතුභහට ඕනෆ ථහ ගනොගයි  භභ ය්තග්ත. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ වරි. 

 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භගේ ථහ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහ භට උඳගදස ගද්තන 
ඕනෆ නළවළ.   

ඔඵතුභ්තරහ ඔක්ගෝභ මුලි්තභ දළන ්තන ඕනෆ  ඒ තිුළණු 
ප්රණතහ ම්පේණගඹ්ත ගනස යරහ  ඒ භ්ත භහේඹ 
ගනස යරහ තභයි  අද නළතත් ගම් යගේ මිනිසු්තට ජීත් 

ග්තන පුුව්ත ඳරියඹක් නිේභහණඹ යරහ තිගඵ්තග්ත කිඹන 
එ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගම් අසථහග  ජ රු ශ්රිඹහනි ිධගේිධරභ 

භ්තත්රීතුමිඹගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ යන ගර භහ 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගරු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற  மச - றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  "රු ශ්රිඹහනි ිධගේිධරභ 

භ්තත්රීතුමිඹ දළ්ත මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල  ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනමයන් ඩලත් 

වුමයන්  ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனம, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற 

றம றக்ற அர்ள் லனல றத்ரர்ள். 

 

Whereupon THE HON.  BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and 

THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ ථහ යගන 

ඹ්තන. 
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  අගේ යගේ ආේථිගආ 
ජඹ්වණ අඳට අත් ඳත් ය ්තන පුුව්ත ග්තග්ත  
ජහතය්තතය ලගඹ්ත අගේ යට ගරෝඹත් එක් එතු ගශොත් 
ඳභණයි කිඹන එයි භහ කිඹමි්ත සිටිගආ. ඒ යර ඹථහේථඹ 
පිළි්තන සදහනම් නළත්නම්  කිසිභ ිධිවඹකි්ත ගම් යට ආේථි 
ලගඹ්ත ගොඩනඟ්තන වළකිඹහක් නළවළ. ඒ නිහ අපි ඵළලිඹ 
යුත්ගත්  රසහ ජහතය්තතයඹ භඟ ගගශ ම්ඵ්තධතහ ඇති 
ය ළ මභට  ඒහ තවවුරු ය ළ මභට ඉසයවහට ගන 
ඹ්තග්ත ගොගවොභද කිඹන එයි. අපි උත්හව ශ යුත්ගත් 
එඹටයි. ඒ නිහ තභයි  අගේ යජගආ ළඩ පිළිගශ අඳ රිඹහත්භ 
ගශේ. අපි ගොගවොභද ග්දලඳහරන ලගඹ්ත යහජය තහ්ත්රි 
ගර ගරෝගආ අගනකුත් යටල් භඟ ම්ඵ්තධතහ තය ය 
්තග්ත කිඹහ අඳ ල්ඳනහ ය්තන ඕනෆ. ඒ හගේභ අපි අගේ 
යට ඒ යහජය තහ්ත්රි ඳහරම්ලි්ත ගරෝඹත් එක් එතු 
ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹහ ල්ඳනහ ය්තන ඕනෆ. අපි ට ගරහ 
තිුළගඩු ගභොක්ද? අපිට යුගයෝඳගඹ්ත  ජරහ තිුළණු තීරුඵදු යහිත 
අඳනඹන -duty-free access එ- ම්පේණගඹ්තභ අයි්ත ය 
තිුළණහ. අගේ භහුව ගගශහභ ම්පේණගඹ්තභ නත්හ තිුළණහ. 
අපිට ගරෝඹත් එක් ය්තන තිුළණු ගගශහභ ගඵොගවෝ 
ගයි්ත අ ඩු ගරහ තිුළණහ. අපි එ ඳළත්තකි්ත යුගයෝඳඹත් භඟ 
ඒ ඳයසඳයඹ ඇති ය ත් ග රහග   ඉ්තදිඹහ එක්ත් ප්රලසන 
ඇති ය ත්තහ. චීනඹ ිධතයයි අඳට හිටිගආ ඹම්කිසි ිධිවඹට 
ගවෝ නුගදනුක් ය්තන. නමුත් චීනඹට අගේ අඳනඹනලි්ත 
සිඹඹට එක්ත් ිධකුණහ ්තන වළකිඹහක් තිුළගඩු නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  අඳට අලයගරහ තිුළගඩු 
යහජය තහ්ත්රි ඳහරම් ටි නළතත් ලක්තිභත් ය ්තනයි. ඒ 
යහජය තහ්ත්රි ඳහරම් ලක්තිභත් කිරීභ තභයි අපි මලි ලගඹ්ත 
ඳශමුළනි අදිඹය වළටිඹට රිඹහත්භ ගශේ. ඒ වයවහ ඉ්තදිඹහ  
චීනඹ  ජඳහනඹ  සිසේපරු  යුගයෝඳඹ  ඇගභරිහ  අප්රිහ 
ඇතුුව ගරෝගආ තිගඵන සිඹලුභ යටල් භඟ එතුගරහ  අඳට 
අලය ඒ යහජය තහ්ත්රි ඳහරම්  ටි නිේභහණඹ ය ්තන අද 
නගොට පුුව්තගරහ තිගඵනහ. ගදළනි අදිඹය වළටිඹට දළ්ත 
අඳට අලය ග්තග්ත ගම් නිේභහණඹ යපු යහජය තහ්ත්රි 
ඳහරම් වයවහ එ ඳළත්තකි්ත අගේ යටට  ආගඹෝජන අයගන 
එ්තනත්  අනික් ඳළත්ගත්ත   අනික් යටරට අඳනඹනඹ 
ය්තනත්. අ්තන ඒ තභයි අඳට ය්තන අලයගරහ 
තිගඵ්තග්ත. ගම් ඳශමුළනි ව ගදළනි අදිඹය කිඹන ළඩ 
පිළිගශ රිඹහත්භ ය්තන තභයි අපි ගම් අසථහග  ජ උත්හව 
ය්තග්ත.  

ඊගආ රු අභළතිතුභහ ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  ජ ප්රහලඹක් 
ශහ ඔඵතුමිඹත් දකි්තන ඇති  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩිඹ 

හරඹක් තිගඵ්තග්ත. 
 

ගරු (මචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒ ප්රහලගආ ජ එතුභහ කි හ  සිසේපරුග  ජනහිවඳති ව 

අභළති භඟ නිදවස ගගශ ගිධසුභක් ළන හච්ඡහ ශහඹ 
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[රු (ආචහේඹ) වේ ද සිල්හ  භවතහ] 
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කිඹරහ. ඊගආ අපි රසහග  ගභක්සිගෝ තහනහඳතිතුමිඹ පිළිත්තහ. 

ගභක්සිගෝ යට ගරෝගආ අනික් යටල් භඟ නිදවස ගගශ 
ගිධසුම් 45ක් අත්්ත යරහ තිගඵනහ. ඒ නිදවස ගගශ ගිධසුම් 
45 වයවහ තභයි ඔවු්ත  ගභක්සිගෝග  ආේථි ජඹ්වණ රඵහ 
ගන තිගඵ්තග්ත. සිසේපරු හගේ යටක් ත්ගතොත් 

සිසේපරු යටල් 30 ණනක් භඟ නිදවස ගගශ ගිධසුම් 20 
ණනක් අත්්ත යරහ තිගඵනහ. රහපීඹ ව ්දිධඳහේලසිධ 
ගගශ ගිධසුම් වයවහ අගේ රසහග  ආේථි ලක්තිඹ ගොඩ 

නඟ්තන අපිත් පුුව්ත තයම් උත්හව ය්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  ඒ නිහ තභයි භභ කි ග  
අපි අදිඹය ගද ළඩ පිළිගශක් තභයි ගම් රිඹහත්භ 

ය්තග්ත කිඹරහ. ඳශමුළනි අදිඹය වළටිඹට යහජය තහ්ත්රි 
ඳහරම් අපි නිේභහණඹ ශහ; ලක්තිභත් ශහ. ගදළනි අදිඹය 
වළටිඹට තභයි ඒ නිේභහණඹ යපු යහජය තහ්ත්රි ඳහරම් වයවහ 

එක් ඳළත්තකි්ත ආගඹෝජනඹ රසහට රඵහ ්තනත්  අනික් 
ඳළත්ගත්ත ඒ යටල්රට අඳනඹනඹ  ය්තනත් ඵරහගඳොගයොත්තු 
ග්තග්ත. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 2.54] 

 
ගරු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற  மச - றலபரட்டுத்துலந 

அலச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  අද දගේ ආේථිඹ 

පිළිඵ ගගයන ගම් බහ ල් තඵන අසථහ ග  ිධහදඹට 

භටත් එතු ්තන රළීභ ළන භහ ිධගලේගඹ්තභ ්තගතෝ 
නහ. රසහග  ආේථි රිඹහදහභඹ පිළිඵ අපි අවුරුදු 
ණනහක් තිසගේ ථහ ශහ. යගේ ආදහඹභ ළඩි ය ්තග්ත 

ගොගවොභද  ිධඹදම් අඩු ය ්තග්ත ගොගවොභද  සේධනඹට 
අලය යන මරය ඳවසුම් ටි රඵහ ්තග්ත ගොගවොභද  ඵඩු 
මිර අඩු ය්තග්ත ගොගවොභද  මිනිසු්තට අඩු මිරට ඵඩු ්තන 

පුුව්ත හතහහයණඹක් ස ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹන 
රුණු ළන අපි හච්ඡහ ශහ. ගොටි්තභ කිඹගතොත් මිනිසු්තට 
යදයඹක් නළති ජීත් ග්තන පුුව්ත භහජ හතහයණඹක් 

වද්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ අපි අවුරුදු ණනහක් තිසගේ ථහ 
ශහ. ිධඳක්ගආ ඉරහ අපිට ඕනෆ ගදඹක් කිඹ්තන පුුව්ත. 
වළඵළයි  ආඩුඩුක් ත්තහභ ඒ ග්දල් ය්තන ටික් අභහරු ඵ 
වළභ ගදනහභ ගත්රුම් නිමි්ත ඉ්තනහ; වළභ ගදනහභ එඹ ගත්රුම් 

අයගනත් සිටිනහ.  

ඇත්තටභ අද අගේ යජගආ ිධඹ හිඹදම් පිළිඵ හභහනය 
භතඹට ආගොත්  2010 ේගආ  අගේ ේතන ිධඹදභ   තිුළගඩු 

බිලිඹන 779ක්. වළඵළයි  ගම් ිධඹදභ ය්තන අඳට ඵදු ආදහඹභ 
වළටිඹට රළුළගඩු බිලිඹන 724යි. අඳට ිධඹදම් ය්තන තිගඵන 
ප්රභහණඹට ළඩිඹ බිලිඹන 50  බිලිඹන 60 ිධතය ප්රභහණඹක් 

අඩුග්ත තභයි අපි ආදහඹභ රඵහගන තිගඵ්තග්ත කිඹන 
හයණඹ ඒග්ත ගඵො ගවොභ ඳළවළදිලියි. ඒ හගේභ 2011 ේගආ 
ඵදු ආදහඹභ බිලිඹන 845යි. වළඵළයි  එදහ අගේ ිධඹදභ වළටිඹට 

තිුළගඩු බිලිඹන 815යි. ඒ අඳට ගඳොඩ්ඩක්  ගේයහ ්තන 
පුුව්තභ රළබිරහ තිගඵනහ. 

ඊශඟට  2012 අවුරු්දග්ද අගේ ආදහඹභ බිලිඹන 908යි. වළඵළයි  

අඳට ිධඹදම් ගරහ තිගඵනහ බිලිඹන 914ක්. ඊශඟට  2013 ජ 
බිලිඹන 1005ක් ඵදු ආදහඹභ ලගඹ්ත අඳට රළබිරහ තිගඵනහ. 
වළඵළයි  අපි ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ බිලිඹන 995ක්. ඒ 
අවුරු්දග්දත් ඹම් රභග දඹක් ඇති ගරහ ඹසතමි්ත ඳයතයඹ 

අඩුගරහ තිගඵනහ. 2014 ජ අගේ ආදහඹභ බිලිඹන 1 050යි. 
වළඵළයි  බිලිඹන 1 051ක් ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ. 2015 ජ ඵදු 
ආදහඹභ ලගඹ්ත අඳට රළබිරහ තිගඵනහ බිලිඹන 1 355ක්. අපි 

ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ  බිලිඹන 1 335ක්. ආදහඹභට හගේක් 

ඵළලුහභ  ඳශමු තහට අගේ ිධඹදම් ප්රභහණගආ ිධලහර ඉතුරුක් 
ගරහ තිගඵනහ  2015 ේගආ. 2016 ේගආ ඇසතගම්්තතු 
අනු බිලිඹන 1 646ක් ඵදු ආදහඹමි්ත එතු ය ්තන අපි 
ඵරනහ. වළඵළයි  අඳට මුුව ිධඹදම් වළටිඹට තිගඵනහ බිලිඹන 

1 413ක්. අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ  ඳශමුළනි තහට බිලිඹන 
200ට අිව ඉතුරුක් ගම් අවුරු්දද ඇතුශත ය්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  හභහනයගඹ්ත ඳවුරක් 

ත්ගතොත් ඒ තුශ ජීත් න පු්දරඹ්තට ඳහ ආදහඹභ 
ගොච්චයද  ිධඹදභ ගොච්චයද කිඹන එ භතයි ඒ ඳවුගල් 
ආේථිඹ ළන නළත්නම් ඒ අඹ එදිගනදහ ජීත් ගන ිධිවඹ ළන 

හිත්තන ග්තග්ත. ඒ ිධිවගආභ රිඹහදහභඹක් තභයි ආඩුඩුත් 
රිඹහත්භ ග්තග්ත.  ගොයි තයම් වනහධහය ඉල්ලුත්  ගොයි 
තයම් වනහධහය දු්තනත්  ගොයි තයම් උ්දගකෝණ ශත්  ජීත් 

ග්තන ඵළවළයි කි ත්  පුුව්ත කි ත් අඳට ළඩ පිළිගශක් 
තිගඹ්තන ඕනෆ  අගේ ආදහඹම් භහේ ළඩි යගන ිධඹදම් 
ඳහරනඹ ය ළ මභ වහ. ගම් රිඹහදහභඹ භත තභයි ිධිධධ 
ආහයඹට ආදහඹම් ගොඹහ ළ මභ වහ ආඩුඩුක් ළඩ ටයුතු 

ය්තග්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  භධයහලීන හේතහක් 
ිධිවඹට ගනළල්රහ තිගඵන "ය භළද යහජය මරය තත්ත්ඹ 

පිළිඵ හේතහ - 2016" කිඹන මරය දත්ත පිළිඵ හේතහග්ත 
භහ කිඹ්තන ළභළතියි  ගම් තිගඵන ළඩ පිළිගශල් යහශිඹක් 
ළන. 2015 ේගආ ඳශමු හේතුග  සිඹඹට 4.4 මේත 

ේධනඹක් තිුළණහ. අඳට 2016 ේගආ ඒ සිඹඹට 5.5 මේත 
ේධනඹක් යහ ගන ඹ්තන වළකිඹහ රළුළණහ. ිධගලේගඹ්ත 
ගභභ ේධනඹට මරය ගේහ  යක්ණ  ගතො වහ සිල්රය 

ගගශහභ හගේභ ආවහය වහ ඳහන ේ ආ ජ ිධලහර ක්ගේත්ර 
ප්රභහණඹක් තිගඵනහ. ඒහගආ ේධනඹ භත අගේ මේත ේධනඹ 
ළඩි ගරහ තිගඵනහ සිඹඹට 4.4 සිට සිඹඹට 5.5 දක්හ.  2015 

අවුරු්දග්ද  අගේ යගේ ඳශමු හේතුග  ේභහ්තත අසලගඹ්ත 
සිඹඹට 1.4 ේධනඹක් රඵහ ගන තිගඵන අතය  එඹ 2016 
ේගආ ඳශමු හේතු න ගොට සිඹඹට 8.3ක් දක්හ ිධලහර 
ේධනඹක් අත්ය ගන තිගඵනහ.  2015 ේගආ ඳශමු 

හේතුග  නිසඳහදන ටයුතුර සිඹඹට 5.4 ේධනඹක් හිමි 
යගන තිගඵන අතය  ඹම් කිසි ිධිවඹකි්ත එඹ සිඹඹට 5.9ක් 
දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ 2016 ේගආ. ගභඹ හසිදහඹ 

තත්ත්ඹක් ිධිවඹට අපි දකිනහ. ගගේ ගතත්  ිධිධධ අසලර 
ඹම් ඳසුඵෆභක් තිගඵන අසථහත් තිගඵනහ. භවය ගරහට 
අලුත් ේධන  ඇති ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹකුත් තිගඵනහ. 

ිධගලේගඹ්ත අපි ද්තනහ අගේ ගත් නිසඳහදනඹ කිගරෝ 
මිලිඹන 70 දක්හ ඳවශ ළටුණු ඵ. ඒ හගේභ යඵේ නිසඳහදනඹ 
කිගරෝ මිලිඹන 28.2 දක්හ සිඹඹට 2.4කි්ත ඳවශ ළටුණහ. 

වළඵළයි  අගේ ගඳොල් නිසඳහදනඹ සිඹඹට 6.2කි්ත ේධනඹ වුණහ. 
ඉදිකිරීම් ේභහ්තතඹ ත්ගතොත් ිධලහර ේධනඹක් තිගඵනහ. 
ිධගලේගඹ්ත සිගභ්තති ළඳයුභ සිඹඹට 23.3කි්ත ඉවශ ගහිල්රහ 
තිගඵනහ ගම් ේභහ්තත අසලඹ සිඹඹට 62 දහඹත්ඹ දක්න 

ගොට. ගයදිපිළි වහ නිමි ඇඳුම් අඳනඹනගඹ්ත සිඹඹට 8.8 
ේධනඹක් ගම් 2016 ඳශමු හේතුග  අපි රඵහ ගන තිගඵනහ.  

ඇත්තටභ  අපි ගභොන ථහ ගොයි ිධිවඹට කි ත් මලි 

ලගඹ්ත අපි එ ඳළත්තකි්ත ආදහඹම් ව ිධඹදම් ඳහරනඹ ය 
්තන ඕනෆ. අගනක් ඳළත්ගත්ත අගේ අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි 
යගන ආඹනඹ ිධඹදභ අඩු ය ්තන ඕනෆ. ගම් ය්තන 

තභයි ආේථි ිධගලේඥගඹෝ  මුදල් ඇභතිරු එතු ගරහ 
ටයුතු ය්තග්ත. ආඩුඩු ගඳයශ්තන  ආඩුඩු වද්තන ඹන ගම් 
සිඹල්රටභ අඳට මුහුණ ගද්තන සි්දධ ගරහ තිගඵ්තග්ත ගම් 

නිහයි. වුරු ආත් ගම් මීයණඹ එවහට ගභවහට යනහ 

889 890 



ඳහේලිගම්්තතු 

මි ගම්ගක් rocket science එක් නළවළ. ගන ය්තන 
පුුව්ත ගදඹක් නළවළ. ගම්භ තභයි අපි එවහට ගභවහට 
ය්තග්ත. ඒ නිහ අපි සිඹලු ගදනහභ ගම් අගඵෝධ ය 

ගන ථහ ගශොත් ටිනහඹ කිඹරහ භභ ිධලසහ යනහ. 
ගභොද ගවේතු  යටක් ිධිවඹට අඳට ිධිධධ අේුළද ප්රලසන ආපු වළභ 
ගරහග  ජභ ඒ සිඹලු තීයණ ත්ගත් යගේ ආදහඹම් ිධඹදම් 

ශභනහයණඹ ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹන එ ල්ඳනහ 
යරහයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් ආඩුඩු ගඳොගයෝතදු 
වුණහ - භභ නම් ඒ ඒ තයම් පිළි්තනහ හයණඹක් ගනොගයි.- 

යජගආ ගේඹ්තට රුපිඹල් 10 000කි්ත ඳඩි ළඩි යනහඹ 
කිඹරහ. රුපිඹල් 10 000කි්ත ඳඩි ළඩි කිරීභ වුරුත් ඉල්රපු 
ගදඹක් ගනොගයි. ඉල්ලුග  රුපිඹල් 15 000කි්ත ළඩි ය්තන 

කිඹරහයි. හභහනයගඹ්ත අපි ඉල්රන ගොට ිධලහර ණනක් 
ඉල්රනහ. වළඵළයි  ගදන ගොට දළන ්තන ඕනෆ ගදන ප්රභහණඹ 
ගොච්චයද කිඹරහ. භහි්තද යහජඳක් ජනහිවඳතිතුභහගේ හරගආ 

රුපිඹල් 2500ක් ිධතය  ජරහ ගේේ මලළ නිම් හිටිඹහ. වළඵළයි  ගම් 
ආඩුඩු රුපිඹල් 10 000කි්ත ඳඩි ළඩි ය්තන ටයුතු ශහ. 
දහත් වුරුත් එගවභ ගශේ නළවළ. ඒ නිහ ඒ ළනත් 

සතුති්තත ග්තන ඕනෆ. වළඵළයි  ගම් යගේ සිටින යහජය 
ගේඹ්ත රක් 14්ත රක් කීඹක් ගම්ට ්තගතෝ ගරහ 
තිගඵනහද කිඹරහ භභ අව්තන ළභළතියි. "රුපිඹල් 10 000කි්ත 

ඳඩි ළඩි ශහ  අග්ත ඳ   ගම් ආඩුඩුට ඵිස්තන ගවො නළවළ  
අභහරුග්ත තභයි ආඩුඩු දු්තග්ත" කිඹරහ ආඩුඩුට 
ඵිස්තග්ත නළති ඉ්තග්ත වුද?  

මරහනහරුඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  ගම් ඳඩි ළඩි කිරීභ නිහ  

අඳට තිුළණු ිධඹදභට ඩහ එ අවුරු්දදට රුපිඹල් මිලිඹන 
94 000ක් ිධඹදම් යනහ. ජනතහ ල්ඳනහ ශහ  රුපිඹල් 
10 000 ඳඩි ළඩි වීභක් ඕනෆ නම් ගම් ආඩුඩු ගඳයශ්තන ඕනෆ 
කිඹරහ. ඉති්ත ආඩුඩු ගඳයුවහ. දළ්ත රුපිඹල් 10 000 ඳඩි 

ළඩිවීභකුත් රළගඵනහ. රුපිඹල් 10 000කි්ත ඳඩි ළඩි වුණහභ 
ආඩුඩුට සතුති යරහ අඩුභ තයමි්ත ලිපිඹක්ත් එ ග  ගභොන 
යහජය ගේඹහද කිඹරහ භභ අව්තන ළභළතියි. දළ්ත ගභොද 

කිඹ්තග්ත? දළ්ත කිඹනහ   රුපිඹල් 10 000ක් ළඩි වුණත් ජීත් 
ග්තන ඵළවළයි කිඹරහ.  

එ හරඹ රුපිඹල් 2 500නුත් ජීත් ග්තන ණ්ත වළදුහ 
ග්ත. අපි ඔක්ගොභ ඒ දළක්හ ග්ත. රුපිඹල් 2 500්ත ජීත් 

ග්තන ඵළරි වුණත් ණ්ත වදරහ ගඳ්තනුහ.   ළ්තටිගම් ඵත් 
එ හරහ රුපිඹල් 2 500්ත ජීත් ග්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ 
අගේ ඵ්තදුර ගුණේධන ශූරී්ත ගඳ්තනුහ. ඒ ගොයි තයම් 

ිධහිුවක්ද කිඹන එ එතුභහට ගත්රුගඩු නළවළ. නමුත් ඒ 
ිධහිුවක් කිඹන එ මුුව යටටභ ගත්රුණහ. වළඵළයි  රුපිඹල් 
2 500කි්ත ගම් ළගඩ් ය්තන පුුව්ත කිඹරහ එතුභහ කිඹරහ 

දු්තනහ.  

දළ්ත රුපිඹල් 10 000කි්ත ඳඩි ළඩිගරහත් ඒ ය ්තන 
ඵළවළ. දළ්ත මිනිසසු කිඹ්තග්ත ගභොක්ද? අගේ හසුග්ද 
නහනහඹක්හය භළතිතුභහ කිඹ්තග්ත ගභොනහද? අගේ දිග්තස 

ගුණේධන භළතිතුභහ කිඹ්තග්ත ගභොනහද? ජීත් ග්තන ඵළවළයි 
කිඹනහ. අපිත් ද්තනහ  ජීත් ග්තන අභහරුයි කිඹරහ. ඒ ගම් 
ආඩුඩුද  ගඹ ආඩුඩුද  එන ආඩුඩුද කිඹරහ නළවළ  ඔක්ගොභ 
ආඩුඩුර තත්ත්ඹ ගම් තභයි. වළඵළයි  ඒ ගත්රුම් ්තග්ත 

නළති සිඹල්ර ගම්ග්ත ිධ්තන පුුව්ත කිඹරහ මිනිසසු 
ල්ඳනහ යනහ නම්  ගන ආදහඹම් භහේ රඵහ ්තනහ 
රභඹකුත් ගොඹහ ්තන ඕනෆ.  

අගනක් ඳළත්ගත්ත ඵළලුගොත්  දළ්ත ළේ එ ළඩි ය 

තිගඵනහ. එ තහක් ළේ එ සිඹඹට 20 දක්හ ළඩි ය 
තිුළණහ. ඒට වුරුත් ථහ ගශේ නළවළ; ඒ ළන ථහ ය්තන 
වුරුත් උන්තදු වුගණත් නළවළ; උ්දගකෝණත් නළවළ; ගභොකුත් 
නළවළ; සිඹඹට 12ට තිුළණු ළේ එ සිඹඹට 20 දක්හ එ ඳහයටභ 

ළඩි ශහ. එගවභ ළඩි ගශේ දහද කිඹරහ භභ කිඹරහ 
ගද්තනම්. දිනඹත් භත තිගඹ්තන එඳහඹළ. 2002 - 2003 
තිුළගඩු සිඹඹට 10යි. 2004.12.31 න ිධට ළේ එ සිඹඹට 15ක් 

ශහ. ඊට ඳසගේ 2005.01.01 සිට 2005.12.31 දක්හ සිඹඹට 10 
ඉරහ සිඹඹට 18  15 ව 5 ිධිවඹට ත්තහ. ඊශඟට 2006.01.01 
ඉරහ 2006.12.31 දක්හ අවුරු්දදක් ළේ එ සිඹඹට 20 දක්හ 

අය ගන ගඹහ.  
 

ගරු (වලදය) රමේහ පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (லத்ற னரறற) மஷ் தற) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගේහත් එක්ද? 
 

ගරු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற  மச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔක්ගොභ ටි. ඔක්ගොභ ටි එතු යරහ. ගම්ගක් ගන 
කිසිභ ගදඹක් යරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ කිඹ්තග්ත 
සිල්රය ගගශහභ ළන. රඵර ය්තන එඳහ. ඉ්තන  භභ 

කිඹ්තනම්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ිධිවඹට ළේ එ සිඹඹට 20ට 
ගනහහ. සිඹඹට 20ට ගගනන ගොට  [ඵහධහ කිරීභක්] රඵර 
ය්තන එඳහ  අගේ රු යගම්ස ඳතියණ භ්තත්රීතුභනි. ගඳොඩ්ඩක් 

අවගන ඉ්තන. අපි වළභදහභ ද්තනහ  අගේ ජඹගොඩි භ්තත්රීතුභහ 
වරිඹටභ ජනතහට උ්තන එක්ගනහ ග්ත. ඒ නිහ අපි ඒ 
ද්තනහ. ඒ නිහ රුණහයරහ ගඳොඩ්ඩක් ඉහ ගන ඉ්තන. 

ගම් ථහ භභ කි ග  ගන හයණඹක් නිහ ගනොගයි. අපිත් 
ගම්හ ඵර ඵරහ  ගම්හ ළන ල්ඳනහ යරහ තභයි ළඩ 
ටයුතුරට අතව්තග්ත. ඒ භත තිඹහ ්තන. ගම් ළේ එ 

ළඩි යන ගොට 2009  න රක් ණනට තිුළණු ඵදු ෂයිල්ස 
ණන  එගවභ නළත්නම් ආදහඹම් ඵදු ගන ප්රභහණඹ 2014 න 
ිධට වහයරක් ණනට ආහ. ඇයි  එගවභ වුගඩු? 
රුණහයරහ ඔඹ කිඹන ටි්තභ භට ඒටත් උත්තයඹක් 

ගද්තන ගෝ. න රක් ණනක් තිුළණු ආදහඹම් ඵදු ෂයිල්ස 
ටි රක් වතයට අඩු ගන ගොට ඒට කිඹ්තග්ත වුද? 
ආදහඹම් ව ිධඹදම් අතය ඳයතයඹ ළනයි භභ ථහ යමි්ත 

සිටිගආ. භට ඒටත් උත්තයඹක් කිඹ්තන ගෝ. ඒට ගභොකුත් 
කිඹ්තග්තත් නළවළ. ඔඹ සිල්රයද  ගේහද  බහඩුඩද  ගභොනහ 
භතද ඵදු ව්තග්ත කිඹරහ කිඹපු ේටිඹ ගම්ටත් ථහ ය්තන 

ඕනෆ. නමුත් ගම්හට ථහ ය්තග්ත නළවළ. ඒයි භභ කිඹ්තග්ත.  

ගම් ඵදු ගන ප්රභහණඹ අඩු ග්තන  අඩු ග්තන අඳට 
රළගඵන ඵදු ආදහඹභත් අඩු ගනහ. ගම් න ිධට ආදහඹම් ඵදු 

ප්රභහණඹ සිඹඹට 14 සිට සිඹඹට 9 දක්හ අඩුගරහ තිගඵනහ. 
රක් නඹයි ණන ඵදු ආදහඹම් ප්රභහණඹක් තිුළණු ඵදු 
ආදහඹම් ෂයිල්  රක් වතය දක්හ අඩු ගරහ තිගඵනහ. දළ්ත අපි 

රිඹහත්භ යන රභග දඹ ගභොක්ද කිඹරහ භට කිඹ්තන. 
ඔක්ගොභ එතු ගරහ ල්ලි ටික් ගනළල්රහ එ ඳහයටභ 
  ගම්ට දභනහද  නළත්නම් ගම් ිධිවඹට ජනතහග්තභ ඵදු මුදල් 

අඹ ය ගන ඵදු ආදහඹම් ළඩි යරහ ිධඹදම් සීභහ ය 
්තනහද? ගභොක්ද ය්තග්ත? එගවභ නළත්නම් අපි ණඹ 
්තන ඕනෆ. ේතභහනගආ අගේ ආදහඹභ රුපිඹල් 100ක් 

නගොට අගේ ිධඹදභ රුපිඹල් 113යි. අගේ ආදහඹභ රුපිඹල් 
100යි; ිධඹදභ රුපිඹල් 113යි. එතගොට ආේථිඹට ඔගයොත්තු 
ගද්තන පුුව්තද? අපි ආේථිඹක් වද්තග්ත ගොගවොභද? අපි 

වනහධහය ගද්තග්ත ගොගවොභද? ගම් සිඹල්ර ය්තන ගම් ළඩ 
පිළිගශ අලයයි. 

891 892 

[රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ] 
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ගදන හයණඹ තභයි  භහ කි හ හගේ රුපිඹල් 100ක් 

රළබිරහ  රුපිඹල් 113ක් ිධඹදම් යනගොට අඳට සේධනඹ 
වහ  ගඹොද්තන තිගඵන මුදල් ටි නළති න එ. එතගොට අපි 
ිධග්දලලි්ත ණඹ ්තනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩි 2 හරඹයි 
තිගඵ්තග්ත. 
 

ගරු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற  மச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

රුපිඹල් 113ක් ිධඹදම් ය්තන  රළගඵන ආදහඹභ භදි 
නගොට අපි ගභොද ය්තග්ත? ණඹ ්තනහ. ්තන 
ණඹලි්ත සිඹඹට 80ක් ිධඹදම් යනහ  ඳයණ ණඹ ටියි  හරි 
ටියි ග්තන. එගවභ තත්ත්ඹක් දළ්ත  යගේ  තිගඵ්තග්ත. ඒ 

ළන අයඹහට ඇඟිල්ර දික් යරහ  ගභඹහට ඇඟිල්ර දික් යරහ වරි 
ඹ්තග්ත නළවළ. අපි ්තන ණඹලි්ත සිඹඹට 80ක් ණඹ හරිඹයි  
ගඳොලිඹයි ගනගොට  ත ණඹ ්තනහ වළය අඳට ඹ්තන 

ගනත් භහේඹක් තිගඵනහද කිඹරහ රුණහයරහ භට කිඹ්තන. 
ඒ නිහ තභයි ගම් ඵදු ඳළනවීම් ව අනික් ග්දල් ය්තග්ත. ඒ 
හරගආ සිඹඹට 20 දක්හ ඵදු ඳනන ගොටත් ගම් ථහ කි හ.   

ඒ ළන ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  ජ  භහ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ඇති තයම් 
ථහ යරහ තිගඵනහ. අපි ල්ඳනහ යරහයි ගම් ළන ථහ 
ගශේ.  අදත් අපි ඒ ළන ල්ඳනහ ය්තග්ත ඒ ිධිවඹටයි.  යට  

ආඩුඩුක් ඳත්හගන ඹ්තන නම් ඵදු ඳන්තග්ත නළති ඵළවළ. 
වළඵළයි  මිනිසු්තග්ත හධහයණ ඵදු අඹ යන රිඹහදහභඹක් 
පිළිඵ ළඩ පිළිගශක් අඳට තිගඵ්තන ඕනෆ. අපි ගම් 

ම්ඵ්තධගඹ්ත ළබිනේ භඩුඩරගආ ජ දිග්ත දිටභ ථහ ශහ;  
යිධ රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ එක් හච්ඡහ ශහ; 
අ්හභහතයතුභහ එක් හච්ඡහ ශහ.  

ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ඹ ිධිවඹට අගේත් අදවස  ගඹෝජනහ 

ණනහක් රිඹහත්භ යනහ. අපි කිඹ්තග්ත ඒ හයණහ භත 
අපි ඹම් සගලෝධන කිහිඳඹට ඹමු කිඹරහයි. ඒ අනු එඟ 
ගරහ ගම් නගොට බහඩුඩ 28ට ඹම් වනඹක් රඵහ  ජරහ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ සිල්රය ගගශහභ ම්ඵ්තධත් වනඹක් 
රඵහ  ජරහ තිගඵනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 

ගරු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற  மச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ත තත්ඳයඹක් ්තනහ  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි. 

ගම් නිදව රඵහ ්තනහ හගේභ අගනක් ඳළත්ගත්ත 
මිනිසු්ත ගඳශ්තග්ත නළතු ඵදු ආදහඹභ ළඩි යගන  ඒ මුදල් 
යගේ සේධනඹට ගඹොදහ ළ මභ ළනත් අපි ල්ඳනහ ශ යුතුයි 

කිඹන හයණඹ භතක් යමි්ත භගේ චන සල්ඳඹ අ්ත 
යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

ඊශඟට  රු නිගයෝ්ත ගඳගේයහ යහජය ඇභතිතුභහ. 

[අ.බහ. 3.09] 

 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ (ජළිලක ප්රිලපත්ිල ශළ 
මර්ථික ක තුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தரள்லள் 

ற்யம் ததரயபரர அலுல்ள்  இர ரங் அலச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  රු දිග්තස ගුණේධන 
භ්තත්රීතුභහ ිධසි්ත අද දින ඉදිරිඳත් යන රද බහ ල් තළීගම් 

අසථහග  ගඹෝජනහ ම්ඵ්තධගඹ්ත ිධහදගආ ජ භභත්  අදවස 
කිහිඳඹක් එතු කිරීභට  ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ිධගලේගඹ්තභ 
ගම් යගේ ේතභහන ආේථි තත්ත්ඹ ව අගනකුත් හයණහ මුල් 

යගන එතුභහ ගන එන රද ඒ ගඹෝජනහ ළන අඳ 
සිඹලුගදනහභ ිධගලේ අධහනඹක් ගඹොමු ශ යුතුයි කිඹහ භහ ගම් 
අසථහග  ජ ප්රහල යනහ. ගභොද  අද තිගඵන ේතභහන 

තත්ත්ඹ ළන ඇත්ත ඳළවළදිලි කිරීභත්  ඒ හගේභ අනහතගආ ජ 
අපි ගොයි භහේ ඔසගේද භ්ත ශ යුත්ගත්  ගම් යට සේධනඹ 
යරහ ජනතහ අගේක්හ යන ඒ අලුත් යට අපි නිේභහණඹ 
ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹන ඒ භමිහ අපි ගම් අසථහග  ජ 

ස ය ්තන ඕනෆඹ කිඹන භතගආ භහ ඉ්තනහ.  

එතුභ්තරහ ප්රහල ශහ  අද න ගොට  අගේ ආේථිඹ 
ඩහගන ළටිරහඹ  අද ජනතහ ්තන නළතු ඉ්තනහඹ  ගම් 
යජඹ කිසිභ ළඩ පිළිගශක් නළති ඹම් ඹම් ටයුතු රිඹහත්භ 

යනහඹ කිඹරහ. අද අපි සිඹලු ගදනහගේභ ගම් උඩ තිගඵනහ  
ය භළද යහජය මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ හේතහ.  භට ඉවත ජ ථහ 
යපු රු දඹහසිරි ජඹගේය අභහතයතුභහත් ව්ත ශ ඳරිදි එභ 

හේතහට අනු 2016 ගේ ඳශමු හේතුග  අගේ ආේථි 
ේධන ග ඹ සිඹඹට 5.5ක් ගරහ තිගඵනහ. ඳශමුන 
හේතුග  ආේථි ේධන ග ඹ සිඹඹට 5.5ක් ලගඹ්ත තිබිඹ ජ  

ගම් ආේථිඹ ඩහගන ළගට්තග්ත ගොගවොභද කිඹන එ 
පිළිඵ අඳ සිඹලුගදනහටභ ප්රගවේළිහක් ගනහ. එක්ගෝ එඹ 
ද්තග්ත රු දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ ව අඳට රුපිඹල් 

2 500්ත ජීත් ග්තන උ්තපු රු ඵ්තදුර ගුණේධන 
භ්තත්රීතුභ්තරහ ඳභණක්ද  නළත්නම් ගම්ගක් ගභොනහ ගවෝ 
ගනත් අභියවක් තිගඵනහද කිඹහ ඇත්තටභ අඳ සිඹලු ගදනහභ 
ගවොට හිත්තන ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ තභයි භභ භතක් 

ය්තග්ත. ගම් සිඹඹට 5.5 ආේථි ේධන ග ඹ ආග  
ගොගවොභද කිඹහත් අගේ රු දඹහසිරි ජඹගේය ඇභතිතුභහ ිධ්ව 
ශහ. ිධගලේගඹ්තභ අගේ ේභහ්තත අසලඹ සිඹඹට 8.3කි්ත 

ේධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ගේහ අසලඹ සිඹඹට 
4.9කි්ත ේධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ඉදිකිරීගම් අසල  මරය ගේහ  
යක්ණ  ගතො වහ සිල්රය ගගශහභ ඒ වහ ිධගලේ 

දහඹත්ඹක්  ජරහ තිගඵනහ.  

අපි 2015 ේඹ අයගන ඵරමු. එභ ගේ ඳශමු හේතුග  
ේධන ග ඹ සිඹඹට 4.4යි. ගෝලීඹ ආේථි තත්ත්ගආ 
ගභළනි ප්රලසනඹක් තිගඹන ගොට  චීනගආ ආේථි ේධන ග ඹ 

අඩු ගන ගොට  ඒ හගේභ දියුණු න යටලි්ත මරය නළතත් 
ඇගභරිහ ළනි යටරට රහගන ඹ්දදිත්  අඳ ගම් හගේ 
ේධන ග ඹක් ටව්ත කිරීභ සුිධගලේීම හයණඹක් ඵ භභ ගම් 

අසථහග  ජ ගඳ්තහ ගදනහ. වුරු ගභොනහ කි ත්  අඳ ගම් 
යට බහය ්තන ගොට යට ණඹ උගුර ඳළටලිරහයි හිටිගආ.  

ිධගලේගඹ්තභ වනදහීය ව වනදහීය ගනොන ණඹ ළ මභ 
නිහ ගඹ ආඩුඩු හරගආ අගේ යටට ිධලහර ගනසම් 

යහශිඹට මුහුණ ගද්තන සි්දධ වුණහ. 2000 ේඹ ත්ගතොත්  
සිඹඹට 98.7ක් වනදහීය ණඹ ගරයි රසහ අයගන තිුළගඩු.  
නමුත්  ගම් රභ රභගඹ්ත ගනස ගරහ 2014 ේඹ න ිධට 
ගම් වනදහීය ණඹ ප්රතිලතඹ සිඹඹට 47.9ට අඩු ය්තන භහි්තද 

893 894 



ඳහේලිගම්්තතු 

යහජඳක් භළතිතුභහ මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට භත් වුණහ. අගේ 
වනදහීය ගනොන ණඹ සිඹඹට 52.1ක් වළටිඹට ළඩි වුණහ. ගම් 
ඕනෆභ ගගනක් ද්තනහ වනදහීය ගනොන ණඹ ගනුග්ත 

අඳට ිධලහර මුදරක් ග්තන සි්දධ වුණු ඵ. ඒ ිධිවඹට ඒ 
හරගආ අගේ ණඹ ඵය ිධලහර ඳරිේතනඹට ගහි්ත ඒ ඵය 
ජනතහ භත ඳළගට හ. ගභොද  ගම් ණඹරට ග්තන ්තග්ත 

ජනතහටයි. වුරු ගභොනහ කි ත්  වුරු ගභොනහ ළයකුත් 
ජනතහගේ ඵදුලි්ත තභයි ගම් ණඹ ග්තග්ත. ඒ ණඹ අයගන 
ගභොනහද ගශේ කිඹන එ ත ගනභ ථහක්.  

සරිඹළ ක්රීඩහසණඹ වළදුග  ගොගවොභද කිඹහ අගේ මුදල් 
අභහතය රු යිධ රුණහනහඹ භළතිතුභහ අද ගම් බහග  ජ කිඹහ 
දු්තනහ. එභ ක්රීඩහසණගආ තක්ගේරු මුදර රුපිඹල් මිලිඹන අටසිඹ 

ණනයි කිඹහ එතුභහ කි හ. නමුත්  රුපිඹල් මිලිඹන 4 500ක් 
ිධඹදම් ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ භත්තර ගු්ත ගතොටුඳශ වද්තන 
ගහි්ත ගභොනහද ගශේ? එහි භහසි ආදහඹභ  රුපිඹල් 16 000යි. 
භත්තර ගු්ත ගතොටුඳශට ිධඹදම්  ශ මුදර කීඹද  වම්ඵ්තගතොට 

යහඹට නළ  කීඹක් ආහද  ළඩි මුදරක් දභරහ භහේලි්ත 
ගොයිතයම් මුදරක් හ ෆහද කිඹහ ගම් රු බහග  මීට ලි්ත 
ථහ ශ අගේ රු භ්තත්රීතුභ්තරහ  ගඳ්තහ දු්තනහ.  ඒ හගේභ 

එතුභ්තරහ කි හ  අගේ රුපිඹගල් අඹ එ්තන එ්තනභ ඳවත 
ළටුණහඹ කිඹහ. අගේ රුපිඹගල් අඹ ඳවත ළටිරහ ඉදිරිගආ ජ එභ 
අඹ ත තත් ඳවත ළටිරහ ගඩොරයඹ රුපිඹල් 200ටත් ඹයි කිඹහ 

කි හ. නමුත්  අගේ රුපිඹරට ගරහ තිගඵ්තග්ත ගභොක්ද කිඹහ 
අපි දළ්ත ගොඹහ ඵරමු.   

අපි පිළි්තනහ  2015 ේගආ ජ  රුපිඹර සිඹඹට නඹකි්ත 

අප්රභහණඹ වුණහඹ කිඹන එ. 2016 ේගආ ජ රුපිඹර සිඹඹට 
දලභ 82කි්ත  අප්රභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹ්තග්ත  ජනහරි 
භහගආ තිුළණු ණනටභ හගේ රුපිඹගල් අඹ තිගඵනහ. නමුත් 

2015 ේගආ ජ භළගල්සිඹහග  යවහය මුදර සිඹඹට 19කි්ත 
අප්රභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ඉ්තදු මසිඹහග  සිඹඹට 9.1කි්ත 
අප්රභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. සිසේපරු ගඩොරයඹ සිඹඹට 
6.7කි්ත අප්රභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඉ්තදිඹහනු 

රුපිඹර  සිඹඹට 4.6කි්ත අප්රභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ගෝලීඹ 
ආේථිගආ ප්රණතහ වහ ඒහගආ තිුළණු ළටලු නිහ  චීනගආ 
ආේථි ේධන ග ඹ ඳවශ ඵළසීභ නිහ  ඇගභරිහග   ගඳොලී 

අනුඳහතඹ ඉවශ දළමීභ නිහ  සේධනඹ න යටර මුදල් නළත 
ඒ ප්රග්දලරට රහ ගන ඹනහඹ කිඹහ ගොච්චය කි ත්  
ිධඳක්ගආ භවය උදිධඹ ඒ පිළිත්ගත් නළවළ.  

ඵර්තන  අද ගනගොට කිඹනහ  අගේ ආඩුඩු ගම් යගේ 
ජනතහගේ අභහරුම් ගගයහි කිසිභ  අධහනඹක් ගඹොමු 
ය්තග්ත නළවළ කිඹහ. එගවභ නම් අඳට කිඹ්තන සි්දධ නහ  

එදහ ගභොක්ද ගශේ කිඹහ. එදහ ජනතහ ගතල් මිර අඩු 
ය්තනටඹ කි හභ   ඒ ීය ජනතහට ගඩි තඵහ එක් අගඹකු 
භයහ දළම්භහ. ටුනහඹ නිදවස ගගශ රහඳගආ  උ්දගකෝණඹ 
යන  ජනතහට  ගඩි තඵහ එක් අගඹකු භයහ දළම්භහ. ඒ හගේභ  

තුය ගද්තන කිඹහ ඉල්ලු   ජනතහට ගඩි තඵහ ඒ අඹ භයහ දළම 
ේටිඹ අද ගභතළන ඇිධත් ජනතහ  ළන ථහ ය්තනට 
ළයගනහ.  

අපි යහජය ගේඹහට රුපිඹල් දව දහවකි්ත ඳඩි ළඩි ශහඹ 
කිඹන එ අද ඒ අඹට අභතයි. ජීන ිධඹදභ ඳවත දහ්තනට අඳ 
ගඳට්රල්  ඩීල්  භමිගතල්ර මිර අඩු ශහඹ කිඹන  එ  අද ඒ 

අඹට අභතයි. අඳ ඵරඹට ඇිධත් සුුව හරඹකි්ත අතයලය 
බහඩුඩර මිර ඳවශ දභ්තනට ටයුතු ශ ඵ ඒ අඹට 
අභතයි. ජනතහ ළන සිතහ ආඩුඩුක් වළටිඹට ගද්තනට 

පුුව්තතයම්  වන ගද්තනට අපි  ටයුතු ය තිගඵනහ.  

යහජය නිරධහරි්ත අතක්ගේරු ය  යහජය නිරධහරි්තට ළඩ 

ය්තනට ඵළරි ආහයඹට අඳ ටයුතු යනහඹ කිඹහ 
ිධඳක්ගඹ්ත ගචෝදනහ යනහ. නමුත් අඳ ඒ අඹටභ භතක් ය 
ගදනහ  යහජය ගේඹ්ත ස ඵළ්තද යුඹක් ගම් යගේ තිුළණු 
ඵ. අිධනිසුරුතුමිඹ දග්ත ගදග්ත- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ඔඹ ඳළත්ගත් ග්ත.  
 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ආ ගොයි ඳළත්ගත්ද ඉ්තග්ත? ඔඵතුමිඹ ඇිධල්රහ ගඳොඩ්ඩක් 
ගඳ්ත්තන ගෝ.[ඵහධහ කිරීභක්] ඔ . ස ගේ දුන එක් 
ගනොගයි  ස ඵළ්තද එක් තිගඹ්තග්ත.[ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුමිඹට ගඳොඩ්ඩක් ඳළටලිරහ ඇති. ස ගේ දුන එයි  ස 
ඵඳි්ත එයි  ගඳොඩ්ඩක් ගනස. [ඵහධහ කිරීභක්]  අද කිඹනහ  අපි 
යණිධරු්තට අඳවහ යනහඹ කිඹහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු යහජය අභහතයතුභහ ඔඵතුභහට ත ිධනහඩි ගද හරඹක්  

තිගඵ්තග්ත. 
 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

නමුත් අපි දළක්හ  ගම් අඹ ගෂෝතගේහ භළතිතුභහට 
ගොගවොභද ළරකුග  කිඹන  එ. [ඵහධහ කිරීභක්] අගේ 

ගදොසතය භවත්භඹකුත් ඉ්තනහ. ගඳොඩ්ඩක් ගඵගවත් ටික් 
අයගන එ්තන ගභවහට. [ඵහධහ කිරීභක්] භක් නළවළ. ගදොසතය 
භවත්භඹහට ගඵගවත් ටික් තභ්තටභ  ජ ්තනට පුුව්ත ග්ත. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භක් නළවළ. එතුභ්තරහටභ සිනව ඹනහ තභයි 
ගම්හ කිඹ නගොට.  

අඳ අද ඹම් කිසි ළඩ පිළිගශකි්ත යට ඉසයවට ගනඹ්තන 
වදන ගොට   ිධගලේගඹ්තභ ගෝලීඹ ආේථිඹට අගේ යට නළත 
ඵ්දධ යන අසථහට ඳළමිණ තිගඵන ගොට  එදහ අපි  තුරු 

ය ගන නළතිය ත්  ජහතය්තතය ඵතහ නළතත් ඇති 
යගන  නළතත් ළදත් යටක් වළටිඹට ගම් යට ගරෝගආ 
ගවො තළනට ගනිඹ්තනට වදනගොට භවය අඹට එයි්ත  

අභහරුක් තිගඵනහඹ කිඹහ භභ හිතනහ.  

ිධගලේගඹ්ත යුගයෝඳහ සභගආ භත් ය තවනභ අද අයි්ත 
ය  ඒ තුළි්ත ිධලහර ිධග්දල ිධනිභඹක් ගම් යටට ගන එ්තනට 
ටයුතු ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ ත සුුව හරඹකි්ත GSP Plus  
ළනි සුිධගලේීම ග්දල්  අගේ ග්දය ඹ නිසඳහදඹහට ලක්තිඹක් 

වළටිඹට ඳහිධච්චි ය  ඒ තුළි්ත ගෝලීඹ ආේථිගආ ම්ඳත් අගේ 
යගේ ජනතහට හධහයණ ගර ගඵ ජ ඹන ආහයඹට අපි ටයුතු 
යන ඵ ගම් අසථහග  ජ ව්ත ය්තනට ඕනෆ. ඒ හගේභ 

තරුණ තරුිසඹ්ත වහ  ිත්තීඹ පුහුණු - 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නිඹමිත හරඹ අහනයි  රු යහජය අභහතයතුභහ. 
 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භට තත්ඳයඹක් ගද්තන  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි.  

895 896 

[රු නිගයෝ්ත ගඳගේයහ භවතහ] 
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ිත්තීඹ පුහුණු භඟි්ත  රැකිඹහ දරක්ගආ ළඩටවන 

භඟි්ත සිඹලු ගදනහ ගනුග්ත ලක්තිභත් ආේථිඹක් ගම් යජඹ 
ගොඩ නඟනහ කිඹමි්ත භගේ ථහ අහන යනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

[අ.බහ. 3.22] 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ගම් ගරහග  ස ළන තභයි ගභතුභ්තරහ ථහ ය්තන 
කිඹ්තග්ත. නමුත් ආේථිඹ ළන ථහ ය්තන තභයි භභ සදහනම් 
්තග්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  අඳනඹනඹ ගවෝ ආනඹනඹ 
ළන ගොයි තහ කි ත් අහනගආ ගම් යගේ හ්තතහට  
ිහිිසඹට  භට තභයි ළඩිභ ඵයක් දළගන්තග්ත. තභ්තගේ 

දරු්ත ළන  තභ්තගේ සහමිඹහ ළන  ඳවුගල් ආේථිඹ ළන 
එගවභ නළත්නම් ිවසථඹ ළන ටයුතු ය්තන සි්දධ ්තග්ත 
හ්තතහටයි. හ්තතහ ජීිධතඹ ළට ව්තග්ත ගොගවොභද 

කිඹන ප්රලසනඹ තුශ ගම් තයම් අතය භස ව යුඹක් ඉතිවහගආ 
දහත් තිුළගඩු නළවළ. අද ගම් වළභ හ්තතහක්භ ල්ඳනහ 
යනහ  දරු්තට ගඳෝයදහයි ආවහය ග රක් ගද්තග්ත 

ගොගවොභද කිඹරහ. ගභොක් ගවෝ හ ඹ්තතම් ඵඩ ට 
පිගය හට  දරු්තට භ ඵර ආවහය ග රක් ගද්තන පුුව්තද  
දරුකුට භහුව ෆල්රක්  භස ෆල්රක්  ගද්තන පුුව්තද අද 
ඳතින ගම් මිර ණ්ත ඹටගත්? එශලුර මිර ණ්ත ඵර්තන. 

අමු මිරිස කිගරෝ එට රුපිඹල් 1 000ක් ගන යටක්  ගම්. 
එදහ ගගවල් මුවඹක් ත්ගත්ත ඩහගන දරු්තට ්තන  ජපු 
ගදය ිවසථ ආේථිඹ තුශ අද පිරිහීභක් ඳතිනහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] අද එගවභ ගරහ තිගඵ්තග්ත ඇයි? නමුත් එදහ එගවභ 
ගනෝතන තභයි  ගම් යගේ හ්තතහට තභ්තගේ ිව ආේථිඹ 
නසහ ්තන තභයි "දිිධ නළඟුභ" ගනහග . [ඵහධහ කිරීම්] ඒහ 

අඥහග්ත ඵළවළය යමි්ත ටයුතු යපු තමු්තනහ්තගේරහ 
හගේ අඹ නිහ තභයි අද ගදහි ගඩිඹටත් රුපිඹල් 50ක් ග්තන 
සි්දධ ගරහ තිගඵ්තග්ත. [ඵහධහ කිරීම්] ගදහි ගඩිඹටත් රුපිඹල් 

50ක් ගන යටක්  ගම්. ගගවල් මුවඹට රුපිඹල් 60ක් ගන 
යටක්  ගම්. [ඵහධහ කිරීම්] අමු මිරිස කිගරෝට රුපිඹල් 1 000ක් 
ගන යටක්  ගම්. සීනි කිගරෝ රුපිඹල් 95ට ගදනහ කිඹරහ 

ගභතළන යිහරු වපු ඇත්ත්තග්ත භහ ප්රලසනඹක් අව්තන 
ළභළතියි. සීනි කිගරෝ රුපිඹල් 95ට ්තන නම් රුපිඹල් 1 000 
ඵඩු ්තන ඕනෆ. රුපිඹල් 1 000 ඵඩු ත්ගතොත් ිධතයයි ඒ 
ණනට සීනි කිගරෝ ගද්තග්ත. එිධට රුපිඹල් 1 095ක් ගනහ  

සීනි කිගරෝ එ. අත්තභ ගදක් ළඩ යරහ අත්තභ ගදක් ඵඩ 
ග්තග්ත සිටිගඹොත් තභයි මිනිසු්තට ඒ හගේ වළකිඹහක් ඇති 
ය්තන ්තග්ත. ීමවීර රසන දළ්තවීම් දභහ ගඳ්තන ය 

ෆභ ගද්තන ඵළරි අද ගම් යගේ භ රු දවස ණනක් දුක් 
ිධඳිනහ; හිගත් අභහරුග්ත ඉ්තනහ. රුපිඹල් 10 000ක් ළඩි 
යනහ කිඹහ කි හට ගම් යගේ සිඹලු ගදනහට -සිඹලු ජනතහට- 

එයි්ත ආේථි ලගඹ්ත රහබඹක් රළගඵ්තග්ත නළවළ. 
තමු්තනහ්තගේරහ ගප්රෝඩහග්ත  ගඵොරුග්ත ටයුතු යනහ. 
ඵරහගන ගඹහභ අද ගත් දල්රට  යඵේරට කිසිභ තළනක් නළවළ. 

භහ නිගඹෝජනඹ යන හල්ර දිස්රික්ගආ සිඹලු මිනිසු්තග්ත 
බහඹක්භ ඳහගවේ ජීත් ්තග්ත ගත් දල්ගර්ත; යඵේලි්ත. අද ඒ 
මිනිසු්තට ඹන එන අතක් නළවළ. "ළේ" එ කිඹරහ ඵළේ එක් 

ගනළල්රහ ළහුග  ළවළනු්තටයි. හ්තතහට ගරඩක් වළදිරහ 
අද ඉසපිරිතහරඹට ගගඹොත් සිඹඹට කීඹක් ග්තන ගනහද? 
ගඩසගු භදුරුගකු ගවෝ ිධදරහ හ්තතහට අඩු ණග්ත උණ 
්තනහ නම් තමු්තනහ්තගේරහ වරි තුගට්ත ඵරහගන ඉ්තනහ. 

ගභොද  ගල් ඳරීක්ණරට ඹන ඹන අසථහග  
තමු්තනහ්තගේරහට සිඹඹට 15ක් ්තන පුුව්ත.  

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
VAT එ නතය යරහ ඉයයි. 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

නමුත් එඹ ආගඹත් ගගන්තන ල්ඳනහක් තිගඵනහ කිඹහ 
අපි ද්තනහ. VAT එ නතය ගශේ අපියි. ඒ නිහ අපි ආඩම්ඵය 
ගනහ. එඹ භහේතු භහගආ ආඳසු ගගන්තන ඵරහගඳොගයොත්තු 

න තමු්තනහ්තගේරහට භහ කිඹ්තන ළභළතියි  එඹ ආඳසු 
ගගන්තන වුභනහක් නළවළ කිඹරහ. නමුත් ඒ ඇති යපු 
අරශසචිඹ  ඒ ඇති යපු ඳටරළිධල්ර නිහ කුඩහ ගගශ්තදහගේ 

ඉරහ භවහ ඳරිභහණ ගගශ්තදහ දක්හ computerize යත් 
සිඹල්ර ගනස ය්තන තභ ඵළරි වුණහ.  

 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is the point of Order, Hon. Member?  

 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  ගභතුමිඹ අතය කිඹනහ. 
දළ්ත VAT එ අඹ යන ඵඩු- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ රීති ප්රලසනඹක් ගනොගයි. රු භ්තත්රීතුමිඹ ථහ ය්තන. 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  දරු්තට ඳහල් ඹ්තන ගයදි 
ෆල්රක් දු්තනහ. ඒ එ හයඹට ඳභණයි අඳි්තන පුුව්ත. 

අගනක් හය ගද එන ගොට භ පිඹ්ත තභ දරු්තට uniform 
එට ගයදි අයගන ගද්තන ඕනෆ  ඳත්තු කුේටභයි  ගම්ස 
කුේටභයි -ඒ සිඹලු ග්ද- අය්ත ගද්තන ඕනෆ. දරුහගේ uniform 

එගනුත් හ හපු ආඩුඩුක්  ගම්. තමු්තනහ්තගේරහට 
අවුරුදු 5ක් ගනොගයි  අවුරුදු ගදග්ත ගදය ඹ්තන නහ. 
හ්තතහගෝ අවට අත් දික් ය කිඹනහ  "ගවණ ව්තන ඕනෆ" 

කිඹහ. ඒ නිහ තමු්තනහ්තගේරහට ගභගවේ ඉ්තන ඵළවළ.  
තමු්තනහ්තගේරහ දසි්ත ද ළඩි යන ඵඩු මිරට  අගනකුත් 
ග්දල්රට ිධගයෝධඹ ඳහ්තන අපි 28ළනිදහට ගම් යගේ භසත 
හ්තතහගෝ භඟ ඳහයට ඵහිනහ. ඳහය දිගේ ගහි්ත ගම් යජඹට 

තදඵර ගර ිධගයෝධඹ ඳහනහ කිඹහ අපි තමු්තනහ්තගේරහට 
කිඹනහ. හ්තතහගෝ ඳහයට ඵහිනහ කිඹ්තග්ත  
තමු්තනහ්තගේරහගේ අහනඹ ශස ගරහයි කිඹහ භත තඵහ 

්තන.  

පිට යටි්ත ග්තරහ අඳට ගඳ්තනහ  ඇඳල්.  
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි  ඳළගඳොල්? 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ඳළගඳොල් තිගඵනහ. ඳළගඳොලුත් ඒ හගයි  ඇඳලුත් ඒ 
හගයි. තමු්තනහ්තගේරහගේ සර වළගද්තග්ත ඳළගඳොලුත් 

ගනොගයි  ඇඳලුත් ගනොගයි  ගදහිත් ගනොගයි. භත තඵහ 
්තන  තමු්තනහ්තගේරහට අද අමු මිරිස යරක් ගද්තන ඵළවළ. 
ගම් යූඑ්තපී එගක් අඹට කිඹන ථහ ීරි අලි්තට වීණහ හඹනඹක් 

ගරහ. කිඹන කිසි ගදඹක් තමු්තනහ්තගේරහ අව්තග්ත නළවළ. 
තමු්තනහ්තගේරහට අලය එ ගදඹයි. ගභොන ජහතිඹ දහරහ ගවෝ 
මිනිසු්ත රැීමභ යනහ. 

ඊගආ රු අ්හභහතයතුභහ ගම් උත්තරීතය  ඳහේලිගම්්තතුග  ජ 
භට ිධිත ආයහධනහක් ශහ  එතුභහ ශඟි්ත හඩි ග්තන කිඹරහ. 

නභ කි ග  නළති වුණහට හල්ගල් භ්තත්රීතුමිඹ භභ. එ ගදඹක් 
නිහ භට තුටුයි. ආඩුඩු ඳක්ගආ ඉ්තන ඇභතිරුත්  
භ්තත්රීරුත්  තරුණ භ්තත්රීරුත් එතුභහට තුටු ග්තන 

පුුව්ත තයභට ළඩ ය්තග්ත නළවළ. එතුභහ භට ථහ ශහ. 
සතුතියි අ්හභහතයතුභනි; ථහට සතුතියි. වළඵළයි ගභ්තන කි හ  
ගම් ගීතහ නම් දහත් ඔගවට එ්තග්ත නළවළ. භට ථහ ශහට 
ළඩක් ග්තග්ත නළවළ. ගභොද  භභ එ්තග්ත නළවළ.  

අද එතුභහ ඳහේලිගම්්තතුට එයි කිඹරහ භභ ආහග්ත ආහ. 
එතුභහගේ මුහුණ ඵර්තන භභ වරි ආහග්ත ආග . ගම්ට 
පිළිතුරු ගද්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ ඵර්තන. ගභොනහ වුණත් ඒ 
යගේ අ්හභහතයතුභහ. එතුභහගේ හිත ගනස ය්තන- [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි - 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු අජිත් භහ්තනේගඳරුභ භවතහ. 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

එතුභහගේ හිත ගනස ය්තන පුුව්ත ඵරඹක් භට තිීභ 
ළන භහ තුටු නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමු්තනහ්තගේගේ 

ගරහග  ජ තමු්තනහ්තගේ ථහ ය්තන. දළ්ත හඩි ග්තන.  
 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

කිඹ්තන.  
 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  භහ ඉල්ලීභක් යනහ. 

වළදිච්ච නළති ඳරියඹකි්ත ආත් ගභතුමිඹට වළදිච්ච ිධිවඹට ථහ 
ය්තන කිඹ්තන. ළරරිගආ ඳහල් දරුගෝ ඉ්තනහ. 
අභළතිතුභහ ශඟට එ්තන කිඹරහ ථහ ගශේ නළවළ. රු 

භ්තත්රීතුමිඹ  ඔඵතුමිඹට ආ නම් ඒහ ගනභ ය ්තන. [ඵහධහ 

කිරීම්] ළරරිගආ ඳහල් දරුගෝ ඉ්තනහ කිඹන එ භත තඵහ 
්තන. 

 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

භට ථහ ශහ. අ්හභහතයතුභහ ථහ යරහ කි හ  එ්තන; 
ගභගවට එ්තන. ඔඹහට ඕනෆ ගදඹක් ගද්තනම් කිඹරහත් කි හ. 
එගවභ කි හ. වළ්තහඩ් හේතහ ඵර්තන. ගම් කිඹ්තග්ත අතය 

ථහ වදරහ ගනොගයි. ඔඹහට අභහරු වුණහට ළඩක් නළවළ. ඔඹහට 
ළඩිඹ අ්හභහතයතුභහ භට ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ හගේ 
ිධිත උත්තරීතය ඳහේලිගම්්තතුග  ජ අභළතිතුගභක් නළඟිටරහ 
ආයහධනහ ශහභ භට පුුව්තද ඒ අව දහ්තන. නමුත්  භභ 

අව දහනහ. ගම් හගේ කිසි භට නළති  ළදත්භක් නළති  
කිසි ගදඹක්  ය්තග්ත නළති  යගේ ජනතහට වළභ දහභ ගොහ 
ඳහන ගම් හගේ ආඩුඩුට එතු ්තන භගේ කිසිභ 

ළභළත්තක් නළවළ කිඹරහ භභ තමු්තනහ්තගේරහට අද ප්රසි්දිවගආ 
ප්රහල යනහ. 

 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

I rise to a point of Order.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  අද ඳහලිත යසග ඵඩුඩහය 
යහජය අභහතයතුභහගේ දුගේ භසරය උත්ඹ. ගභතුමිඹත් ඒ 
උත්ඹට ගහි්ත හිටිඹහ. භභ හිත්තග්ත එහි ජ ගභොනහ ගවෝ 

ඳහනඹ යරහ ග්තන ඇති ගම් හගේ ිධහය ථහ ගම් රු 
බහග  කිඹ්තග්ත. ඒහ භදයහය ීරහ යන ථහ නිහ වළ්තහඩ් 
හේතහග්ත අයි්ත යරහ දභ්තන. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. රු භ්තත්රීතුමිඹ ථහ 

ය්තන. 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

අද වහල් කිගරෝ එක් ්තන ගඹහභ- 
 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අ්හභහතයතුභහගේ- 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිගශ මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) லர சன்லீ குரசறங்ய) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

අ්හභහතයතුභහ ළන ඔඵතුභහ ථහ ය්තන එඳහ. 
අ්හභහතයතුභහ ඳහේලිගම්්තතුග  ජ කිඹපු ඒ ථහ වළ්තහඩ්ත 
ගරහයි තිගඵ්තග්ත. ඔඵතුභහට ඊේයහද? ඔඵතුභ්තරහ ඊේයහ 

යරහ ළඩක් නළවළ. එවහ ඳළත්ගත් තරුණ භ්තත්රීරු ේටිඹක් 
ගම්ට වරිඹට  upset  ගරහ. භට ය්තන ගදඹක් නළවළ. ඔගවොභ 
තභයි. හරගඹ්ත හරඹට එ එක්ගනහගේ ගනොගඹක් 

ිධඳරිඹහ නහ; හරගඹ්ත හරඹට ගනොගඹක් ගනසම් 
නහ. භවය ිධට ගම් භහ ගනුග්ත ගච්ච ගදඹක් ග්තන 
ඇති. [ඵහධහ කිරීභක්] 

එගවභ නම් අහන ලගඹ්ත ගම් හයණඹ කිඹනහ. රු 
අ්හභහතයතුභනි  ගඵ්තතය වළගදනහඹ කිඹපු ගද්දදු project එ 

899 900 
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ළන කිඹ කිඹහ දහවත් අවුරු්දදක් ගඵ්තතය  ඇල්පිටිගආ ගඹහ. 

ගභය ළඩි ඡ්තද 14 000කි්ත ගඵ්තතය  ඇල්පිටිඹ අපි 
ජඹ්වණඹ ගරුග   ඔඹ ගඵොරුරට උත්තය වළටිඹටයි. ඊශඟට 
කිඹ්තග්තත් ගද්දදු project එ යනහ කිඹරහ. පුුව්ත නම් 
යරහ ගඳ්ත්තන  අපි තුටු ගනහ. අපි එදහට ඔඵතුභ්තරහ 

එක් ථහ යනහ. නමුත් එතල් අපි තමු්තනහ්තගේරහ 
ිධලසහ ය්තග්ත නළවළ කිඹන එ ගම් බහග  කිඹමි්ත භහ 
නිවඬ ගනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගඵොගවොභ සතුතියි  රු භ්තත්රීතුමිඹනි.  

ඊශඟට  රු ඉයහ්ත ිධරභයත්න නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.33] 

 
ගරු ඩරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වගලර්ධාන 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண - அச தரறல்தொற்சறள் 

அதறறயத்ற தறற அலச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

සතුතියි.  

අද බහ ල් තඵන අසථහග  ගඹෝජනහග්ත ආේථිඹ 
ළන ථහ යන ගරහග  ජ අපි භත තඵහ ත යුතු ළදත් 
රුණක් තිගඵනහ. 2015 ජනහරි භහගආ ගම් යගේ ජනතහ 

ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහට ිධලහර ජනයභක් රඵහ 
දු්තනහ. ඒ ජනයභ ්තග්ත එතුභහ එක් තය යපු හිටපු 
ජනහිවඳති  භහි්තද යහජඳක්ට ළඩිඹ රක් 5කි්ත එතුභහ එදහ 

ජඹ්වණඹ කිරීභයි. එඳභණක් ගනොගයි  2015 අගෝසතු 
භහගආ ජ ගම් යගේ ජනතහ නළතත් ගම් ආඩුඩුට ිධලහර 
ජනයභක් රඵහ  ජරහ තිගඵනහ  ගම් යජගආ ඉදිරි ළඩ පිළිගශ 
ගන ඹ්තනට.  

භට ප්රථභගඹ්ත ථහ යපු භවය භ්තත්රීරු තේජනඹ 
යමි්ත කිඹහ සිටිඹහ  ඒ අඹ ඳහයට ඵළවළරහ ගම් ආඩුඩු 
ගඳයශ්තන ඹනහ කිඹරහ. භභ ගභතළන ඳළවළදිලි ප්රහල 

ය්තනට ඕනෆ  අගේ ෛභත්රීඳහර සිරිගේන-යනිල් ිධරභසිසව 
ආඩුඩු ඒ ඕනෆභ අභිගඹෝඹක් පිළි අයගන ඒට මුහුණ 
ගද්තනට රළවළසතිගඹ්ත සිටින ඵ. අපි ගම් ආඩුඩු ගන 

ඹ්තග්ත ගම් යගේ ජනතහගේ ජනයභ අනුයි. ඉති්ත භභ 
හිත්තග්ත නළවළ  කිසිභ ගගනකුට ඔඹ ිධිවගආ තේජනඹක් යරහ 
ගම් ආඩුඩු ඹටඳත් ය්තන පුුව්ත කිඹරහ.  

භභ ගභතළනට රුණු එතු ය්තග්ත  ආේථිඹ ළනයි. 
ිධගලේගඹ්තභ ගටි හලීන ආේථි රුණු ඳභණයි අද තිුළණු 
ිධහදඹට එතු වුගඩු. භභ ළභළතියි  ආේථිඹ පිළිඵ  ජේක 
හලීන රුණු කිහිඳඹක් එතු ය්තනට. අද අඹ-ළඹ ඳයතයඹ 

ළන ථහ ශහ; අඳනඹන-ආනඹන ඳයතයඹ ළන ථහ ශහ; 
ණඹ ළන ථහ ශහ. යහජය යහඹ භට ම්ඵ්තධ ිධඹඹක් 
නිහ  ඒ පිළිඵත් ඹභක් ගටිගඹ්ත ව්ත ය්තනට භභ 

ළභළතියි.  

අපි ගම් යජඹ බහය ්තන ගොට ගම් යහජය යහඹර -යහජය 
යහඳහයර- අරහබඹ 2006 ඉරහ 2015ට රුපිඹල් බිලිඹන 636යි. 

ත ිධිවඹට කි ගොත් ඒගක් අරහබඹ දශ ග්දය ඹ නිසඳහදනගඹ්ත 
සිඹඹට 20ක් ඳභණ වුණහ. ගම් යහජය ආඹතනර අරහබඹ අඹ ළඹ 
ඳයතයගඹ්ත සිඹඹට 81ක් ිධතය වුණහ. ඒ රුණුත් ගම් ිධහදඹට 

එතු ය්තන අලය ගනහ. අගේ යජඹට ඳළරී තිගඵන හේඹ 

බහයඹ ්තග්ත ගම් ආේථි ප්රතිඳත්ති අපි සගලෝධනඹ ය්තග්ත 

ගොගවොභද කිඹන එ ළන ගොඹහ ඵර්තනයි. අපි ඒ ෆඹභ තුශ 
තභයි දළ්ත භ්ත ය්තග්ත. ගම් යට ගොඩ ්තන අපි ගම් 
ආේථි ප්රතිඳත්ති සගලෝධනඹ ශ යුතුයි.  

අපි ගොඩනඟ්තග්ත භහජ ගගශ ගඳොශ ආේථිඹක්. 

භහජ ගගශ ගඳොශ ආේථිඹ තුශ ඒගක් දහඹත්ඹ දක්්තන 
පුුව්ත ්තග්ත යජඹට ඳභණක් ගනොගයි. යහජය ගනොන 

ආඹතනරටත් එඹට දහඹත්ඹ දක්්තනට පුුව්ත. අපි 
ද්තනහ  යජගආ යහඹ භඟි්ත ිධලහර අරහබ සිදු ගරහ තිගඵන 
ඵ. අපි රසහ නිජ ගතල්  මතිත සසථහ ත්තත්  රසහ 

ිධදුලිඵර භඩුඩරඹ ත්තත්  ශ්රීර්ත්ත ගු්ත ගේඹ ත්තත්  ශ්රී 
රසහ භනහභන භඩුඩරඹ ත්තත් ිධලහර අරහබ තිගඵනහ. 
නමුත් යජඹට අයිති රහබ රඵන ආඹතනත් තිගඵනහ. ඉ්ත එක් 
තභයි  ශ්රී රසහ යහඹ අිවහරිඹ. ගම් හර ඳයහඹ  -ගම් දලඹ-  

තුශ එභ ආඹතනගඹ්ත රුපිඹල් බිලිඹන 39 රහබඹක් රඵරහ 
තිගඵනහ. ඵළසකු ක්ගේත්රඹ ත්ගතොත්  රුපිඹල් බිලිඹන 294 
රහබඹක් රඵරහ තිගඵනහ. ශ්රී රසහ යක්ණ සසථහ ත්ගතොත්  

රුපිඹල් බිලිඹන 42 රහබඹක් රඵරහ තිගඵනහ. ඔඹ ආඹතන 
තුන ළන ගභොගවොතක් ල්ඳනහ ගශොත්  ශ්රී රසහ යහඹ 
අිවහරිගආ රහබඹ රඵරහ තිගඵ්තග්ත යජඹ නිහ ඳභණක් 

ගනොගයි. යජඹයි  ගඳෞ්දලි අසලඹයි එතු ගරහ ය ගන 
ඹන නිහයි ශ්රී රසහ යහඹ අිවහරිඹ තුශ එළනි රහබඹක් 
දකි්තනට තිගඵ්තග්ත. එඹට  Public-Private Partnership කිඹරහ 

ඉස්රීසි බහහග්ත කිඹනහ.  ''යහජය ගඳෞ්දලි වවුල් යහඳහය'' 
නිහ තභයි ඒ රහබඹ තිගඵ්තග්ත.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි  අපි ඵළසකු ක්ගේත්රඹ දිවහ ඵළලුගොත්  අද 

යහජය ඵළසකු ළන භභ ආඩම්ඵය ගනහ. ජහති ඉතිරි කිරීගම් 
ඵළසකු  රසහ ඵළසකු  භවජන ඵළසකු ළන භභ ආඩම්ඵය 
ගනහ. ඒහ රහබ රඵ්තග්තත් තයහරී ුවඹක් තුළිනුයි. 

1978 ජ තිුළගඩු එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක්. ඒ හරගආ සිට  
නිළරැදි  ඳළවළදිලි ආේථි ප්රතිඳත්තිඹක් අනුභනඹ ශ නිහයි  
යහජය ඵළසකුත් ගම්  තත්ත්ඹට ගගන්තන අඳට පුුව්ත ගරහ 

තිගඵ්තග්ත.  

අපි ගොඩනඟ්තග්ත භහජ ගශ ගඳොශ ආේථිඹක්. ගම් 

ුවඹ තුශ තභයි අඳ ඉදිරිඹට ඹ්තග්ත. අපි යන කිසිභ ගදඹක් 
අපි ඟහ ය්තග්ත නළවළ. අපි ඒ ග්ද ය්තග්ත ප්රසි්දිවගආ. ඳසු 
ගඹ යජඹ වම්ඵ්තගතොට යහඹ වද්තන ගඩොරේ මිලිඹන 250ක් 
ිධඹදම් යරහ තිගඵනහ. ගම් බහග  සිටින භ්තත්රී ගගනක් 

භහඹට රඵන ආදහඹභ වහ භහන මුදරක් ඳභණයි  මුුව 
වම්ඵ්තගතොට යහඹභ භහඹට රඵ්තග්ත. අපි පුත් ඳත්ර 
දළ්තවීම් දභහ ප්රහල ය තිගඵනහ  වම්ඵ්තගතොට යහඹ මීට ඩහ 

ප්රතිරහබ රඵන යහඹක් ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹහ ඕනෆභ 
ගගනකුට ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ය්තන පුුව්ත ඵට. අපි ශ්රී  
රස්ත ගු්ත ගේඹ ගනුග්ත ප්රසි්දධ දළ්තවීම් දභහ තිගඵනහ  

රසහග  ගවෝ ජහතය්තතය ඕනෆභ ගඹෝජනහක් ගගන්තන 
කිඹරහ. එභ ගේහ හේඹක්භ ය්තන පුුව්ත නම්  අරහබඹ 
නළති ය්තන පුුව්ත නම්  එඹ ගඳ්ත්තන ඕනෆභ ගගනකුට 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය්තන පුුව්ත. ගවේතු  ගභභ ආඹතන අරහබ 
රඵන ගොට ඒහට ග්තග්ත ගම් යගේ ගඳොදු ජනතහයි. 
ඵදුරට කිසිගක් ළභළති නළවළ. නමුත්  අරහබ රඵනහ නම් 
එඹට ග්තන ගනහ. එගේ ග්තන ග්තග්ත ගඳොදු 

ජනතහටයි. ඒ නිහ අපි යන ග්දල් ඟහ යන යජඹක් 
ගනොගයි. අපි ඒහ ප්රසි්දිවගආ ය්තග්ත. අඳ අනුභනඹ යන 
ප්රතිඳත්තිඹ නිළරැදි ප්රතිඳත්තිඹක්ඹ කිඹන එ ළන අඳට 

ිධලසහඹක් තිගඵනහ.  

ශක් තිගඵන ගොට ඒ ශ තත් වහයහ ගන  වහයහ ගන 

ගඹහ කිඹරහ  ිධඳුභක් රළගඵ්තග්ත නළවළ. ශ ළටිරහ ඉ්තනහ 

901 902 



ඳහේලිගම්්තතු 

නම් ගශ්ත එළිඹටයි එ්තන ඕනෆ. ගශ්ත එළිඹට එ්තග්ත 
ගොගවොභද? ඒ ගශ්ත එළිඹට එ්තනට උඳහඹය ලී රභ  ිධිව 
තිගඵ්තනට ඕනෆ. අඳට එළනි ආේථි ළරළසභක් තිගඵනහ. අපි 

ව්ත ගශේ  ගම් යහජය යහඹ ළනයි. යජඹයි  ගඳෞ්දලි 
වවුල් යහඳහයයි වයවහ ගම් ආඹතන ගොඩ ්තන පුුව්ත කිඹන 
ිධලසහඹ අඳට තිගඵනහ. 

එඳභණක් ගනොගයි  අගේ ආේථි ළඩ පිළිගශ එ ඳවුරක් 
ගොඩනළඟීගම් ආේථි ළඩ පිළිගශක් ගනොගයි. ගම් යගේ ඳවුල් 
රක් 50ක් ඉ්තනහ. ඒ ඳවුල් රක් 50 ඉරක් යමි්ත ය 

ගන ඹන ළඩ පිළිගශක් තභයි  අගේ යජඹට තිගඵ්තග්ත. එගේ 
ගනොභළති  අඩු ආදහඹම්රහභී්තට භහජ සුඵහධනඹ ගඵදහ  ජගම් 
ළඩ පිළිගශක් ගනොගයි අඳට තිගඵ්තග්ත. අගේ යජඹ ඵරඹට 

ඳත් වුණහට ඳසගේ  එ ගතක් රඵහ ගදමි්ත තිුළණු භි්දිව 
වනහධහයඹ ගදගුණඹක් ශහ කිඹහ භභ ආඩම්ඵයගඹ්ත කිඹනහ. 
නමුත්   අපි ගභඹ ය්තග්ත භහජ සුඵහධනඹ වයවහ ිධතයක් 
ගනොගයි; ආදහඹභ  ිධඹදභ වයවහ හච්ඡහ තුළි්ත ඳභණක් 

ගනොගයි. ගම් යගේ භධයභ ඳ්තතිඹ ආයක්හ කිරීගම් ළඩ 
පිළිගශක් ිධතයක් ගනොගයි අපි ගම්  රිඹහත්භ ය්තග්ත. ගම් 
යගේ භධයභ ඳ්තතිඹ ළඩි කිරීගම් ළඩ පිළිගශක් ය්තග්ත 

ගොගවොභද කිඹරහයි අපි ඵර්තග්ත. ඒ නිහ අගේ ළඩ පිළිගශ 
තුශ  අපි ගම් යගේ ජනතහට අයිතිඹ ගද්තන රළවළසති ගරහ 
ඉ්තනහ. ඔවු්තට ඉඩම්ර අයිතිඹත් රඵහ ගද්තන අපි රළවළසති 

ගරහ ඉ්තනහ. ගම් යගේ සිටින ජනතහ ග්ත සිඹඹට අසට 
තභ ඉඩභ අයිතිඹ  නළවළ. අපි දළ්ත ඒ වහ ළඩ පිළිගශක් 
රිඹහත්භ ය ගන ඹනහ.  

යට පුයහභ තිගඵ්තග්ත යජඹට අයිති ඉඩම්. නමුත්  ගම් ඉඩම් 
යජඹට අයිති ගරහ භදි. ගම් ඉඩම් ජනතහට අයිති ්තන ඕනෆ. 
ගම් ඉඩම්ර අයිතිඹ ජනතහට රඵහ  ජරහ අපි භධයභ ඳ්තතිඹක් 

ගම් යගේ ඇති යනහ. අපි දළනට තිගඵන භධයභ ඳ්තතිඹ 
ආයක්හ යනහ ිධතයක් ගනොගයි  ගම් යගේ භධයභ ඳ්තතිඹක් 
අපි ඇති යනහ. ගම් අගේ චි්තතනගආ ගොටක් කිඹරහ භහ 
ගම් අසථහග  ජ කිඹනහ.  

අගේ ඉතිවහඹ දිවහ ඵළලුගොත් භහජහ ජ යජඹ්ත තිුළණු ඵ 
අපි ද්තනහ. භහජහ ජ යජඹ්ත තිුළණත්  ඉඩභ අයිතිඹ අඩු 
ආදහඹම්රහභිගඹකුට  ගඳොඩි මිනිගවකුට ගද්තන ඒ එ 

යජඹටත්  ඵළරි වුණහ. නමුත්  ගම්  අවුරුදු වතය තුශ ඒ ග්ද අපි 
ගනස යනහ. අභළතිතුභහ දළනටභ ව්ත යරහ තිගඵනහ  
මිලිඹන තුනට අපි ඉඩම් අයිතිඹ රඵහ ගදනහ කිඹරහ. ඒ ළඩ 

පිළිගශ තුශ ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ දළනටභත් ඉඩම් දවස 
ණන අයිතිඹ යට පුයහභ රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. අපි මුලි්තභ 
ගොශමත්  ගභොයටුග ත් ඒ ඉඩම් අයිතිඹ රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. ඒ 

ළඩ පිළිගශ අපි ය ඝ්රගඹ්ත රිඹහත්භ යනහ.  

ඉඩභ අයිතිඹ රළුළණහභ ආදහඹභ ිධතයක් ගනොගයි  
ඵළසකුට ගහිල්රහ උට තඵ්තන පුුව්ත ත්භක් ඒ අඹට 
රළගඵනහ. ඒ තුළි්ත ඹම් ටිනහභක් ඒ අඹට රළගඵනහ. ඒ 

තුළි්ත වළභ එක් ග නහටභ ඹම් වළඟීභක් ඇති නහ. ඒ ිධිවඹට 
ඉඩම් අයිතිඹ රඵහ  ජරහ එළනි ආේථි ප්රතිසසයණ ය්තන 
තභයි අපි රළවළසති ගරහ ඉ්තග්ත. ිධඳක්ගආ ඉ්තන වුරු වරි 

අභිගඹෝඹක් යනහ නම් ඒ අඹගේ ඳළතිර ඉඩම්  ජරහ නළවළයි 
කිඹරහ  අඳට කිඹ්තන. ගම් අවුරුදු වතය තුශ ජ අපි ඒ ඳළතිරට 
ඇිධල්රහ ඉඩම් ගඵදනහ. ඊට ඳසගේ භව භළතියණඹ එනගොට 

ගභොනහද ග්තන ඹ්තග්ත කිඹරහ අඳට ඵරහ්තන පුුව්ත. අඳට 
ළඩ පිළිගශක් තිගඵනහ. අද අඳට ළඩ පිළිගශක් නළවළයි 
කිඹරහ ගචෝදනහ ශහ. අඳට ළඩ පිළිගශක් තිගඵනහ. ඒ 

ගගශ ගඳොශ භහජ ආේථිඹක් ගොඩ නඟන ළඩ පිළිගශක්. 

ගම් යගේ ජනතහ ඉඩම් අයිතිරු්ත ය්තනට අඳට ළඩ 

පිළිගශක් තිගඵනහ.  

අපි ඉඩභ ගදනහ ිධතයක් ගනොගයි. දළනටභත් අපි ම්ඵද 
ප්රග්දලර නිහත් ගොඩ නඟහ ගන ඹනහ. ඒ ිධතයක් 
ගනොගයි. ගම් යගේ ඕනෆභ ගගනකුට තභ්තගේ නිට ිධදුලිඹ 

රඵහ ්තන ඵළරි නම්  ඒ ඕනෆභ නිට ිධදුලිඹ රඵහ ගද්තනත් 
අපි දළනටභත් ළඩ පිළිගශක් ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ.  

අලුත් නිහ ගඹෝජනහ රභ ඉදියන ළඩ පිළිගශ අපි  ගඹ 

තිගආ ගවෝභහමි්ත මුල්ර තඵහ ඳට්ත ත්තහ. නහරි 
ප්රග්දලර ජීත් නහ නම්  ගම් ළඩ පිළිගශ ඹටගත් ඉඩගම් 
අයිතිඹ ිධතයක් ගනොගයි  නිහර අයිතිඹත්  ජේක හලීන 

ඳදනභට රඵහ ගද්තනට අපි ළඩ පිළිගශ දිඹත් යරහ 
තිගඵනහ. ඹම් පු්දරගඹකුට නි අයිතිඹ තිගඵන ගොට  
ඉඩභ අයිතිඹ තිගඵන ගොට ඵළසකුට ගහිල්රහ එභ ග්දඳශ 

උට තඵහ ණඹක් රඵහ ගන යහඹගඹකු වීගම් වළකිඹහ 
තිගඵනහ. ඕනෆභ තරුණ තරුිසඹට ඒ අදව ගන ඹ්තන 
පුුව්ත. ඉසය ඵළසකුකි්ත ණඹ රඵහ ්තන ඵළරි වුණත්  දළ්ත 
ඔවු්තට ඵළසකුකි්ත ණඹ රඵහ ්තන පුුව්ත. අපි ඒ 

අඳනඹනඹට ම්ඵ්තධ යනහ. ඒ නිහ තභයි භභ ගම් ග්ද 
ව්ත ය්තග්ත. අපි ළඩ ය්තග්ත ඹම් කිසි පිළිගශට 
අනුයි. ඳසු ගඹ අඹ ළඹ ථහග  ජ මුදල් ඇභතිතුභහ අධයහඳනඹට 

ග්ත යන මුදල් ප්රභහණඹත් ළඩි ශහ. අවුරුදු ණනහක් 
තිසගේ ගම් මුදර ඳ ඳහ තිුළගඩු. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ ිධනහඩි 13 හරඹ 

අ්ත. 
 

ගරු ඩරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
භභ ත ිධනහඩි ඳව හරඹක් ඉල්රහ ත්තහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
හගේ හරගඹ්තද? 

 

ගරු ඩරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අගේ ථි රළයිසතුග  අහනඹට නභ තිගඵන  ගනොඳළමිිස 
භ්තත්රීතුභහගේ ග රහග්ත. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගම් අසථහග  ජ ත ථිඹ්ත සිටින ඵ ගඳගනනහ. 

හගේ හරගඹ්තද ගද්තග්ත? එගවභ නම්  ථහ ය්තන සිටින 
භ්තත්රීරු්තගේ හරඹ අඩු ය්තනම්. රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ 
ථහ ය්තන. 

 

ගරු ඩරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ පුුව්ත නම්  ඊට ගඳය අ්ත ය්තනම්. 

භභ කිඹ්තන ගඹදුගඩු ගම්යි. අඳට ළඩ පිළිගශක් 
තිගඵනහ. ඒ ළඩ පිළිගශ තුළි්ත ඳවුරට ඹම් සථහයබහඹක් 
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රළගඵනහ. අගේ ළඩ පිළිගශ තිගඵ්තග්ත ඹටිතර ඳවසුම් 

ගොඩ නඟ්තන ගනොගයි  භහන ම්ඳත ගොඩ නඟ්තනයි. මුදල් 
ඇභතිතුභහ ඳසු ගඹ ගේ ජ අධයහඳනඹට යන ආගඹෝජනඹ ළඩි 
ශහ. අපි දළ්ත එන ගේ අඹ ළඹ ළන හච්ඡහ ය ගන 
ඹනහ. ඒගක් ජ අපි ඊටත් ළඩිඹ ආගඹෝජනඹ ය්තනට ඹනහ.  

වළභ දරුහටභ උස අධයහඳනඹක් රඵහ ගදන තළනට තභයි අපි ඒ 
ආගඹෝජන ළඩි යගන ඹ්තග්ත. ඳහය වළදුගොත් හවන තිගඵන 
මිනිවහට තභයි එහි හසිඹ තිගඵ්තග්ත. නමුත් අගේ චි්තතනඹ  

පු්දරඹහ ගොඩනළඟුගොත්  පු්දරඹහට ආදහඹම් භහේඹක් ඇති 
ය දු්තගනොත්  පු්දරඹහට පුහුණුක් රඵහදු්තගනොත් ඒ 
පු්දරඹහභ තභ්තගේ ඳහය ඳහ  මිධ කිඹන එයි. සුඵහධනඹ 

වයවහ අපි පු්දරගඹකු යජඹට ණඹළති ය්තග්ත නළවළ. වළභ 
පු්දරඹහටභ ගෞයඹක් තිගඵ්තනට ඕනෆ. ඒ ගෞයඹ එ්තග්ත 
ඒ අඹට අධයහඳනඹක් තිගඵනහ නම්  තරුණ ගගනකුට ගළි්ත 

හිට්තන පුුව්ත නම් ඳභණයි. දළ්ත තිගඵන රභග දඹ ගනස 
කිරීභ වහ ව  ජේකහලීන ළරළසභයි අපි ඉ්තග්ත. තරුණ 
තරුිසඹ්ත ග්දලඳහරනඥඹ්ත පිටිඳසගේ රැකිඹහල් ගොඹහගන 
ඹනහට අපි ළභළති නළවළ. ඒ හගේ ආේථි රභග දඹක් තභයි 

ඳසු ගඹ දලඹ තුශ ජ වළදුග . CV එ අයගන  biodata එ 
අයගන ග්දලඳහරනඥඹහ පිටිඳසගේ රැකිඹහක් ගොඹහ එන  
ග්දලඳහරනඥඹහට ණඹළති රභඹක් තභයි  ඳසු ගඹ යජඹ ිධසි්ත 

ගම් යගේ වළදුග . නමුත් ගම් රභඹ දිග්ත දිටභ ය්තන අපි 
රළවළසති නළවළ.  

හභහනය ගඳශ යරහ  උස ගඳශ ය්තන ඹන වළභ තරුණ 
තරුිසඹටභ ඉ්ත එවහට ිධලසිධදයහරඹ ිධතයක් ගනොගයි  උස 

අධයහඳනඹක් රඵහ ගද්තන අලය ටයුතු ළන අපි හච්ඡහ 
යමි්ත ඹනහ. ගරෝ ඵළසකු එක්  ආසිඹහනු සේධන ඵළසකු 
එක්  ජේභ්ත ආඩුඩු එක් ඒ වහ ආධහය රඵහ ළ මභට අපි 

හච්ඡහ යගන ඹනහ. එතගොට උසගඳශ භේථ ගන 
150 000්ත 25 000ට ිධතයක් ගනොගයි  අනික් 125 000ටත් ඹම් 
ක්ගේත්රඹ පුහුණුක් රඵහ  ජරහ ඔවු්ත ගරෝඹත් එක් ම්ඵ්තධ 

ය්තන පුුව්ත. එතගොට ගම් ආේථිඹ තුළි්ත ඒ අඹටත් 
ප්රතිරහබඹක් රඵහ ්තනට පුුව්ත.  

භභ ථහ ය්තන ප්රථභගඹ්ත රු (ආචහේඹ) වේ ද සිල්හ 
නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ ථහ ශහ. එතුභහ ථහ ගශේ අගේ 

ආේථිඹ ජහතය්තතයඹට ම්ඵ්තධ කිරීභ පිළිඵයි. අපි ද්තනහ  
දළ්ත අපි ඒග්ත පිම්භක් ඳළනරහ තිගඵන ඵ. ඳසු ගඹ යජඹ 
හරගආ හගේ ගනොගයි  දළ්ත අපි  ජහතය්තතයගඹ්ත ගෝත 

ගරහ නළවළ. අපි ඹන ඹන තළන ගරෝගආ පිළිළ මභක් 
තිගඵනහ. අද රසහට පිළිළ මභක් තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි අපි 
ගගශ ගිධසුම්රට ඹ්තග්ත. ඳසු ගඹ තිගආ රු අභළතිතුභහ 
සිසේපරුට ගහිල්රහ  අලුත් ගගශ ගිධසුම් පිළිඵ හච්ඡහ 

අයමහ තිගඵනහ. භහ ණනහට උඩ ජ චීනඹත් භඟ අපි ඒ 
හච්ඡහ  ඳට්ත ත්තහ. ගම් එශළගමන ජහතය්තතය ගගශ 
ගිධසුම් වයවහ තභයි අපි ගම් රභග දඹට ඹ්තග්ත. ගම් යට ආේථි 

භධයසථහනඹක් කිරීගම් අයමුිසනුයි ඒ ඹ්තග්ත.  

භවය අඹ දළ්ත ඳහේලිගම්්තතු හුඟක් ගරහට අතය 
ප්රචහයඹ යන භධයසථහනඹක් ය ගන ඉ්තනහ. අද ඒ හගේ 
හුඟක් භ්තත්රීරු ඉ්තනහ. භභ භහධයඹට කිඹනහ  ඒ අඹ ගදන 

ග්දල් ඳශ ය්තන ඉසයගරහ ඔඹ ගදන දත්ත ළන ගඳොඩ්ඩක් 
ගවොඹරහ ඵර්තන කිඹහ. භහධයගඹ්ත ඒහ ඳශ ය්තනට ඉසය 
ගරහ facts check ය්තන කිඹරහ භභ කිඹනහ. ගභොද  

ආඩුඩු අසථහය ය්තන කිඹහ හිතහගන ගභතළන ඇිධල්රහ එ 
එ ඒහ කිඹරහ ජනභතඹක් වද්තනයි වද්තග්ත. ඒට නම් 
දහත් ඉඩක් රළගඵ්තග්ත නළවළ. ඳසු ගඹ යජඹකි්ත ගවො 

ගදඹක් ශහ නම් අගේ යජ ඹ ඒ ආේථි ප්රතිඳත්තිඹ  ගනස  
ය්තන ඹ්තග්ත නළවළ.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු ඇභතිතුභහ හරඹ අහනයි. 

 
ගරු ඩරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  භට ිධනහඩිඹක් ගද්තන. භභ 

භගේ ථහ අහන ය්තනම්. 

ඳසු ගඹ යජඹ හරගආ ඳට්තත් එක් ගදඹක් උදහවයණඹට 
අයගන භභ භගේ ථහ අ්ත ය්තනම්. ඳසු ගඹ යජඹ 

හරගආ ෛදය අධයහඳනඹ ගනුග්ත ආඹතන ගදක් ගොඩ 
නළඟුහ. එක් තභයි  ගොතරහර ආයක් ිධලසිධදයහරගආ 
ෛදය පීඨඹ. ඒ යහජය ආඹතනඹ ෛදය පීඨඹක් ලගඹ්ත 
ඇති ශහ. අගනක් එ  ගඳෞ්දලි ෛදය පීඨඹක් ඇති 

ය්තන ඉඩ දු්තනහ. ඊට ඳසගේ UGC එග්ත ඒහට පිළිළ මභක් 
ඇති ශහ. නමුත් දළ්ත අඳට ගචෝදනහ යනහ  "ගම් ගභොක්ද  
ගම් ය්තග්ත? ගඳෞ්දලි ආඹතනඹකි්ත ෛදය උඳහිවඹක් 

ගද්තන ඹනහ" කිඹරහ. ඒ ඳසු ගඹ යජඹ ඳට්තත් ගදඹක්. ඳසු 
ගඹ යජඹ ඇති යත් ප්රලසනඹක්. ඒ අපි ඇති යපු ප්රලසනඹක් 
ගනොගයි. නමුත් අපි ල්ඳනහ ය්තග්ත ගභගවභයි. ගම් යගේ 

තරුණ තරුිසඹ්තට ඒග්ත ඹවඳතක් ග්තන ඹනහ නම් අපි 
ඒට ිධරු්දධ නළවළ. අපි අව්තග්ත ඇයි ඒට ඉඩ ගද්තග්ත 
නළත්ගත් කිඹන එයි. ඒ ඳසු ගඹ යජගආ ගඹෝජනහක් මි 

අගේ ගඹෝජනහක් ගනොගයි. නමුත් අපි ගම් තීයණ ්තග්ත ගම් 
යගේ තරුණ ඳයපුය දිවහ ඵරරහ. ඒහ ඒ අඹට සුදුසු  ඒ අඹගේ 
අනහතඹ ඹවඳත් ය්තන ්තන තීයණයි. වුරු ගවෝ ඳට්ත 

ත්තහ  ඒ නිහ අපි ඒ නතය ය්තන  අ්ත ය්තන ඹනහ 
කිඹන ප්රතිඳත්තිගආ අපි නළවළ.  

භභ නළතත් කිඹනහ  අඳට ළරළසභක් තිගඵන ඵ. ඒ 
 ජේක හලීන ළරළසභක්. අපි දළ්ත ආේථි ප්රතිසසයණ 

යගන ඹ්තන ඳට්ත අයගනයි තිගඵ්තග්ත.  ත යකි්ත  ඒ 
ප්රතිපර දකි්තනට රළගඵයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  භට හරඹ රඵහ ජභ 

ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුමිඹට ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.53] 
 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  ප්රජහත්තත්රහ ජ භහජඹ 

ජනතහගේ ජන ජීිධතගආ පිරිහීභ ආයක්හ කිරීභ  ජහති 

ආේථිඹ සථහය භේටභකි්ත ඳත්හගන ඹෆභ ගනුග්ත ව 

රිඹහභහේ ම්පේණගඹ්තභ අහේථ ආේථි අවුරට අද අඳ 

යට ඇද ළගටන ඵ ව තත් ග්දල් කිඹමි්ත දිග්තස 

ගුණේධන රු භ්තත්රීතුභහ ිධසි්ත බහ ල් තළීගම් 

ගඹෝජනහක් ගනළල්රහ දළ්ත ඒ ිධහදඹ ඳත්හගන ඹනහ. 

නමුත් නහටුට රුණ ග්තග්ත දිග්තස ගුණේධන රු 

භ්තත්රීතුභහත්  එතුභහට වගඹෝඹ ගදන ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ 

කිසිභ භ්තත්රීයගඹක්ත් ගම් බහ ළගේ ගනොසිීමභයි. ඔඵතුමිඹ 

නම් මරහනගආ ඉ්තනහ රු භ්තත්රීතුමිඹනි. නමුත් බහග  ඒ 

කිසිභ භ්තත්රීයගඹක් නළවළ. ගම් ඒ අඹට ළදත් ගඹෝජනහක් 

ගනොගයි ග්තන ඇති. ඒ නිහ නිම් භහධය ්තදේලනඹට ශ 

ගදඹක් ිධිවඹට තභයි භට නම් හිගත්තග්ත. ළදත් ගඹෝජනහක් 

නම් අපි ගභොනහද ථහ ය්තග්ත  ගභොනහද අගේ අදවස කිඹරහ  

එතුභහ ගඵොගවොභ ඕනෆමි්ත අවගන ඉ්තන ඕනෆ. නමුත් 

905 906 



ඳහේලිගම්්තතු 

එතුභහත්  එතුභහගේ ඩුඩහඹගම් වුරු්තත් ගම් බහග  

ගනොභළතිවීභ ිධගලේගඹ්තභ නහටුට රුණක් ගනහ.  

අගේ රු ගීතහ කුභහයසිසව භ්තත්රීතුමිඹ ප්රහල ශහ  එදහ 
ගඵොගවොභ ගවොට ජීත් ග්තන පුුව්තභ තිුළණු හ්තතහට 
අද එගවභ ජීත් ග්තන ඵළරි ගරහ කිඹරහ. භභ එතුමිඹග්ත 

අවනහ  එතුමිඹ ඊගආ ගඳගේදහ භළරිරහ ආගආ ඉඳදුණහද කිඹරහ. 
ගභොද 2014 ජ කිරි පිටි කිගරෝ මිර කීඹද? ආනඹනි කිරි පිටි 
රුපිඹල් 962යි. දළ්ත ඒ රුපිඹල් 810ට ඵළවළරහ. ඔඹ "ළේ ඵළේ" 

ගභොනහ තිුළණත් කිරි පිටි රුපිඹල් 810ට ඵළවළරහ. එදහ 2014 ජ 
ග්දය ඹ කිරි පිටි කිගරෝක් තිුළගඩු රුපිඹල් 962ට. අද ඒ 
රුපිඹල්  735ට ඵළවළරහ. කිගරෝ්ෆම් 12.5 ෆස ෆ්ත එක් 

කීඹටද තිුළගඩු? රුපිඹල් 2 650ට. අද ඒ රුපිඹල් 1 350ට 
ඵළවළරහ. ගඳට්රල් ලීටයඹක් එදහ කීඹටද තිුළගඩු? රුපිඹල් 165යි. 
අද ඒ රුපිඹල් 117ට ඵළවළරහ. ඩීල් ලීටයඹ එදහ කීඹටද 
තිුළගඩු? රුපිඹල් 130ට. අද ඒ රුපිඹල් 95ට ඵළවළරහ. භමි ගතල් 

ලීටයඹක් එදහ තිුළගඩු රුපිඹල් 95ට. අද ඒ රුපිඹල් 55ට 
ඵළවළරහ. ඳරිේපු කිගරෝ එක් එදහ තිුළගඩු රුපිඹල් 220 - 240ට. 
අද ඒ රුපිඹල් 169ට ඵළවළරහ. ඳහ්ත දිවහ ඵළලුත්  ගඳොල් දිවහ 

ඵළලුත්  කිරි පිටි දිවහ ඵළලුත් ඒහගආ මිර අඩු ගරහ. සීනි 
තිුළගඩු කීඹටද? රුපිඹල් 116ට. අද ඒ රුපිඹල් 95ට ඵළවළරහ. 
යගේ ජීත් න හ්තතහට  ිවිසඹට අලය අතයලය බහඩුඩ 

සිල්ගල්භ මිර 2014 අවුරු්දදට ඩහ -භහි්තද යහජඳක් ඳහරන 
හරඹට-  අද  අඩුයි කිඹන එ භභ ිධගලේගඹ්තභ ව්ත 
යනහ. එතුමිඹ ගොගවේද ද්තග්ත නළවළ ඒ හරගආ හිටිගආ. 

කුසසිගආ ගනොගයි ග්තන ඇති ඉ්තන ඇත්ගත්; දළ්ත තභයි 
කුසසිඹට ඹ්තන ඇත්ගත්.  

අපි ඇයි ගම් ආේථි අවුරට ළටුගඩු? එගවභ වුගඩු එදහ 

ත් අදුයදේය  රිඹහ භහේ නිහ. 2011 ජ ගම් යටට වහල් ගනහග  
 ගටෝත 28 000යි. 2012 ජ ගටෝත 36 000ක් ගනළල්රහ තිගඵනහ. 
2013 ජ ගම් යටට වහල් ආනඹනඹ ගශේ ගටෝත 23 000යි. 2014 ජ 
ගම් යගේ ඉතිවහගආ ළඩිභ වහල් ප්රභහණඹ න ගටෝත 600 000ක් 

ආනඹනඹ යරහ ගම් යගේ භසත වී ගොිධඹහ නළති යරහ 
දළම්භහ. 2015 ජ තභයි ඒට උත්තය ආග .  එදහ වහල් ආනඹනඹ 
යන ිධට  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ භ්තත්රීරු්ත ටි  එදහ ළබිනේ 

ඇභතිරු්ත කි ග  නළ්දද  "එඳහ ේ  එඳහ ජනහිවඳතිතුභනි  වහල් 
ආනඹනඹ ය්තන" කිඹරහ. ළබිනේ එගක් ජ එගවභ ප්රහල ගශේ 
නළ්දද? එදහ ගොවී්ත අතය භස යරහ දළ්ත කිඹුල් ඳුුව ගවශනහ.  

එදහ හිටපු ජනහිවඳතිතුභහගේ රයිේ බිර කීඹද? තුය බිර 
කීඹද? භහඹට රුපිඹල් රක් 23යි. එදහ කි ග  නළ්දද  "අග්ත 
ේ  ඔච්චය රයිේ ඳහිධච්චි ය්තන එඳහ  තුය ඳහිධච්චි ය්තන 

එඳහ. යට ටික් අභහරුග්ත ඉ්තග්ත" කිඹරහ.  රක් 23 රයිේ 
බිරක් ග්තන එඳහ කිඹරහ කි ග  නළ්දද? එදහ ඡ්තදඹට ළඩ 
යපු ගු්ත වමුදහග  ගවලිගොේටේර බිර කීඹද? 
ජනහිවඳතියණගආ ජ යජගආ ගවලිගොේටේ වහ රුපිඹල් රක් 

304ක් ිධඹදම් ශහ. එදහ භළයි ගඳශඳහළි වහ CTB ඵස අයගන 
ගගආ ගොගවොභද? ශ්රී රසභඹ ඩහගන ළටිරහ  යගේ ආේථිඹ 
ණඹලි්ත හියගරහ තිබිඹ ජ තමු්තනහ්තගේරහ කි ග  නළ්දද  

“අග්ත ේ  භළයි ගඳශඳහළි වහ අයගන ඹන ඵසරට කීඹක් 
වරි ගමු  නළත්නම් CTB එට දු්තන ඵළවළ  ගේඹ්තගේ 
ඳහරිගතෝෂිඹ ග්තන ඵළවළ  ගේගඹෝ අයණ ගරහ  ඳඩි 

ගහ්තන ඵළරි CTB එ දඟරනහ  අපි ල්ලි කීඹක් වරි  ජරහ 
ඵස අයගන ඹමු  නිම් අයගන ඹ්තන එඳහ” කිඹරහ. 
තමු්තනහ්තගේරහ එගවභ කි ග  නළ්දද?  

එදහ ඡ්තදඹ මුල් යගන භි්දිවරහභි්තගේ ල්ලිලි්ත 
රුපිඹල් ගෝටි ගද ලිත් ළහුහ. එදහ හිටපු ඇභතිරු  දළ්ත 

ඉ්තන භ්තත්රීරු එදහ ගම්හ ළන කි ග  නළ්දද? “ලිත් ව්තන 

එඳහ  අහිස භි්දිවරහභි්තට ජීත් ග්තන ිධිවඹක් නළවළ  
භි්දිව  ජභනහ ගදගුණ යමු  ගම් හගේ ිධනහල ය්තන එඳහ” 
කිඹරහ එදහ ඇභතිරු ළබිනේ එගක් ජ කි ග  නළ්දද?එදහ ගම් 
යගේ යහඳිති - රුපිඹල් ගෝටි 55 500 යහඳිති - ගට්තඩේ 

ඳටිඳහටිඹක් නළතු චී්තනු්තට  ගනත් ිධග්දල යටරට 
ගෝතත්රහත් දු්තනහ. “අග්ත  ඕහ ය්තන එඳහ  අපි ගම්හ 
නත්රහ යට වදමු” කිඹරහ තමු්තනහ්තගේරහ ඒ ගරහග  

ළබිනේ රැසවීගම් ජ කි ග  නළ්දද? අද නිම් කිඹුල් ඳුුව 
වශනහ. 

2014 ජ SriLankan Airlines එගක් ඳහඩු කීඹද? රුපිඹල් 

ගෝටි 3 136යි. ශ්රීර්ත්ත ඳහඩු රඵ්ද ජ ජනහිවඳති airbus එක් 
අයගන ගඵොලීිධඹහ ගඹහ. තභ්තගේ හේ එ අයගන ගහිල්රහ 
වක් ඹට නත්රහ තිඹනහ හගේ  ගඵොලීිධඹහ ගහිල්රහ මුුව 

අ්ත නගතක් ගු්ත ඹහනඹ airport එගක් නත්හගන 
හිටිඹහ. ඒහ ය්තන එඳහ කිඹරහ තමු්තනහ්තගේරහ කි ග  
නළ්දද? නමුත් අපි ඒහ කි හ. අපි ඒහ ළන ථහ ශහ.  

අද ජනහිවඳතියඹහ ඒ ිධිවඹට ඹ්තග්ත නළවළ. අද 
අ්හභහතයයඹහ ඒ ිධිවඹට ිධඹදම් ය්තග්ත නළවළ. යගේ 

ආේථිඹ ළන  යගේ ජනතහ ළන ඹම් දළක්භක් ඇතුයි අපි 
ටයුතු ය්තග්ත. ගභ්තන ගම් හගේ ළඩ යරහ ගම් යගේ 
ආේථිඹ ඩහගන ළටුණහ. අද අපි ඒ ජනතහට ගවළි 

යනහ. තිත්ත වුණත් අපි ඇත්ත කිඹනහ. ගොච්චය 
උ්දගකෝණ ශත්  ිධරු්දධ ගොච්චය භත ප්රහල ශත් අපි 
යගේ ජනතහට ඇත්ත කිඹනහ.  

සිඹලු ග්දලඳහරන ඳක් එතු ගරහ තී්තදු තීයණ අයගන  

ේඳහක්ෂි ළබිනේටුක් වදරහ  මුුව ඳහේලිගම්්තතුභ එභ 
යජඹක් යරහ  ගම් යගේ යහජය ආඹතනර සචහ දූණ තිගඵනහ 

නම් ගවොඹ්තන කිඹරහ ඒ මිටුග  බහඳතිභත් ජනතහ ිධමුක්ති 
ගඳයමුණට බහය  ජරහ  ද්රිධඩ ඳක්රටත් තළනක්  ජරහ  ඔවු්තට 
ිධඳක් නහඹභත්  ජරහ  ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ගආ සිටින 

භ්තත්රීරු්තට ඇභතිම්  ජරහ  ඒ ඔක්ගෝභ එතු යගන යට 
ගොඩනඟන රභග දඹ අයගන ඹනහ. අද යට අවුරට ළටිරහ 
තිගඵනහ. ඒ අවුරට ළේගට ග  වුද? ඒ අවුගර්ත යට 

ගොඩ්තන අපි ඔක්ගෝභ අත් ළල් ඵළගන ටයුතු යනහ 
කිඹරහ. ඒ ිධිවඹට ටයුතු යරහ භහ 60 අහන න ිධට අපි 
ගම් යගේ ප්රතිඹ ගඳ්තනහඹ කිඹන එත් ිධගලේගඹ්ත ව්ත 
යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  2005 ජ ගම් යගේ යහජය ණඹ 

කීඹද? 2005 ජ ගම් යගේ යහජය ණඹ රුපිඹල් ගෝටි 222 234යි. 

2014 ජ යහජය ණඹ කීඹද? අවුරුදු 10ක් ඹ්තනත් ගඳය 2014 ජ යහජය 

ණඹ රුපිඹල් ගෝටි 950 000යි. ණඹ ප්රභහණගආ ගොඳභණ 
ළඩිවීභක් ගරහ තිගඵනහද?  

මරහනහරඪ රු භ්ත්රිතුභනි  2013 ජ ගම් යගේ භසත 

ආදහඹභ කීඹද? රුපිඹල් ගෝටි 113 700යි. කීඹක් ණඹ ග හද? 

භසත ආදහඹභ ිධිවඹට රුපිඹල් ගෝටි 113 700ක් අයගන 

ගොඳභණ ණඹ ග හද? රුපිඹල් ගෝටි 116 200යි. ණඹ 

ගහ්තනත් යගේ භසත ආදහඹභ භදින යුදඹක් එදහ ගම් 
යගේ තිුළණහ. ගම් භසත ආදහඹභ ගොඹහත්ගත් ගොගවොභද? 

සිඹඹට 10ක් ඳතින යහජය ආදහඹභ - වරි නම් යහජය ආදහඹභ 

සිඹඹට 20ක්  30ක්  40ක් ග්තනට ඕනෆ - ප්රභහණත් නළති නිහ 

යහජය ආඹතන ඳහඩු පිට ඳහඩු ිධඳිනහ. අපි ඵළලුගොත්  2014 ජ 

රසහ ිධදුලිඵර භඩුඩරඹ ඳහඩු  ිධඳිනහ රුපිඹල් ගෝටි 1 460ක්. 

මිහි්ත රසහ ආඹතනඹ රුපිඹල් ගෝටි 259ක් ඳහඩු  ිධඳිනහ. 

SriLankan Airlines  රුපිඹල් ගෝටි 3 136ක් ඳහඩු ිධඳිනහ.                     
ශ්රී රසභඹ රුපිඹල් ගෝටි 186ක් ඳහඩු ිධඳිනහ. ශ්රී රසහ දුම්රිඹ 

907 908 

ගගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ  
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ගදඳහේතගම්්තතු රුපිඹල් ගෝටි 1 103ක් ඳහඩු ිධඳිනහ. රසහ 

නිජ ගතල්  මතිත සසථහ රුපිඹල් ගෝටි 36 500ක් ණඹයි. 

යහඹ අිවහරිඹ රුපිඹල් ගෝටි 26 000ක් ණඹයි. SriLankan 

Airlines  ණඹයි. අපි 2015 ේගආ ජ ගම් ආඩුඩු ත්ත භ්ත 

රසහ ිධදුලිඵර භඩුඩරගආ ණඹ ව ගඳොලිඹ රුපිඹල් ගෝටි 
1 800ක් ග හ. ගොගවොභ යටක්ද අපි ත්ගත්? ගොගවොභ 

යටක්ද අඳට වද්තන ගරහ තිගඵ්තග්ත? ඳහඩු ිධඳින ආඹතන 

නඩත්තු ය්තනත් ගම් යගේ අහිස දුේඳත් ජනතහට සි්දධ 

ගරහ තිගඵනහ. 

යහජය ආදහඹගම් ටිනහභ සිඹඹට 10යි. ගම් භසත 

ආදහඹගභ්ත සිඹඹට 90ක් ඵදු මුදල්. ඵ්දගද්ත දුන යටක්. යහජය 

ආඹතන හඵහසිනිඹහ යරහ  රුපිඹල් ගෝටි වත ිධතය ඇට 

ගඵදරහ  භවජන මුදල් හරහ තිගඵනහ. අහනගආ ඵ්දගද්ත දුන 

යටක් නිේභහණඹ වුණහ. යහජය ආදහඹභ ළගශේ ගඹහ.  ඒහ ඳහඩු 

ඵට ඳත් ගරහ ඵ්දගද්ත දුන යටක් නිේභහණඹ වුණහ.  එගවත් 

ධනතු්තග්ත ඵදු ආදහඹභ වළටිඹට රළුළගඩු සිඹඹට 20යි.  ගම් 

යගේ ගඵොගවෝ ධනතු්ත හිටිඹහ.  ජනහිවඳතියඹහ කි හ; යජඹ 

කි හ; භව ඵළසකු කි හ   ඒපු්දර ආදහඹභ ගඩොරේ 3 125යි 

කිඹරහ. ඒ කිඹ්තග්ත ගම් යගේ හභහනය ඳවුර භසත භහසි 

ආදහඹභ රුපිඹල් 1 60 000යි කිඹරහ. නමුත් එගවභ ආදහඹම් රඵන 

මිනිසසු ගොගවේද හිටිගආ? එච්චය ආදහඹභක් රළුළණහ කිඹරහ 

ආදහඹම් ඵදු ග හද? නළවළ. කුඩු යහඳහයලි්ත  ළසිගනෝ 

යහඳහයලි්ත   මති ිධගයෝී යහඳහයලි්ත ආදහඹම් රඵමි්ත ගම් 

යගේ ධනතු්ත පිරික් බිහි වුණහ. වළභදහභ අහිස  දුේඳත් 

මිනිසු්ත ඳවශට ළටුණහ. ඒ අඹ ගනුග්ත ථහ ය්තන 

වුරුත් හිටිගආ නළවළ. ගම් ිධිවඹට ඵදු මුදල් අඹ ගශේ දුේඳත් 

මිනිසු්තග්ත කිඹරහ භභ කිඹනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩිඹ හරඹක් ඳභණයි 

තිගඵ්තග්ත. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ිධනහඩි කීඹක්ද? 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ිධනහඩි එයි. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දුේඳත් මිනිසු්තගේ ය භත තභයි ඵදු ළටුගඩු. ඵදු මුදල් 

ිධිවඹට ධනතු්ත ග ග  සිඹඹට 20යි. සිඹඹට 80ක්භ ගම් යගේ 

දුේඳත් මිනිසසු තභයි ඵදු ග ග . සිඹඹට 80ක් දුේඳත් 

මිනිසසු්තගේ ඵදු තභයි එක්හසු වුගඩු.  ඒ වහ රභග දඹක් 

වද්තන තභයි අපි අලුත් VAT system එ වළදුග . භහි්තද 

යහජඳක් භවත්භඹහ 2013 ගම් යටට වඳු්තහ දු්ත ගතො  ව 

සිල්රය ගගශ ඵදු රභඹ රිඹහත්භ ය්තනයි අපි උත්හව 

ගශේ. භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහ ගතො ව සිල්රය 

ගගශහභට 2013 ළේ ඵ්දද වන ගොට  එදහ හිටපු භළති 

ඇභතිරු - අද ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ  ඔඹ කිඹන ඩුඩහඹභ -  පස 

ඳළට  ටි හගේ අත එවහ  "ව්තන  ව්තන  ේ. ප්රලසනඹක් 

නළවළ" කිඹරහ.  නමුත් අද අපි එඹ  රිඹහත්භ ය්තන  රළවළසති 

ගරහ ටයුතු යන ගොට "ගම් ළරැදියි" කිඹරහ ගඳශඳහළි 

ඹනහ. භභ කිඹ්තග්ත ඇත්ත. ඒ තභයි ඹථහේථඹ. "න ගොට 

තරගොයි  ගනොන ගොට ඵයගොයි" ළනි සසිතිඹට 

ඹ්තන එඳහ. එක්ගරහ යට වදන තළනට ටයුතු යමු කිඹරහයි 

කිඹ්තග්ත. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  2015 ජනහරි 8ළනිදහ ගම් 

යට ගනස ය්තන ජනතහ අඳට අසථහක් දු්තනහ. ඒ 

රිඹහදහභගආ  ජ ගභොන ිධගයෝධතහ ආත්  ල් ගඳයුවත් අපි ඒ ල් 

ඳය අසග්ත ගහිල්රහ ගම් යට වදනහ. අපි ජනතහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු  ඉසට යනහ.  

2015 ගේ ජ අපි අලුත් යජඹ වද්තන ලි්ත ගම් යගේ 

ගඵොගවෝ  මති - රීති ම්ඳහදනඹ ශහ. ඹව ඳහරනඹක් වහ  

දූණඹක් නළති යටක් නිේභහණඹ කිරීභ වහ සහීන ගොමි්ත 

බහ ගම් යටට වඳු්තහ  ජරහ  යහජය ගේඹහට නිදවගේ ළඩ 

ය්තන පුුව්ත හරඹක් ගම් යගේ අපි ඇති යරහ දු්තනහ. අඳට 

එදහ ගතොයතුරු දළන ළ මගම් අයිතිඹ තිුළගඩු නළවළ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රු භ්තත්රීතුභහට රළී ඇති හරඹ අහනයි. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුමිඹනි  භට ත ිධනහඩිඹ හරඹක් 

රඵහ ගද්තන. 

ගම් උත්තරීතය ඳහේලිගම්්තතු නිගඹෝජනඹ යන අපි 
භත්තර ගු්ත ගතොටුඳශට ගහිල්රහ  "ගම් ඳහඩු රඵ්තග්ත ඇයි? 

ණඹ ත්ගත් ගොගවොභද?" කිඹරහ ඇහුහභ ගභොද වුගඩු?  
නයහිවඳතිරු්ත  ග්දලඳහරනඥඹ්ත පිසගතෝර අයගන අපි 
ඳසග්ත ඳළ්තනුහ. නමුත්  ගම් යගේ ජනතහට හධහයණඹ ඉසට 

ය්තනත්  අපිට වුණු ග්ද ගම් යගේ අහිස ජනතහට 
ගනොග්තනටත් ඕනෆ නිහ ගතොයතුරු දළනළ මගම් අයිතිහසිම් 
පිළිඵ ඳනත අපි ගම් යටට වඳු්තහ දු්තනහ. දළ්ත එගවභ ග්තන 

ඵළවළ. වළභ ගගනකුටභ  ගම් අගේ ල්ලි යජගආ ල්ලි 
කි හට යජඹට ල්ලි නළවළ. යජගආ ල්ලි කිඹ්තග්ත ෛභත්රීඳහර 
සිරිගේන භළතිතුභහගේ ල්ලි ගනොගයි. අ්හභහතයතුභහගේ- 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුක ය 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගම් අසථහග  ජ රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ ්තනහ ඇති. 
 
අනතුරුල ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය මූළවනමයන් ඩලත් 

වුමයන්  ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றம றக்ற 

அர்ள் அக்றரசணத்றணறன்ய அனம, தறறச் சதரரர் 

அர்ள்  லனல றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON.(MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රු අජිත් භහ්තනේගඳරුභ භ්තත්රීතුභහ  ථහ ය්තන. 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු අජිත් මළන්නප්මපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භභ ිධගලේගඹ්ත කිඹ්තන ළභළතියි  අගේ ආේථි දළක්භ  

ආේථි ළඩ පිළිගශ ළන.  දළනුභ භත ඳදනම් ව තයහරී 

භහජ ගගශ ගඳොශ ආේථිඹක් නිේභහණඹ ය්තන අපි අලය 

ටයුතු යනහ. ඒ ිධතයක් ගනොගයි  ආේථිඹ ඩහ ගන 

ළගට්ද ජ අපි  ගොයි තයම් අභහරුග්ත ගම් ටයුතු ශත්   

ජනතහට ගද්තන ඕනෆ වන අභත ගශේ නළවළ. රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  අපි ඒ වන සිඹල්රභ රඵහ ගදනහ. අපි 

අතයලය ආවහය ද්රයර මිර අඩු ශහ. ඒ හරගආ සීනිරට  

කිරි පිටිරට ළේ ඵ්දද තිුළණහ.  අපි ඵදු අඩු යරහ   2014 ගේ 

තිුළණු ඵඩු මිරට ඩහ අඩු ඵඩු මිරක් නිේභහණඹ ය  ජරහ 

තිගඵනහ.  

භභ ිධගලේගඹ්ත ව්ත ය්තන ළභළතියි  අපි 

යහඳහරිඹ්තගේ ණඹ ගඳොලිඹ අඩු ය තිගඵන ඵ. ඒ ිධතයක් 

ගනොගයි  2014 ේඹට ඩහ අපි වන රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. 

අඳටත් අඩු ඳහඩුක් සිදු ගරහ තිගඵනහ.  අපි ජනතහට වන 

දු්තනහ   ජනතහගේ ඳඩි ළඩි ශහ. නමුත් ගම්හ ප්රචහයඹ ය්තන 

ගගනක් නළවළ. ළරැදි ළන ිධතයයි ථහ ය්තග්ත.  2014 

ේගආ ජ ගොිධඹහගේ ිධරහභ ළටුඳ ගවීභ වහ ිධඹදම් ය 

තිුළගඩු  රුපිඹල් මිලිඹන 126 136යි. නමුත් අපි රුපිඹල් මිලිඹන 

155 320ක් 2015 ේගආ ජ ගහ තිගඵනහ. භි්දිවඹ වහ ඳසු 

ගඹ යජගඹ්ත ග්ත ය තිුළගඩු  රුපිඹල් මිලිඹන 15 042යි. අපි 

රුපිඹල් මිලිඹන 39 954ක් භි්දිව ආධහය ලගඹ්ත ග්ත ශහ. 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ වහ ඳසු ගඹ යජගඹ්ත ිධඹදම් ගශේ  

රුපිඹල් මිලිඹන 31 802යි. 2015 ේගආ ජ අපි ඒ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 49 000ක් ග්ත ශහ. ඒ ිධතයක් ගනොගයි  ඳසු ගඹ යජඹ 

හරගආ අධයහඳනඹට දශ ග්දය ඹ නිසඳහදනගඹ්ත ග්ත ය 

තිුළගඩු  සිඹඹට 1.9යි. නමුත් අපි ගම් ගටි හරඹ තුශ ජ සිඹඹට 

2.9 මුදරක් ග්ත ශහ. ගම්හ යන භ්ත යගේ ආේථිඹ 

ලක්තිභත් කිරීභට අලය තත් ළඩ පිළිගශල් අඳ රිඹහත්භ 

යනහ.  

අපි යුගයෝපීඹ භත්ය තවනභ ඉත් ය ගන රුපිඹල් ගෝටි 

3 000 ිධග්දල ිධනිභඹ රළගඵන රභග දඹක් ඇති ය ත්තහ.  

ජහතය්තතයඹ වහ එක්හසු ගරහ අගේ යට ිධග්දල ිධනිභගඹ්ත 

ලක්තිභත් ය්තන අලය පිඹය ත්තහ. ගවට අනි්දදහ 

ගනගොට ගම් යටට GSP වනඹ රඵහ  ජරහ  යුගයෝඳඹත් එක් 

හච්ඡහ යරහ ගම් යගේ ේභහ්තතලහරහ නිේභහණඹ යනහ. ඒ 

ිධතයක් ගනොගයි  එදහ swimming pool එක් ගරහ තිුළණු නළ  

එ්තග්ත නළති යහඹ ගරෝගආ ප්රඵරභ යහඹක් ඵට ඳත් කිරීභට 

ගරෝගආ සිඹලු යටල් භඟත්  ග්දය ඹ ිධ්දතු්ත භඟත් 

එක්හසු ගරහ අඳ හච්ඡහ යනහ. ඒ හගේභ භත්තර ගු්ත 

ගතොටුගඳොශ ඳහිධච්චි යරහ දකුණ ිධග්දය ඹ සචහයඹ්තගේ 

රහඳඹක් ඵට ඳත් ය ජනතහගේ ය භතට එක්හසු වී 

තිුළණු ඒ ඵය අඳ ඉත් යනහ කිඹන එත්  ගම් අසථහග  ජ භහ 

ව්ත ය්තන ළභළතියි.  එභ නිහ භභ කිඹනහ  අපි ත ටික් 

ඉමු.  අපි ඳළමිිස දුයක් තිගඵනහ. අගේ අලුත් ආඩුඩු  තභ 

අවුරු්දද හරඹක්ත් ත යරහ නළවළ. අලුත් ආඩුඩු 

ඇිධල්රහ භහ ගදොශවක් ත ගරහ නළවළ.  ත ඉදිරිඹටත් භහ 

ඳනවට ඩහ හරඹක් අඳට  භ්ත ය්තනට තිගඵනහ. අ්තන 

ඒ භන ගඵොගවොභ ඉසිල්ගර්ත ඹමු.  බඹහන චිත්ර ගඳ්තවහට  

ඹකු්ත භළ හට  භතගඹෝ භළ හට ඒහට වසු ග්තන එඳහ. ළේ 

ඵ්දදට "ළේ යකුහ" කිඹරහ කි හ.  ඒහට වසු ග්තග්ත නළතු 

ඉතහභ ඉසීගභ්ත ටයුතු යමු කිඹරහ භභ ගම් යගේ ජනතහට 

කිඹනහ.   එදහ  ලී ක්හ්ත යූ භළතිතුභහ සිසේපරු ගොඩ නළඟුහ 

හගේ  අද ශ්රී රසහ ගොඩ නඟ්තග්ත යනිල් ිධරභසිසව ප්රමු 

යජඹ කිඹන එත් ගම් අසථහග   ජ භහ  ිධගලේගඹ්තභ ව්ත 

යනහ.  ඒ ළන ිධලසහඹ තඵහගන ඒ භනට එතු ග්තනඹ 

කිඹහ ඉල්රහ සිටිමි්ත භහ නිවඬ ගනහ  ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට  රු (භවහචහේඹ) ආශු භහයසිසව භවතහ. 

 
[අ.බහ. 4.10] 

 
ගරු (මශළචළර්ය) මශු මළරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද දිනගආ ඳහේලිගම්්තතු 

භ්තත්රී රු දිග්තස ගුණේධන භළතිතුභහ ිධසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද 
බහ ල් තඵන අසථහග  ගඹෝජනහට අදහශ ිධහදඹට 
වබහගවීභට රළීභ ළන භහ තුටු ගනහ. නමුත් ගභභ 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශ රු දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහත්  
එතුභහගේ Shadow Cabinet එගක් අඹත් ගම් අසථහග  රු 
බහග  නළතිවීභ ළන ඹම් දුක් තිගඵනහ. එයි්තභ ගඳ ම ඹනහ  
ගම් ගඹෝජනහග  තිගඵන දුේරභ ව ගභභ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ගශේ ඇයි   එඹ ඉදිරිඳත් කිරීගභ්ත  ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත 

ගභොනහද කිඹන හයණඹ.  ගභභ ගඹෝජනහ ඳහේලිගම්්තතුග  

සිඹලු ගදනහ එතු ගරහ හච්ඡහ ය්තන ගනොගයි   ගනත් 
ගභොක් වරි agenda එට ඉදිරිඳත් යපු ගඹෝජනහක්ද කිඹන 
ප්රලසනඹ අඳට ඳළන නඟිනහ. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අගේ යට  ඩහ ළටුණු 

ආේථිඹක් ඳළති යටක්. නමුත් අපි අගේ ආඩුඩු ජනතහට  
කිඹන ආඩුඩුක් ඵට ඳත් ය තිගඵන ඵ භහ ගම් අසථහග  ජ 

ව්ත ය්තන ඕනෆ. ගම් ආඩුඩු ගඵොගවොභ කීභකි්ත භ්ත 
යන ගභොගවොත තභයි  ගභළනි ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් වී 
තිගඵ්තග්ත. ඔඵ වුරුත් ද්තනහ  ඹව ඳහරන ආඩුඩු ඵරඹට 

ඳත් ගනගොට ගම් යට තිුළගඩු ගොගවොභද  ගම් යට තිුළගඩු 
ගොතළනද කිඹරහ. ගම් සිඹලු ප්රලසනරට ිධඳුම් ගොඹන භහජ 
ගගශ ගඳොශ ආේථිඹ ජඹ ගන  අවුරුදු 30කි්ත ඳසට ගඹ 

රසහග  අනහතඹ නළත ඉදිරිඹට ගන ඹ්තග්ත ගොගවොභද 
කිඹරහ  දකින ගඹෝජනහලිඹක් තභයි අඳ තු තිගඵ්තග්ත.  

ගම් අසථහග  ජ රු දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ රු 

බහට ඳළමිණීභ ළන භහ තුටට ඳත් ගනහ.  අඳට ගම් ළන 
හද ිධහද ය්තන පුුව්ත.  

ිධගලේගඹ්ත ගම් ආේථිඹ ළන ථහ යන ගොට ඳසු ගඹ 

අවුරුදු 20 තුශ එට ආඩුඩුග  හිටපු ආේථි ඔසතහේරු කිඹපු 
ථහ අපිට භතයි. අපිට භතයි  රුපිඹල් 2 500්ත ඳවුරට 

භහඹක් ජීත් ග්තන පුුව්ත කිඹරහ කිඹපු ථහ. රුපිඹල් 
2 500්ත ඳවුරට භහඹක් ජීත් ග්තන පුුව්ත කිඹරහ 
කි හට  ඳසු ගඹ යජඹ ආේථිඹ ගභගවඹවගආ ගොගවොභද 
කිඹරහ අපි දළක්හ. වුරු ත්තදය කි ත්  ගම් ආේථි 

රිඹහදහභඹ්තරට තීයණ ත්ගත් ගොගව්තද කිඹරහ අපි දළක්හ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ආේථි සේධන 
අභහතයහසලඹ කිඹරහ අභහතයහසලඹක් තිුළණහ. ගභ්තන ගම් තීයණ 

්තන ගොට ගම් කිඹන ආේථි සේධන අභහතයහසලඹ තභයි 
ූ ල්රහ හගේ සිඹලුභ අභහතයහසල ටි වගන ඒ 
අභහතයහසලර රිඹහ ඳටිඳහටිඹ්ත රිඹහත්භ ගශේ. භවය 

ගරහට ජරඹ පිළිඵ ඇභතියගඹක් සිටිඹත්  ජරඹ ම්ඵ්තධ 
සිඹලුභ projects ගශේත් ආේථි සේධන අභහතයහසලගඹ්ත. 
භවහ භහේ පිළිඵ ඇභතියගඹක් සිටිඹත්  ඳහයල් වද්තන 
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සිඹලුභ මුදල් ිධඹදම් ගශේත් ආේථි ටයුතු අභහතයහසලගඹ්ත. ඒ 

දසර ගම් කිඹන ආේථි ඔසතහේරු ඳළත්තට ගරහ ප්තට 
බඹ මීගඹෝ හගේ තභයි ටයුතු ගශේ. අද අගේ ඹව ඳහරන 
ආඩුඩුග  තිගඵන තියහය ආේථි ළඩපිළිගශට ඔවු්ත බඹ 
ගරහ. ගම් බඹවීභ ගොගවොභද කිඹරහ කිඹනහ නම්  ගවට 

අනි්දදහ රළවළසති ගනහ  නුය සිට ගොශම දක්හ ඳහ භනි්ත 
ඳළමිගණ්තන. භභ හිත්තග්ත  ඳසු ගඹ අවුරුදු 20ක් තිසගේ ළඩිඹ 
ඇිධ්දග්ද නළති නිහ ගම් ආේථිඹ ළන ථහ ය්තන නුය ඉ්ත 

ගොශමට ඇිධදි්තනත් රළවළසති ගනහ කිඹරහයි. අවුරුදු 20ක් 
තිසගේ යට හරහ  හරහ භවත් ගරහ  දළ්ත හිතනහ ඇති 
exercise එටත් එක් ගඳොඩ්ඩක් ඇිධදින එ ගවොයි කිඹරහ. 

අපි එගවභත් හිතමු. භභ හිත්තග්ත ඇිධදින එග්ත භවය 
ගරහට එ එ ගරඩ ගයෝ ළඩිගරහ - යට හපු තයභට ඒ 
හරගආ ඇිධදි්තනත් ගරහක් තිගඵ්තග්ත නළති ඇති. -[ඵහධහ 

කිරීභක්]- දළ්ත ල්ලිත් තිගඵනහ ග්ත. යට හපු ෆභ දියහ 
්තන ඵළරි ගම් ල්ලිත් ිධඹදම් යරහ ඇිධදි්තන ඳට්ත අයගන 
කිඹරහයි අපිට නම් හිගත්තග්ත.  

ගම් ආේථි ඔසතහේරහ අගේ යට හපු එ ළන අපි දිටභ 

ථහ ශහ. අඳට තිගඵන අභිගඹෝඹ තභයි  ගම් හපු ෆභ නිහ 

අවුරුදු 30ක් ඳසට ගඹ යට ඉදිරිඹට ගනළල්රහ යගේ සිඹලු 

ගදනහටභ මුදල් රහඹන රභග දඹට යට සේධනඹ ය්තග්ත 
ගොගවොභද කිඹන එ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි 

දළක්හ  ඳසු ගඹ අවුරුදු 20 හරඹ තුශභ මුදල් රහ ගගආ 

එක්තයහ ඳවුරක්  ටහ භ්රභණඹ ගච්ච යහඳහරි ඳ්තතිඹට 

ිධතයක් ඵ. ගම් භහජ තරඹ තුශ ඉ්තන ඳවශ භධයභ ඳ්තතිගආ 

අඹට ව ඉවශ භධයභ ඳ්තතිගආ අඹටත්  ගම් ආ ජ සිඹලුභ ඳ්තති 

තුශටත් ඒ ආදහඹභ රහඹන රභග දඹක් ගනොගයි තිුළගඩු. 
තභ්ත ගම් යට ිධනහල යරහ  හඵහසිනිඹහ යරහ වම්ඵ යත්ත 

ල්ලි ටි ගොගවේද දළම්ගම් කිඹරහ ගවොඹන ගොට තභයි ගම් 

හිටපු ඩුඩහඹභ ත තත් බඹ ගරහ තිගඵ්තග්ත. එගවභ 

නළත්නම්  ගම් ගොල්ර්ත අඹථහ නු - ගදනුලි්ත වම්ඵ යත්ත 

ආහයඹ ළන ගවොඹන ගොට ගභ්තන නිදහගන හිටිඹ අඹ 

නළගේටහ හගේ රඵර ගරහ ඇිධදි්තන ඳට්ත ්තන වදනහ. 

ඒ තභයි අපි දකින ගම් හයණඹත් එක් පිළිබිඹු ග්තග්ත. 
ඳළවළදිලිභ ගම් ආඩුඩු අවුරුදු 5ක් ඹනගතක් ගවොල්ර්තනත් 

ඵළවළ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් ද්තනහ  රු 
ජනහිවඳතිතුභහයි  රු අභළතිතුභහයි යගේ ප්රධහන ඳක් ගද 

එතු යරහ ප්රඵර ිධිවඹට ආඩුඩුක් ගොඩනඟහ තිබිඹ ජ  

ගඵොරුට ෆ ළහුහට  ඇිධ්දදට ගම් ආඩුඩු ගවොල්ර්තන ඵළවළ 

කිඹරහ. නමුත්  භගේ හිතත් රු දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ 

ගම් ගඹෝජනහ ගම් ගරහග  ඉදිරිඳත් යපු එ ළන ්තගතෝ 

ගනහ. ගභොද  ගම් හයණහ ටිත් එතුභහට ඳළවළදිලි යරහ 

ගද්තන අසථහක් රළුළණ නිහ.  

භට ලි්ත ථහ යපු රු භ්තත්රීතුමිඹ්තරහ හ්තතහ්ත ළන 

ථහ ශහ. හ්තතහ්ත ම්ඵ්තධගඹ්ත ථහ යන ගොට 

හ්තතහ ටයුතු අභහතයහසලගආ හිටපු ගල්ම්තුමිඹක් කිඹපු 
ථහක් භට භතක් ගනහ. ඒ අපි ගඵොගවෝ ගදගනක් ද්තනහ 

ථහක්. මීට අවුරුදු 5ට  6ට ලි්ත ඳසු ගඹ යජඹ හරගආ 

හ්තතහ්ත ළන ථහ යන ප්රඥේතිඹක් ඉදිරිඳත් ශහභ  ඒ 

ප්රඥේතිඹ අයගන ිධසි යරහ තිගඵනහ. ිධසි යරහ අවරහ 

තිගඵනහ  ''හ්තතහ ප්රඥේතිඹක් වළදුගොත් අපි ඊශඟ ඡ්තදඹට 

ඹ්තග්ත ගොගවොභද?'' කිඹරහ. ඇයි  හ්තතහ්ත යට්තන ඵළරි 

ගනහ ග්ත. ඳ්තල්රට ගහිල්රහ ඳපුට ව ගන  එගවභත් 
නළත්නම් භට ගහිල්රහ  ලි්ත රළවළසති යපු පුසචි අත දරුගක් 

ඩහ ගන හ්තතහ රැටුහ  ග්ත. නමුත් හ්තතහ ප්රඥේතිඹක් 

වළදුහ නම් ඒ ගොල්ර්තට හ්තතහ යටන එ ය්තන ඵළරි 

ගනහ. හ්තතහ වහ ටයුතු යන එ  හ්තතහ ඉදිරිඹට 

එන එ ශක්හ ්තන ඵළරි ගනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  නමුත් අගේ යජඹ 
ඳළවළදිලිභ හ්තතහ ගනුග්ත ගඳ ම සිටිනහ. ඒ ිධතයක් 
ගනොගයි. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තභයි හ්තතහ නහඹත්ඹ 
වහ සිඹඹට 25 නිගඹෝජනඹක් රඵහ ගදනහ කිඹපු රසහග  

ප්රථභ ඳක්ඹ. කිසිභ ඳක්ඹට අද ගනල් ඒ කිඹහ ්තන 
ඵළරි වුණහ. අඳට තිගඵනහ  එඩිතය නහඹත්ඹක්. ඒ ඹටගත් 
තභයි අපි හ්තතහට ර්තග්ත.  

ිධදුලිඵර ක්ගේත්රඹ ළන ථහ ය්ද ජ අද අඳට නිතය 
ඇගවනහ  ගනොගඵල් තයහ රහභී්ත ළන. අපි අවරහ තිගඵන 

ිධිවඹට ගරෝගආ ගනොගඵල් තයහ රහභී්ත ඉ්තග්ත ිධදයහ  
තහක්ණ වහ ඳේගආණ ක්ගේත්රරයි. නමුත් අඳට ඊගආ ගඳගේදහ 
ත අලුත් ිධිවඹ ගනොගඵල් තයහ රහභී්ත ළන අව්තන 

රළුළණහ  ිධදුලිඵර ක්ගේත්රගආ; ල් අඟුරු ළඳීයභ ම්ඵ්තධගඹ්ත. 
2010 සිට 2015 ය දක්හ ල් අඟුරු ළඳීයභ වහ සිඹලුභ 
ගට්තඩේ රඵහ ගන තිුළගඩු ගනොගඵල් රිගෝස කිඹන 

භහභ. ගම් ගනොගඵල් රිගෝස කිඹන භහභ ගොච්චය 
ඵරත්ද කිඹනහ නම්  ඒ ගොල්ර්තට හිතුණහභ ල් අඟුරු 
ග්තන එ නත්නහ  රසහ ල් අඟුරු භහභ  "අග්ත  
අඳට ල් අඟුරු ගනළල්රහ ගද්තන" කි හභ ඔ්තන ආගඹත් 

ගනළල්රහ ගද්තන ඳට්ත ්තනහ. ගම් ළන වුරුත් ථහ 
ගශේ නළවළ. ඵඹයි ග්ත. පට ඵගආ මීගඹෝ ටි ඉ්තනහ හගේ 
ඵඹට හිටිඹහ. දළ්ත ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ිධදුලිඵර වහ පුනේජන මඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහසලඹ අලුත් ගට්තඩේ ඳටිඳහටිඹට ඹන ගොට 
ඔ්තන යත් ගනහ  ගනොගඵල් භහගභ්ත ගනොගඵල් තයහ රඵහ 
ත්ත ඩුඩහඹභ. ගම් ගනොගඵල් තයහ රඵහ ත්ත ඩුඩහඹගම් 

ඉ්තන අඹ අතගේ ඳසු ගඹ යජගආ හිටපු යජරු්තගේ 
කුභහයරුනුත් ඉ්තනහඹ කිඹරහයි අඳට ආයසචි. ඉති්ත ඒ ේටිඹ 
ඔක්ගෝභ රඵර ගරහ ළයදි  ිධිවඹට ගචෝදනහ යනහ  දත්ත 

වරිඹට ස්තදනඹ ගනොය. ඉති්ත ගම් තභයි ඒ ගොල්ර්තගේ 
ඳයහජිත ග්දලඳහරනගආ භහනසිත්ඹ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි අධයහඳනඹ ඳළත්තට 
වළරුගණොත්  අධයහඳන ක්ගේත්රඹ වහ ළඩිභ මුදරක් ළඹ යන 
ආඩුඩුක් ඵට අද අගේ ආඩුඩු ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 2020 

ේඹ න ිධට ගුරුයගඹකුගේ ළටුඳ ගොච්චය ප්රභහණඹට 
ඉවශ නසනහද කිඹනහ නම්  2020 ේඹ න ිධට ඳශමුන 
ගරේිසගආ - Grade I - ගුරුයගඹකුගේ ළටුඳ රුපිඹල් 71 000ක් 

දක්හ ළඩි ගනහ. ඉති්ත ගම් හයණහ රිඹහත්භ ගන ගොට 
ඒ ගොල්ර්ත ඵඹයි. ඇයි? රුපිඹල් 71 000ක් දක්හ 
ගුරුයගඹකුගේ ළටුඳ ළඩි ශ ආඩුඩුක් ආඳසු දහත් 

ගනස ග්තග්ත නළති නිහ. අගේ ගම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු 2020 
ේඹ න ිධට අගේ සිඹලුභ ප්රතිඳත්ති රිඹහත්භ  ශහට ඳසු 
අවුරුදු 20ට 30ටත් ගවොල්ර්තන ඵළරි ආඩුඩුක් ඵට ඳත් 
ගනහ. ඒට තභයි ගම් ඵඹ. ඒ ඵඹ නිහ තභයි ිධිධධ නහඩම් 

නටරහ  ිධිධධ යඟඳෆම් යරහ ගොගවොභ වරි ජනතහ ගොනහට 
අ්තද්තන රළවළසති ග්තග්ත. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  
දළ්ත ජනතහට ගොනහට අ්තද්තන ඵළවළ. ඉසය අපි ගඳොඩි 

හරගආ ජ නම් භහධයලි්ත එක් කිඹනහ  "අග්ත  ඇත්තද?" 
කිඹරහ අපිත් ඒ අව ගන ඉ්තනහ. නමුත් අද භහධය ගනස. අද 
භහජ ජහර ගේ අඩිධ වයවහ තභ්තටත් තභ්තගේ අදවස ප්රහල 

ය්තන පුුව්ත; තයඹ ප්රහල ය්තන පුුව්ත. අද ඒ වයවහ 
ිධිත භනකි්ත යුතු තීයණ ්තන පුුව්ත වළකිඹහ වළගභෝටභ 
රළී තිගඵනහ. ඒ නිහ ඉසය හගේ භහධයලි්ත ජනතහ 

යට්තන ඵළවළ. තභත් ගම් යගේ යහජඳක් භහධය තිගඵ්ද ජ ඒ 
ගොල්ර්ත යපු ළයදි ව ්තන  ඒ ගොල්ර්ත යපු ගවොයම් 
ව ්තන ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. ගම් සිඹලු ග්දල් ය්තන අද 
ඉඩඩ රළබිරහ නළවළ. අදටත් ගම්  භහජ ජහර වයවහ ඇත්ත 
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ඳහේලිගම්්තතු 

තත්ත්ඹ අඳට දළන්තන පුුව්ත. ඒ නිහ ඳළවළදිලිභ කිසි 
ගගනකුට තයඹ ්ත ය්තන ඵළරි ගනහ. ඒ තභයි අද 
ගම් ගවොය නඩඹට තිගඵන ප්රධහනභ අභිගඹෝඹ ්තග්ත.   

රු දිග්තස ගුණේධන භ්තත්රීතුභහ ිධසි්ත බහ ල් තඵන 
අසථහග  ිධහදඹ වහ ඉදිරිඳත් යපු ගඹෝජනහග භ ගඵොගවොභ 
ආේණීඹ චන කිහිඳඹක් ඇතුශත් යරහ තිගඵනහ. 
රුපිඹගරහි ටිනහභ පිරිහීභ  ජීන ිධඹදභ ග ගඹ්ත ළඩි වීභ  
ළේ ප්රලසනඹ  ශිය භේදනඹ  ිධලසිධදයහර සිසු්ත භේදනඹ  ගරෝ 

ඵළසකුග  plug එ ළරවීභ ආ ජ ගෝටත් ෛතරඹ කිඹන චන 
ටි තභයි වළභ දහභ බහිධත ය්තග්ත. එගවභ නළති 
ගම්ගොල්ර්තට ප්රතිඳත්ති ළන හද ිධහද ය්තන ඵළවළ. ප්රතිඳත්ති 

ළන ථහ ය්තන ගම්ගොල්ර්තට භන ඳෆගද්තග්ත නළවළ. ගම් 
යගේ ිධලසිධදයහර ඳ්දධතිඹ ළඩිදියුණු ය්තන ළඩිගඹ්තභ 
ආගඹෝජනඹ ය්තග්ත ගම් යජඹ ඵ භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. ඒ 

හගේභ අලුති්ත ිධලසිධදයහර බිහි ගනහ. අලුති්ත Public-
Private Partnership එත් එක් ඹන ගරෝගආ පිළිත් 
ිධලසිධදයහර අපිට එනහ. ඒ හගේභ ගරෝඹ පිළිත් ගනත් 

ිධලසිධදයහර වයවහ අගේ රසහග  ඒහගආ branches වළගදනහ. 
ගම් ආ ජ ලගඹ්ත ිධලසිධදයහර ඳ්දධතිඹයි  අධයහඳන ඳ්දධතිඹයි 
ම්පේණගඹ්තභ දියුණු ගනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අවුරු්දදට අගේ ශියගඹෝ 
මිලිඹන 14 000ක් ිධතය පිට යට   ඉගන ්තන ඹනහ. අපි ගම් 

නත්්තග්ත නළ්දද? ගම් තත්ත්ඹ නත්්තන අලය ප්රතිඳහදන 
භඟ අලය ළඩටව්ත  අලය projects අපි වද්තග්ත නළ්දද? 
ගම්හටයි ගම්ගොල්ර්ත ිධරු්දධ ග්තග්ත. අගේ යගේ  සිටින 

දුේඳත් භව ජනතහ  -අම්භරහ  තහත්තරහ- එදිගනදහ වම්ඵ ය ත් 
ල්ලි තභයි ගම් පිට යටට ඇදිරහ ඹ්තග්ත. රුපිඹල් මිලිඹන 
14 000ට ළඩිගඹ්ත ිධඹදම් ග්තග්ත අගේ සිසු දරු දළරිඹ්ත 

අධයහඳනඹ වහ පිට යටට ගහිල්රහ ඉගන ළ මභ ගනුගනුයි. 
ගම් හයණහ ළන ල්ඳනහ යනගොට ඳළවළදිලිභ ගඳගනනහ  
ිධලසිධදයහර ඳ්දධතිඹ ත්තහභ යහජය ිධලසිධදයහර ිධතයක් 
ගනොගයි  යහජය වහ ගඳෞ්දලි අසලඹත් ඒහඵ්දධ යගන ඹන 

ිධලසිධදයහර හගේභ ගඳෞ්දලි ිධලසිධදයහරත් අගේ යටට අලය 
න ඵ. එගවභ ිධලසිධදයහර අලය වුගණොත් ිධතයයි යටට අලය 
භහන ම්ඳත සේධනඹ ය ත වළකි ග්තග්ත. ආසිඹහනු 

යටල් ත්ගතොත් ඉ්තදිඹහ  පිලිපීනඹ ආ ජ යටර ප්රධහන 

ලගඹ්තභ ආේථිඹ  ගන ඹන පිරි ග්තග්ත ගම් භහන 
ම්ඳතයි. උදහවයණඹක් ලගඹ්ත පිලිපීනඹ ත්ගතොත්  ඔවු්ත 

ළඩිගඹ්තභ ආදහඹම් රඵහ ්තග්ත දළනුභ වහ ම්ඵ්තධ 
රැකිඹහ්තර නියත න රමියි්ත භඟිනුයි. භහජ ගගශ 
ගඳොශ ආේථිඹ  ජඹ ්තන අඳට අලය දළනුම් ම්බහයඹ වදහ 

්තග්ත ගොගවොභද කිඹන හයණඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත අපි ළඩි 
අධහනඹක් ගඹොමු යරහ තිගඵනහ. ජේභ්ත තහක්ිස පුහුණු 
ආඹතනඹක් කිලිගනොච්චිගආ ආයම්බ ගනහ අපි දළක්හ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ජේභ්ත තහක්ිස පුහුණු 
ආඹතනඹ තභයි රසහග  ඉතහභත් කීේතිභත්භ තහක්ිස 

ශිල්පී්ත බිහි යන ආඹතනඹ ඵ ඔඵතුභහත් ද්තනහ ඇති. ජේභ්ත 
තහක්ිස පුහුණු ආඹතනගආ ඳහඨභහරහ වදහයහ ඳහස ගච්ච අඹ  
සිසවර අවුරුදු උත්ඹක් සිධධහනඹ යනහ  භභ යක් දුටුහ. 

ජේභ්ත තහක්ිස පුහුණු ආඹතනගඹ්ත ඳහඨභහරහ වදහයපු අඹ 
ඕසගේලිඹහග  800 ිධතය පිරික්  ඉ්තනහ. ඔවු්ත රසහ ජඹ 
අයගන ිධතයක් ගනොගයි  පිට යටරත් රැකිඹහ යනහ. ගම් 

තභයි අපිත් ඵරහගඳොගයොත්තු න knowledge economy එ. 
අගේ දළනුභ -knowledge එ- අපි market ය්තන ඕනෆ. ඒ වහ 
අසථහ රඵහ  ජභට අපි කිලිගනොච්චිගආ ජේභ්ත තහක්ිස 

පුහුණු ආඹතනඹ -German Technical Training Institute- 

ආයම්බ ශහ. ගම් ආ ජ ලගඹ්ත ආේථි රභග දඹ ිධලහර 

ිධේරඹට ඹන භනයි අපි ඉ්තග්ත. භහජ ගගශ ගඳොශ 
ආේථිඹ ජ ඹගන  ඒ භහජ ගගශ ගඳොශ ආේථිඹ  තුළි්ත -
භභ ලි්ත කි හ හගේ- ෆභ ගදනහටභ මුදල් රහ ඹන 
ආහයගආ රභග දඹට ගම් ආේථිඹ වසුරු්තග්ත 

ගොගවොභද කිඹරහ  අඳට ඳළවළදිලිභ දළ ත වළකි ගනහ.  

ගම් බහ ල් තඵන අසථහග  ිධහදඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
භටත් ථහ ය්තන අසථහ රළීභ පිළිඵ භභ ්තගතෝ 

නහ. අපිත් එක් එතු ග්තන කිඹරහ අපි දිග්තස ගුණේධන 
භ්තත්රීතුභහටත් ආයහධනහ යනහ. අපිත් එක් එතුගරහ  
භහජ ගගශ ගඳොශ ආේථිඹ ජ ඹගන  යට ඉදිරිඹට ගන ඹන 

ළගඩ්ට ඔඵතුභහටත් ම්භහදම් ග්තන පුුව්ත. අපි දළනටභත් ඒ 
වහ ගදොය ිධිත යරහ තිගඵනහ. ඒ වහ අපිත් එක් එතු  
ග්තන කිඹහ ඔඵතුභහටත් ආයහධනහ යමි්ත භභ භගේ ථහ 

අ්ත යනහ. 

[අ.බහ. 4.27] 

 
ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) மரயறணற குரரற றம த்ண) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට අසථහ රඵහ  ජභ 
පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුති්තත නහ. අද බහ ල් තළීගම් 

ිධහදඹ භට ගඳගනන ිධිවඹට උත්තයරු්ත ිධසි්ත 
ඳළමිිසල්රක් ඉදිරිඳත් ශහ වහ භහනයි. ගම් යගේ ආේථි 
යනඹට  කිඹන ඳසු ගඹ යජගආ භළති ඇභතිරු්ත අද අදවස 

දක්්තග්ත වදිසසිගආ නි්තගද්ත ඇවළරුණු "රිේ ළ්ත ිධ්තල්" 
හගයි. ගම් අඹ ගභඳභණ දක් නි්තග්ද සිටිඹහද එගවභ 
නළත්නම් භළරිරහ ඉඳදුණහද කිඹන ප්රලසනඹ අඳට ගභතළන ජ භතු 

නහ. ේතභහන ආේථිගආ ඳසු බිභ නිේභහණඹ ව ආහයඹ 
ළන; ඒ අඳුරු ඉතිවහඹ ළන ළඩි ඹභක් කිඹ්තන භභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත නළවළ. ඒ පිළිඵ ගවොභ ිධ්වඹක් 
භෆත ජ අපි දළක්හ. ඒ තභයි  අඳ තු ෆභ රුපිඹරකි්තභ ලත 

96ක්භ ළඹ ග්තග්ත යගේ ණඹ වහයි. යගේ සේධනඹට ව 
අගනකුත් ළඩරට ඉතිරි ්තග්ත රුපිඹරකි්ත ලත 4ක්. එගවභ 
නම්  තත් ගභොනහටද අඳට අටුහ ටිහ  ටිේඳිස කිඹරහ භභ 

අව්තන ඕනෆ. ගම්හ සි්දධ වුගඩු ගම් ඳසු ගඹ භහ 10ද? ගම්හ 
සි්දධ වුගඩු ගොයි හරගආද කිඹන එ තභ්තගේ විදඹ 
හක්ෂිඹට තේටු යරහ ඵර්තන කිඹරහ භභ ඒ භළති 

ඇභතිරු්තග්ත ඉල්රහ සිටිනහ. ආේථි ඔසතහේරහ; 
ගරුගභෝ; ළඩහයගඹෝ කිඹරහ හිතහගන ඉ්තන අඹග්ත යගේ 
ජනතහට දළ්ත අව්තන සි්දධ ගරහ තිගඵ්තග්ත  "දළ්ත ඔඵට 

තුටුයිද?" කිඹරහයි. ගභොද  අද ජනතහ ගම් තත්ත්ඹට ළටුණහ 
නම්  ළටුගඩු ඳසු ගඹ භහ 10 සි්දධ වුණු ග්දල්ලි්ත ගනොගයි.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගභභ ගඹෝජනහට අදවස 

දක්න ිධඳක්ගආ රු භ්තත්රීතුභ්තරහ hedging ගිධසුභ අභත 
යරහ තිගඵනහ; ්රී ඵළඳුම්ය අභත යරහ තිගඵනහ; ගඳොදු 

යහජය භඩුඩරීයඹ ක්රීඩහ උගශරට රඵහ ත් ගල්රම් ගෝච්චි 

්තදේලන ඳළළත්ව ආහයඹ අභත යරහ තිගඵනහ; ගේ 
අේථ හධ අයමුදර භත ඵදු ඳළනව ඵ අභත යරහ 

තිගඵනහ; සිඹඹට 20ක් ළේ ළහුහ කිඹන එ අභත යරහ 
තිගඵනහ. ගම්හ අභත යරහ නි්තගද්ත නළඟිේටහ හගේ ථහ 

කිරීභ වරිභ ගලෝච මඹයි. ගම් ිධිවඹට ජනතහ මුශහට ඳත් කිරීභ 
වරිභ නි්තදිතයි. ඒ නිහ අතීතගආ උරුභ යපු දහඹහදඹ්ත භත 

ේතභහනඹ ස කිරීභ අද ඹව ඳහරන යජගආ ප්රධහන කීභ 

ගරහ තිගඵනහ. වරිඹට ෆීනික්ස ඳක්ෂිඹහ අලු භති්ත නළඟිේටහ 
හගේ ඩහ ළටුණු ආේථිඹ ගොඩ අයගන ගම් යජඹට ඉදිරිඹට 

ඹ්තන සි්දධ ගරහ තිගඵනහ. අතීතඹට ඵළණ ළ ජගභ්ත ඳභණක් 
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ේතභහනඹ ස ය්තන ඵළවළයි කිඹන එ අපි ගත්රුම් 

අයගන තිගඵනහ. ඒ නිහ දළ්ත ිධිවභත් ළඩ පිළිගශ 
අලයතහ තිගඵනහ. ඒ වහ ගම් නගොට අතිරු 

ජනහිවඳතිතුභහත්  රු අ්හභහතයතුභහත් ඉතහභත් ළරසුම්වත 

පිඹය අයගන තිගඵනහ. ගම්හ දිවහ ඵර්තග්ත නළති ජනතහ 
කුරේපු ය ගන  ළයදි භතහද ගඳෝණඹ ය ගන  ශියගඹෝ 

ඳහයට දභහ ගන  ජනතහ ඳහයට ඵසහ ගන තභ්තගේ ඳටු 
ග්දලඳහරන අභිභථහේථඹ්ත  අලයතහ්ත ඉසට ය ්තන 

ටයුතු කිරීභ නහටුට රුණක් ිධිවඹට භභ දකිනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් යගේ ජනතහ ඳසු ගඹ 

භළතියණ ගදගක් ජ ඡ්තදඹ බහිධත ගශේ 2015 දක්හ ඳළළති 

අදූයදේය  ග්දලඳහරන වහ ආේථි ප්රතිඳත්ති අතවළය දභ්තන 

කිඹරහයි. ඒ නිහ ජනතහ අගේක්හරට අනුත ගමි්ත තියහය 

ආේථි ප්රතිසසයණ ළඩ පිළිගශක් රිඹහත්භ කිරීගම් 

අලයතහ අද තිගඵනහ. ඒ වහ ඹටිතර ඳවසුම්  ඳරියඹ වහ 

ප්රතිඳත්ති ස ය්තන ඕනෆ. රු අ්හභහතයතුභහ  මුදල් 

අභහතයතුභහ ගම් නගොට ඒ වහ පිඹය ්තනහ. 

ජනහිවඳතිතුභහ  අභළතිතුභහ අද ජහතය්තතය වහඹ රඵහ නිමි්ත 

යගේ ආේථි සේධනඹට අදහශ ිධිධධ ගිධසුම්රට එශගම්තග්ත 

ඒ නිහයි. ශ්රී රසහ ඉ්තදිඹහනු හයගආ ආේථි 

ගක්්තද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් කිරීගම් අයමුගණ්ත අද ඒ ටයුතු 

සි්දධ නහ. ඒ නිහ අද යටභ ළශත් ආේථි සේධන ළඩ 

පිළිගශක් රිඹහත්භ නහ.  

රු අ්හභහතයතුභහ සිසේපරු සචහයගආ ජ භවනුය  

වම්ඵ්තගතොට  ගොශම ආේථි භසගඳත  පිළිඵ ඉතහභත් 

ඳළවළදිලි ප්රහලඹක් ශහ. එතුභහ ශ ිධසතයහත්භ ප්රහලඹ 

සක්ෂිේත ගම් බහග  අධහනඹට ගඹොමු ය්තන භභ 

ළභළතියි. භවනුය භවහ සේධන යහඳිතිඹ  ඹම හේමි වහ 

සේධන යහඳිතිඹ  ඵසනහහිය භවනය සේධන යහඳිතිඹ  

දකුණු සචහය වහ ේභහ්තත යහඳිතිඹ කිඹන ගම් යහඳිති 

තුළි්ත යගේ ආේථිගආ න භස ිධය ගනහ  ජනතහ අතට 

මුදල් එනහ.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි  අඳනඹන ළඩි කිරීභ අතයලය රුණක් 

ිධිවඹට ගම් න ිධට වඳුනහගන තිගඵනහ. අපි ආනඹනඹ යන 

ප්රභහණඹ ඉවශයි. ඒත් එක් ත්තහභ අපි අඳනඹනඹ යන 

ප්රභහණඹ ගඵොගවොභ සුුව ප්රභහණඹක්. ඒ නිහ ගු්ත ගතොටු 

ගඳොශල් ගදක්  යහඹ්ත ගදක් ගම් ආේථි භස ගඳගත් 

ළදත් සථහන ගර බිහි ගමි්ත තිගඵනහ. ළරසුභක් නළති 

ඳසු ගඹ හරගආ භවජන මුදල් ිධනහල යමි්ත වදහපු වම්ඵ්තගතොට 

යහඹ  භත්තර ගු්ත ගතොටු ගඳොශ පරදහයි ගර බහිධතඹට ්තන 

ගම් න ගොට උඳරභ ස යමි්ත තිගඵනහ. ජනහිවඳතිතුභහ  

අභළතිතුභහ ඳසු ගඹ හරගආ සිදු ශ ිධගදස සචහයර ජ  

ිධගලේගඹ්ත ජේභනිඹ  ඔසට්රිඹහ  ජඳහනඹ  චීනඹ  ඉ්තදිඹහ 

හගේ ආේථි ඵරතු්ත භඟ යගේ ආේථි සේධනඹට අදහශ 

ගිධසුම් ණනහට එශළඹුණහ. ගභ්තන ගම්හගආ ප්රතිපර 

අනහතගආ යටට හිමි ්තග්ත ඹවඳත් ආේථිඹක් ගම් යටට උදහ 

යමිනුයි. ඒ ප්රතිරහබ ජනතහගේ ජීිධත භි්දිවභත් ය්තනට 

ගවේතු න ඵ වතියි; ගනොඅනුභහනයි.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද අඳට නිළයදි දළක්භක් 

තිගඵනහ. නිළයදි ළඩ පිළිගශක් අද රිඹහත්භයි. ඒ වහ 

නිළයදි නහඹත්ඹක් අද තිගඵනහ. ඒ දළක්භ එ ඳවුරක් 

ගනුග්ත ගනොගයි  මුුව යටක් ගනුගනුයි.  ඒ ළඩ පිළිගශ 

එ ඳවුරක් ගනුග්ත ගනොගයි  මුුව යටක් ගනුගනුයි. ඒ 

හගේභ එභ නහඹත්ඹ එ ඳවුරක් ගනුග්ත ගනොගයි  මුුව 

යටක් ගනුගනුයි.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ිධරු්දධ ඳක්ගආ හේඹ 

බහයඹ වළභ ගදඹටභ ිධරු්දධ වීභයි කිඹරහ හිතනහ නම් ඒ 

ළරැදියි. ිධරු්දධ වීගම් අයමුිස්ත ිධරු්දධ ගමි්ත ටයුතු ගනොය  

ඇත්ත ඇති ළටිගඹ්ත දකිමි්ත   ිධග චනහත්භ රුණු ඉදිරිඳත් 

යමි්ත ිධඳක්ඹ හේඹ බහයඹ ඉටු කිරීභ ිධඳක්ගආ කීභයි 

කිඹන එ භහ ගම් ගරහග  භතක් ය ගදමි්ත ිධඳක්ඹට ඒ 

වහ ආයහධනහ යනහ. අද ගම් යට ඉදිරිඹට ඹන භනට 

එශළඹිරහ තිගඵනහ. ිධඳක්ගආ තමු්තනහ්තගේරහත් ගම් යගේ 

ජනතහ ගනුග්ත  ගම් යජඹ භඟ එතු ගරහ  යන ඹවඳත්  

ග්ද ඹවඳත් ිධිවඹට දකි්තන;  ළරැ්දදක් සි්දධ නහ නම් ඒ ිධිවඹට 

ඒ ිධග චන ඉදිරිඳත් ය්තන. ගම් යගේ ජනතහ ඳහයට ඵසමි්ත 

ඒ ජනතහගේ වළඟීම්  ඒ ජනතහගේ ආග  දඩමීභහ ය නිමි්ත 

ගම් යට ප්රඳහතඹට ගවශ්තන එඳහඹ කිඹන ඉල්ලීභ යමි්ත භහ 

නිවඬ නහ. සතුතියි.  
 

 

[අ.බහ. 4.34] 

 
ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றம றக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඉතහභ ළදත් ිධහදඹක් සිදු 

න අසථහග  ජ ගම් උත්තරීතය බහග  ථහ ය්තනට 
අසථහ රඵහ  ජභ ළන භහ ඔඵතුභහට සතුති්තත ගනහ.  

ිධගලේගඹ්ත ඒහඵ්දධ ිධේගආ නහඹතුභ්ත හගේභ 
භවජන එක්ත් ගඳයමුගඩු නහඹතුභ්ත න රු දිග්තස 

ගුණේධන ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීතුභහ  අද ගම් යගේ ඳතින 
ආේථි  ග්දලඳහරන තත්ත්ඹ්ත ළන ඉතහ හගරෝචිත 
ගඹෝජනහකුයි රු බහට ඉදිරිඳත් ය තිගඵ්තග්ත. 

ිධගලේගඹ්ත ආඩුඩුග  ඳහේලසඹ්ත ිධසි්ත ගම් ණනට 
්තග්ත නළති  දිග්ත දිටභ ගම් හයණහ ළවළල්ලුට 
අයගන ඳවය ගදන ආහයඹ අපි දුටුහ. ගභොද  අවුරුදු 20ක් 
තිසගේ ආඩුඩු ඵරඹක් නළති හිටපු එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ඹම් 

කිසි ඵරඹට ඇිධල්රහ අද එඹ  දයහ ්තන ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් 
ගරහ තිගඵනහයි කිඹන හයණඹ තභයි  අඳට කිඹ්තනට 
තිගඵ්තග්ත   ඒ අඹගේ වළසිරීභ දළක්හභ. ඒ නිහ  ගම් යගේ ප්රලසන 

ළන අපි ගනුග්ත ගනොගයි  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ ගම් 
භ්තත්රීරු ගනොගයි  ගම් යට ගනුග්ත  ජහතිඹ ගනුග්ත  
ගවොඳි්ත හිතරහ ඵර්තන කිඹරහ ගම් යගේ ආඩුඩු යන 
ඳක්ගඹ්ත භහ ඳශමුග්තභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ිධගලේගඹ්තභ ඳසු ගඹ දසර අපි දළක්හ  යට පුයහභ 
ිධලසිධදයහරර දරු්ත භව ඳහයට ඵළසහට ඳසගේ   ශිය 
භේදනඹ භවහ ඵරත් ිධිවඹට සිදු යමි්ත ශියඹ්තගේ ප්රලසනරට 
ඇහුම්්ත ගනො ජ ගම් ආඩුඩු යගන ඹන යහඳහයඹ. ඔවු්ත 

ගම් ශියඹ්තගේ ප්රලසනඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඇඟිල්ර දිගු ය්තග්ත 
භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහගේ ඳළති ආඩුඩුටයි. ගම් ආඩුඩුග  
අඹ භත තිඹහ ්තනට ඕනෆ  ආඩුඩු ඵහය අයගන භහ 20යි 

ග්තග්ත කිඹරහ.  මති ිධගයෝී ිධිවඹට ඳත් යපු ගම් ආඩුඩු 
2015 ජනහරි 8ළනි දහ ඉ්ත අද ගන ගතක් ගම් යගේ ආඩුඩු 
යනහ.  මතයනුකර ගනොන ිධිවඹකි්ත උඳත රඵපු 

ආඩුඩුට දහචහයහත්භ ව  මති ිධගයෝී රුණු හයණහ 
ළන ළටහීභක්  ඳළවළදිලි කිරීභක්  දළ මභක්  වළඟීභක් ඇති ගයි 
කිඹරහ අපි ිධලසහ ය්තග්ත නළවළ. ඒ ගොගවොභ වුණත්  සිසවර  

ගදභශ  මුසලිම් ව ගම් යගේ ජීත් ගන සිඹලුභ ජනතහ 
ගනුග්ත ඒ දළ මභ  වළඟීභ ඇති ය්තනට යුතුභක්  
කීභක් අපිට තිගඵනහ. ඒ ගනුග්ත තභයි ඒහඵ්දධ 

ිධඳක්ඹ ිධිවඹට අපි ගම් යගේ ජනතහ ගනුග්ත ට්ත 
ය්තග්ත.  
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ඳහේලිගම්්තතු 

උතුගේ ිධලසිධදයහර දරු්ත තුහර රඵරහත් ඒ දරු්තට 
කිඹරහ තිුළගඩු  "ගඳොලීසි ඹ්තන එඳහ  භථඹට ඳත් ග්තන" 
කිඹරහයි. භභ ද්තග්ත නළවළ  අඳයහධඹක් සි්දධ වුණහ නම්  

ඳරීක්ණඹක් ය්තග්ත නළත්ගත් ඇයි කිඹරහ. ිධලසිධදයහර 
දරු්ත වත්තත්  යගේ ගභොන පුයළසිගඹක් වත්තත්  භයහ 
ත්තත්  ඒ අඳයහධඹක්. භහ ද්තග්ත නළවළ  අඳයහධඹට 

ඳරීක්ණඹක් ය්තන එඳහ  ිධලසිධදයහර ශභයි්තට ඳළමිිසලි 
ය්තන එඳහ කිඹරහ යජගආ කි යුත්ත්ත ප්රහල යනහ නම්  
ගම් යට ගොතළනටද ගනිඹ්තන වද්තග්ත කිඹරහ. ගම් 

අහධහයණඹට රක් ගච්ච දරු්තග්ත භභ අද ිධිත ඉල්ලීභක් 
යනහ  "ඔඵට පිහිටට ඇත්ගත් යගේ  මතිඹ ඳභණයි. තභ්තගේ 
අයිතිඹ ආයක්හ ය ළ මභට ඔඵ වහභ ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත 

ඳළමිිසලි ය්තන"  කිඹහ.  

ිධලසිධදයහර ශියයි්තගේ ළටලු අද වළභ තළනභ ග්තනක් ගේ 
ඇිධලිරහ. ගම් යට ගනි ජහරහක් ගරහ. ගම් යගේ අනහතඹ 
ඵහය්තන ඉ්තන ඒ ඉගන ්තන දරු්තගේ අයිතිහසිම් 

ආයක්හ යරහ  ගම් අඹ යටට අලය යන උතු්ත  ුළ්දිවභතු්ත 
පිරික් ඵට ඳත් යරහ ගම් යටට රඵහ්තනට ඕනෆ. ඒ 
ගනුග්ත ටයුතු ය්තන කිඹරහ භභ ිධගලේගඹ්තභ 

ආඩුඩුග්ත ඉල්ලීභක් යනහ.  

ිධලසිධදයහර ශියඹ්ත භේදනඹ යනහ. ඒ හගේභ ඒහඵ්දධ 
ිධඳක්ගඹත් භේදනඹක් තිගඵනහ. භභ නම් අවරහ නළවළ  

ආඩුඩුග  වුරුත් FCID එ ට ග්තනහ කිඹරහ. ළයදි 
යරහ තිුළණත්  නළතත් ආඩුඩුග  ගගනක් නම්  FCID එ ට 
ග්ත්තග්ත නළවළ. FCID එ ට ඹ්තන තිගඵන සුදුසුභ තභයි 

ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ භ්තත්රීයගඹක් ගවෝ ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ 
ගනුග්ත ළඩ යන ගගනක් වීභ. ඒ තභයි තත්ත්ඹ. අපි 
දළක්හ  මුදල් ිධශු්දිවයණ ඳනත ඹටගත් ළරැ්දදක් ශහ කිඹරහ 

අගේ ගවෝදය නහභල් යහජඳක් භ්තත්රීතුභහ ඳසු ගඹ දසර 
රිභහ්තඩ් ඵ්තධනහහයත ශ ආහයඹ. ඒ ඳනගත් 5(1) ්තතිඹ 
ඹටගත් නඩුක් ඳය්තනට නම් ිධගලේගඹ්තභ  මතයනුකර 
ගනොන ආහයඹකි්ත උඳඹහ ත්ත මුදරක් ම්ඵ්තධගඹ්ත ිධඹ 

යුතුයි. එභ මුදර ජහහයභකි්ත  කුඩුලි්ත  ත්රසතහ ජ 
රිඹහහයම්ලි්ත  ඒ හගේ  මති ිධගයෝී ආහයඹට උඳඹහ ත් 
මුදරක් වීභත්   ඒ මුදල්  මතයනුකර මුදල් ඵට ඔේපු ය්තන ඵළරි 

වීභත් ඹන ගවේතු භත තභයි ඒ ඹටගත්  නඩු ඳය්තන පුුව්තභ 
තිගඵ්තග්ත. වළඵළයි  'රිස' කිඹන භහගභ්ත රළබිච්ච මුදල්රට 
තභයි එතුභහ අත් අඩසගුට ්තග්ත. එගවභ අත් අඩසගුට 

අයගන එතුභහට ිධරු්දධ නඩුක් ගොනු යරහ  ගම් න ිධට -
නඩුග්ත නිදවස ගරහ ගනොගයි-  ඇඳ භත නිදවස ගරහ 
තිගඵනහ. ගභොද  භහි්තද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතිතුභහත් 

එක් ගම් යගේ ජනතහ ළඩි ප්රතිලතඹක්  ළඩි සයහක් අද ගම් 
ආඩුඩුට එගයහි ඔුව උසහගන  නළඟිටගන ට්ත යන 
අසථහග  ජ ඒ ජනතහ ලක්තිඹ  ආඩුඩුට එගයහි ඵරග ඹ 
භේදනඹ ය්තනට ගභොනහ වරි ඳටරරහ නඩුක් දහ්තන තභයි 

ටයුතු ය්තග්ත. ඒ තභයි ඒ නඩුග්ත ඔේපු ගරහ 
තිගඵ්තග්ත.   

නහභල් යහජඳක් භ්තත්රීතුභහට ිධරු්දධ ඳළමිිසල්රක් නළති 

නඩුක් ඳය්තන යනිල් ිධරභසිසව අභළතිතුභහ ඹටගත් ඳහරනඹ 
න ගම් FCID එ ටයුතු ය තිගඵනහ. භව ගරොකුට ඹව 
ඳහරනඹ ළන පුයහගේරු ගදොඩන ගම් ආඩුඩුග  ගඳොලිස 

ගදඳහේතගම්්තතු අ්හභහතයයඹහගේ අතගොුවක් ඵට 
ඳත්ගරහ තිගඵනහ. ඇත්තටභ ගඳොලිස ගදඳහේතගම්්තතුට ගඹ 
ර ගම්යි. යගේ ග්දලඳහරනඥඹ්ත භේදනඹ යන වළටි 

දළක්හභ පුදුභ නහටුක් තිගඵ්තග්ත. වළඵළයි  අ්තතේ ජහති 
ප්රජහට  ඵටහිය ප්රජහට ගම්හ ගඵොගවොභ ගවොයි. ගභොද  

ඵටහියට ඉල්රන ගදඹක් ගදන  ඉ්තදිඹහට ඉල්රන ගදඹක් ගදන 

ආඩුඩුක් අද බිහි ගරහ තිගඵනහ. යට ජහතිඹ ළන ගනොසිතහ 
ගම් යගේ ඕනෆභ ඳහහ  ජභක් යරහ  ඵටහිය ළත්ත්ත එක් එට 
එතු ගරහ වවුගල් ගම් යට ිධනහල ය්තන ගම් ආඩුඩුග  යනිල් 
ිධරභසිසව භවත්තඹහ ඇතුුව ඩුඩහඹභ ටයුතු ය ගන ඹනහ. 

අපි කිඹනහ  ගම්හ ටි හරඹයි කිඹරහ.  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 
යට ඳහරනඹ යන හරගආ 1988 අවුරු්දග්දත් ගම් හගේ 
භීණඹක් තිුළණහ. වළඵළයි  ජනතහ පුපුයහ ඹනහ. අද ඉ්තග්ත 

එක්දවස නසිඹ අස ණ්තර  අනූ ණ්තර ජීත් වුණු 
ජනතහ ගනොගයි. ඊශඟ ඳයම්ඳයහ. ඒ අඹ එච්චය ඉ්තග්ත 
නළවළ. ඒ නිහ ඳගයසමි්ත ටයුතු ය්තනඹ කිඹන හයණඹ 

ආඩුඩුට භභ ිධගලේගඹ්ත කිඹ්තන ඕනෆ.  

ඵළසිල් යහජඳක් හිටපු ඇභතිතුභහ ඳසු ගඹ දිනර ග්දලඳහරන 
ටයුතු සිධධහනඹ ශහ; ඳහ භනක් ය්තන ටයුතු සිධධහනඹ 
ශහ; ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹත් එක් ග්දලඳහරන ළඩර ගඹදුණහ.  
දිිධ නළඟුභ අයමුදගල් මුදල් ම්ඵ්තධගඹ්ත ගචෝදනහක් එල්ර 
යරහ  එතුභහ අත් අඩසගුට අය ගන ඳහ භන ඉය ගන 
දට තභයි ඊශඟට උහිධඹට ළ්තග්ත. ගඳොදු ග්දගඳොශ 
ආඥහඳනත ඹටගත් නඩුක් දළම්භහභ ඇඳ රඵහ ්තන ග්තග්ත 
සුිධගලේීම රුණක් ඉදිරිඳත් යරහයි. ඳනගත් නම් තිගඵ්තග්ත 
අභහන රුණක් කිඹරහ. එළනි ිධගලේෂිත රුණු ඉදිරිඳත් යරහ 
තභයි ඇඳ රඵහ ්තන ග්තග්ත. එගවභ නළති එළිඹට එ්තන 
වම්ඵ ග්තග්ත නළවළ.   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එතුභහට එල්ර ගරහ 
තිගඵන ගචෝදනහග  ආහයඹට දිිධ නළඟුභ අයමුදගල් මුදල් 
ඳරිවයණඹ කිරීභක් ඔහු සි්දධ යරහ  නළවළ. නමුත් ආඩුඩු ඵරඹ 
ඳහිධච්චි යරහ දිිධ නළඟුභ අයමුණු රිඹහත්භ ය්තනට භධයභ 
ආඩුඩුග්ත - භවහ බහඩුඩහහයගඹ්ත- රළුළණු මුදල් ඳරිවයණඹ 
ශහඹ කිඹන හයණඹට තභයි එතුභහ අත් අඩසගුට අය ගන 
තිගඵ්තග්ත. භභ ද්තග්ත නළවළ  එගවභ නඩු දභ්තන පුුව්තද 
කිඹරහ. එගවභ නම් ගම් වළභ ඇභති ගනකුටභ ිධරු්දධ නඩු 
දභ්තන ගනහ. ඇභතිරු තභ්තගේ අභහතයහසලගආ අයමුණු 
අතය  ඒ අයමුණු යහමු තුශ තභ්තට භවහ බහඩුඩහහයගඹ්ත 
රළගඵන මුදල් ිධඹදම් යනහ. එගවභ නම් ගම් නඩු දභහ තිගඵන 
ිධිවඹට ගම් ඔක්ගෝභ අඹ FCID එට ගන ඹ්තන ගනහ. 
නමුත් ගන ඹ්තග්ත භභ ලි්ත කි  ඩුඩහඹභ ඳභණයි. ඒ 
අඹට ඳභණක් සීභහ වුණු FCID එක් තභයි දළ්ත තිගඵ්තග්ත.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් හගේ තත්ත්ඹක් 
තභයි දළ්ත යගේ තිගඵ්තග්ත. වරි නහටුදහඹයි.  භහි්තද 
යහජඳක් ජනහිවඳතිතුභහගේ ආඩුඩු තිගඵන හරගආ ගභච්චය 
ගේදහචඹක් ගම් යට තුශ තිුළගඩු නළවළ. අද  ිධග්දල ප්රතිඳත්තිඹ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහ එ භතඹක් 
දයනහ; යනිල් ිධරභසිසව භවත්තඹහ ත භතඹක් දයනහ. ඒ 
ඔක්ගොටභ ඩහ ඉවළි්ත භසර භයවීය ිධග්දල ටයුතු 
අභහතයයඹහ ගනභ භනක් ඹනහ.   

භභ ද්තග්ත නළවළ  ගම් ිධිවඹට ගම් යට කී ඳළත්තට ඇද 
ගන ඹහිධද කිඹරහ.  එ නහඹගඹක් ඹටගත් ආඩුඩුක් 
ය්තන ඵළරි වුණු නිහ තභයි  ගම් ආඩුඩු ඳළත්ගත්ත ඳළත්තට 
ඇගද්තග්ත. ගම් යගේ නහඹඹහ ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 
ජනහිවඳතිතුභහ නම්  ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහගේ 
ිධග්දල ප්රතිඳත්තිඹට එවහ ඹ්තග්ත ඇයි? [ඵහධහ කිරීභක්] වරි  අපි 
ඒට උත්තය ගද්තනම්. ආඩුඩුට ආචහය ධේභඹක්  
ය රහචහයභක් තිගඵ්තන ඕනෆ  නහඹගඹක් එක් ළඩ ය්තන. 
ආඩුඩු ඉසගල්රහභ ඒ පුරුදු ග්තන. 

 

ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුමිඹගේ නහඹඹහ වුද? 
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ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றம றக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

භගේ නහඹඹහ දිග්තස ගුණේධන ඳක් නහඹතුභහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

ඊශඟට  ළේ එ ළන ථහ ය්තනට ඕනෆ.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුමිඹනි  ඔඵතුමිඹගේ ථහ අ්ත ය්තන. 

 
ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றம றக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ත ිධනහඩි 2ක් ගද්තන  රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 
අගේ හරඹ ළඩිපුය ඉතිරි තිගඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමිඹ රඵහ ගන තිගඵ්තග්ත භහි්තද භයසිසව 

ඇභතිතුභහට ග්ත ය තිගඵන හරඹයි.  
 

ගරු ශ්රියළනි විමේවික්රම මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றம றக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහග්ත ගඳොඩි හරඹක් භට ගද්තන. 

රුණු කිහිඳඹක් කිඹහ භගේ ථහ නතය යනහ. 

ඊගඹත් ළේ එ ම්ඵ්තධගඹ්ත නඩු තිුළණහ. ළේ එට 
ිධරු්දධ ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ අපි තීයණඹක් ත්තහ  ළේ එ අඹ 
කිරීභ  මති ිධගයෝිවයි කිඹරහ. ඒ තවනම් යන ගොටභ ළේ එ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳහේලිගම්්තතුට නළතත් ඳනත් ගටුම්ඳතක් 

ගනහහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹනුත් අපි නඩු ඳයහ ඊගආ ඒ නඩු ථහ 
ශහ. ඒ ගරහග  ගරේසඨහිවයණ ගආ ජ ිධගලේගඹ්තභ ිධහදඹට 
බහජන වුණු ප්රධහන ඉ ත හයණඹ තභයි  ගභඹ ළබිනේ 

භඩුඩරගආ අනුභළතිඹ නළති ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ඳනත් 
ගටුම්ඳතක්ඹ කිඹන එ. ිධගලේගඹ්තභ ආඩුඩුරභ යසථහට 
අනු  ඒ හගේභ අගේ ඳහේලිගම්්තතු ඳහරනඹ න සථහය 
නිගඹෝඹ්තට අනු ගභඹ ළබිනේ භඩුඩරඹට ගහි්ත ළබිනේ 

භඩුඩරගආ අනුභළතිගඹ්ත ඉදිරිඳත් ිධඹ යුතුයි. ඒ අසථහ 
උල්රසකනඹ යරහ තිගඵනහ. 

යිධ රුණහනහඹ මුදල් ඇභතිතුභහ අද ම්පේණ මුදල් ඵරඹ 
තභ්තගේ අතට අයගන ඒහිවඳතිඹකු ිධිවඹට ගම් යගේ 
ආේථිඹ වසුරුන වළටි අඳට ගඳගනනහ. දිටභ නඩු ඳළරීභ 

අපි නතය ය්තග්ත නළවළ. ඒ ගනුග්ත ට්ත යනහ. ගභොන 
භේදනඹ ආත් අපි ජනතහගේ අයිතිහසිම් ගනුග්ත ට්ත 
යනහ. ගම් යගේ ඇතිය තිගඵන භේදනඹ ළන ගඵොගවොභ 

නහටුදහඹයි.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි. අජිත් භහ්තනේගඳරුභ භ්තත්රීතුභහ ඵඩු 
මිර ළන ගඵොගවෝ පුයහගේරු ගදඩුහ. එතුභහ කි හ  ගතල් මිර අඩු 
ශහ; ෆස මිර අඩු ශහ; ගඳට්රල් මිර අඩු ශහඹ කිඹරහ. වළඵළයි 
භහි්තද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතිතුභහ යට ඳහරනඹ යපු හරගආ 

අඹ යපු ඵ්දද අදත් ජනතහග්ත අඹ ය ්තනහ. එතුභ්තරහට 
ඒ මිර අඩු යරහ ගද්තනට පුුව්ත වුගඩු ගරෝ ගගශ 
ගඳොගශේ ගතල් මිර ඳවත ළටුණු නිහයි. ඒ හයණඹ ගම් යටට 

වඟ්තග්ත නළතු භහි්තද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතිතුභහ ඵදු අඹ 
ය ත්තහඹ කිඹහ හුහ දක්නහ. අපි ඉල්ලීභක් යනහ  න 

ගඵොන ද්රයර ඵදු අඩු ය්තන කිඹරහ. අද වහල්භළ ස්ත 

කිගරෝ්ෆම් එ මිර රුපිඹල් 700 දක්හ ඉවශ ගහි්ත තිගඵනහ. 
අද ඳරිේපු කිගරෝ්ෆම් එ මිර රුපිඹල් 250යි  රුපිඹල් 300යි. 
ගගශ්තගදෝ කිඹනහ  ඩර ඳරිේපු රුපිඹල් 300ට අඩුග්ත 
ගද්තන ඵළවළයි කිඹරහ. වළඵළයි ආඩුඩු වති මිරක් නිඹභ 

යරහ තිගඵනහ. ප්රහගඹෝග ලගඹ්ත ය්තනට ඵළරි ග්දල් 
යටට ඉදිරිඳත් යමි්ත මුුව යටභ යහකර තත්ත්ඹට ඳත් ය්තන 
ටයුතු යරහ තිගඵනහ. ගම් තත්ත්ඹ තභයි ගම් යගේ 

තිගඵ්තග්ත. අපි ගම් රිඹහ රහඳඹ්තට එගයහි න ඵ ප්රහල 
යමි්ත  ගභඹ නිළරැදි ය ්තනට ගම් ආඩුඩුට ටයුතු 
ය්තනඹ කිඹන ඉල්ලීභ යමි්ත භහ නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශඟට  රු භහි්තද භයසිසව ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.50] 

 

ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ (නිපුණතළ වගලර්ධාන ශළ 
ලෘත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்ள் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற அலச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  හ්තතහක් වළටිඹට අගේ 
ශ්රිඹහනි ිධගේිධරභ භ්තත්රීතුමිඹ ළඩිපුය ගරහක් ඉල්ලුහභ 

ඵළවළයි කිඹ්තන ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි අභතය ිධනහඩිඹක්  ිධනහඩි 
ගදක් භගේ ගරහග්ත දු්තග්ත.  

ආේථි ප්රලසන ළන අද යන ිධහදගආ ජ ගනොගඹකුත් අදවස 

ගදඳහේලසගඹ්තභ ඉදිරිඳත් ශහ. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  අද ගම් ආේථි ප්රලසන ළන ිධගලේගඹ්තභ 
ිධඳක්ඹ ගනුග්ත අදවස දළක්ව ඒ භ්තත්රීරු්තගේ ථහරට 

ඇහුම්්ත ගදනගොට ඳළවළදිලි වුණු හයණඹක් තභයි  2015 
ජනහරි 08න දහට ගඳය තිුළණු අදහනම් තත්ත්ඹ ළන 
ගඵොගවෝගදනකුට අභත ගරහ තිගඵන ඵ. භහ ගවොටභ 

ද්තනහ  භහි්තද යහජඳක් අගේ හිටපු ජනහිවඳතිතුභහ අවුරුදු 
ගදට ගඳය භළතියණඹට ගගආ ගජයෝතිඹ ඳළත්ත ඳභණක් 
ඵරහ ගනොගයි කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹ්තභ එතුභහ ගවොටභ 

ගත්රුම් අයගනයි  තිුළගඩු  එතුභහ යු්දධඹ අහන ය්තනට 
ටයුතු ශහ වුණත්  එතුභහටත්  එතුභහගේ යජඹටත්  ඒ යජගආ 
ප්රධහ ම්තටත් ජහතය්තතයගඹ්ත  එල්ර ගරහ තිුළණු ගනොගඹකුත් 
ගචෝදනහ ඳදනම් ය ගන  ජි මහ භහන හිමිම් වු්තසිරඹට 

ගඵොගවොභ  බඹහන හේතහක් ඉදිරිඳත්  ය්තන  ඒ 
ගනගොටත්  පිළිගඹර ය තිුළණහඹ කිඹන එ. ඒ හේතහ 
ඉදිරිඳත් ය  අනුභත වුණහ නම්  යටල් කිහිඳඹක් සදහනම් ගරහ 

සිටිඹහ  අගේ යටට ආේථි ම්ඵහධ ඳන්තන. 2015 භහේතු 
භහගආ ළසි හයඹට ඒ හේතහ ඉදිරිඳත් කිරිගභ්ත අනතුරු 
ආේථි ම්ඵහධ ඳළගන හ නම්  අද ඳහද ඹහත්රහ ගනොගයි 

ය්තන ග්තග්ත.  අද භවරු සිධධහනඹ ගරහ  ඳහද ඹහත්රහ 
රිඹහත්භ ය්තන වළදුත්  එදහ  එගවභ වුණහ නම්  අද ජනතහ  
ඳහයට ඵළවළරහ  ගම් මුහුණ ගද්තන ගරහ තිගඵන ප්රලසනගඹ්ත අඳ 

ගේයහ ්තන කිඹරහ ඵඩග්තග්ත ෆ ව්තන ඳට්ත ්තනහ.   

ඇත්ත ලගඹ්තභ එළනි තත්ත්ඹක් තිුළණු අසථහ 
ජනහරි  8 ළනිදහ තිුළණු ජනහිවඳතියණගඹ්ත ෛභත්රීඳහර 
සිරිගේන භළතිතුභහ ජඹ්වණඹ යරහ   ගම්  යගේ  ආේථිඹ 

ිධලහර ලගඹ්ත බි ළගට්තන  තිුළණු  අ සථහග්ත ගේයහ 
ත්තහඹ කිඹන එ භහ ගම් අසථහග  ජ ිතග  ජ සිහිඳත් 
ය්තන ළභළතියි. ගභොද  ආේථි ම්ඵහධ ඳළගන හ නම් 

921 922 



ඳහේලිගම්්තතු 

ළේ ඵ්දද සිඹඹට 4කි්ත ළඩි ශහ  හගේ ගනොගයි  ජනතහට  
මුහුණ ගද්තන තිගඵන ප්රලසන ළඩි ග්තග්ත. ඊට ඩහ ිධලහර 
ලගඹ්ත ප්රලසන ඇති න නිහ තභයි හිටපු ජනහිවඳති  භහි්තද 

යහජඳ භළතිතුභහ අවුරුදු ගදට ගඳය භළතියණඹට ගගආ. 
නළත්නම් එතුභහට වුරුත් කි ග  නළවළග්ත  අවුරුදු ගදට 
ගඳය භළතියණඹට ඹ්තන කිඹරහ. අවුරුදු ගදක් කිඹ්තග්ත 

ෆගවන හරඹක්.  ඇත්ත ලගඹ්තභ ඒ අවුරුදු ගද තුශ ජ  යට 
තත් සේධනඹ යරහ   ඒ අසථහග   තිුළණු තත්ත්ඹට ඩහ  
සුඵහ ජ තත්ත්ඹක් ඇති ය ගන භළතියණඹට ගහි්ත භවය 

ිධට ජඹ්වණඹ ය්තනත් ඉඩඩ තිුළණහ. වළඵළයි එතුභහ 
භළතියණඹට ඹන එ වදිසි ය  ත්ගත්  ඉක්භ්ත ය ත්ගත් 
භහ ලි්ත කිඹපු හයණඹ නිහයි. එතුභහත්  ගවොටභ දළනගන 

හිටිඹහ   ගම් ගඹෝජනහ ගගනනහ  ගම් හේතහ භහන හිමිම් 
වු්තසිරඹට ඉදිරිඳත් ගනහ  ඒ අනිහේඹගඹ්තභ ම්භත 
ගනහ කිඹරහ. ගභොද   භභ  2009 ේගආ අගේ ඩුඩහඹගම් 
නහඹත්ඹ දයමි්ත ජි මහ ගහි්ත ඒ ඳශමුගනි ගඹෝජනහට 

මුහුණ  ගදනගොට රු  නිගඹෝජය  ථහනහඹතුභනි  අඳට 
ඳක් තුගන්ත ගදට කිේටුග්තන ඡ්තද ත්තහ. අඳට ගවො 
අසථහක් රළුළණහ  ඒ අලය ග්දල් යරහ ජහතය්තතයගආ 

වගඹෝඹ තදුයටත් රඵහ ්තන. නමුත් අපි ඒ ගශේ නළවළ. 
ඒයි අඳට මුහුණ ගද්තන සිදුවුණු ගරොකුභ  ප්රලසනඹ.  

අපි ඒ ටයුතු වරිඹට ගශේ නළති නිහ  ඊට ඳසගේ භහන 

හිමිම් වු්තසිරගආ තිුළණු ඡ්තදර ජ  රභහනුකර අගේ ඡ්තද 

ටි අඩුගරහ  අ්තතිභ ඡ්තදගආ ජ ඡ්තද 11යි අඳට රඵහ ්තනට 

පුුව්ත වුගඩු. භහන හිමිම් වු්තසිරගආ හභහජිඹ්ත 

47ගදනහග්ත තුගන්ත ගදට කිේටු ග්තන ඡ්තද ත්ත යට   

අහනගආ ජ ඡ්තද 11ට ඵළසහ. භහේතු භහගආ 15 ළනි දහ ඒ  
හේතහ  ඉදිරිඳත් වුණහ නම්  අනිහේඹගඹ්තභ  ම්භත ග්තන 

තිුළණහ. භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහ ගවොට දළනගන හිටිඹහ ඒ 

ම්භත ගනහ  කිඹරහ. ආේථි ම්ඵහධ ඇති ගනහඹ කිඹන 

එත් එතුභහ දළන ගන සිටිඹහ. ඊට ඩහ දරුණු තත්ත්ඹක් ඇති 

ගයි කිඹන එත් එතුභහගේ  හිගත් තිුළණහ. ඒ නිහ තභයි  ඇත්ත 

ලගඹ්තභ අරුදු ගදට ගඳය ජනහිවඳතියණඹට ගහි්ත 

ඳළයදුගඩු. ජනතහත් භවය ගරහට ගත්රුම් අයගන ඉ්තන 
ඇති  ජහතය්තතයගඹ්ත අඳට මුහුණ ගද්තන සිදුන ප්රලසනත් 

එක්  ඒ ගෝතවීභත් එක් ආේථිඹ නඟහ සිටු්තනත් අභහරු 

ගනහ කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 

ජනහිවඳතිතුභහට  ිධලහර ඡ්තද සයහක් රඵහ  ජරහ එතුභහ ගම් 

යගේ  ප්රධහනිඹහ වළටිඹට ඳත්ය ත්ගත්. එතුභහ ගම් යගේ 

ප්රධහනිඹහ වළටිඹට ඳත් ය ත්තහට ඳසගේ  එතුභහ ගම් අභිගඹෝඹ 
බහය අයගන  භහේතු භහගආ ඉදිරිඳත් ය්තන තිුළණු  ඒ හේතහ 

ල් දභහ ්තන භත් වුණහ. එතුභහ ඒ හේතහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ළේතළම්ඵේ භහඹ නතුරු ල් දභහගන  භහේතු භහඹයි  

ළේතළම්ඵේ භහඹයි අතගේ ්තන තිුළණු පිඹය යහශිඹක් ත්තහ. 

එතුභහ ගඵොගවොභ සුඵහ ජ ඳිසවුඩ ජහතය්තතයඹට ඹ්තන ඳට්ත 

ත්තහ. එතුභහ සිසවර ජනතහ ඳහහ  ජරහ ගනොගයි ඒ ගශේ. 

එතුභහ වරි ග්ද තභයි ගශේ. ගම් යගේ ිධිධධ ජන ගොටස ජීත් 
නහඹ කිඹන හයණඹත්  ඒ සිඹලු ගදනහභ ගම් යගේ භ 

පුයළසිඹ්ත වළටිඹට පිළිගන භ අයිතිහසිම් රඵහදිඹ යුතුඹ 

කිඹරහ ආඩුඩුරභ යසථහග්තභ පිළිගන තිගඵන තත්ත්ඹ  

භත  එතුභහ ඒ නිළයදි ග්ද යරහ ගවො  සුඵහ ජ ඳිසවුඩඹක් 

ජහතය්තතයඹට ඹළ හ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඔඵතුභහග්ත අව්තන 
ළභළතියි හගේභ    ඔඵතුභහ භහේගඹ්ත ගම් හයණඹ ගම් 
ඳහේලිගම්්තතුට ද්ත්තනත් ළභළතියි. භෆත ඉතිවහගආ 

සග ච්ඡහග්ත තභ්තගේ ඵරතර අයි්ත ය්තන ඉදිරිඳත් වුණු 

නහඹගඹක් ගම් ගරෝගආ හිටිඹ ඵක් භහ නම් ද්තග්ත නළවළ. 

වුරුත් එගවභ යරහ නළවළ. ගනොගඹකුත් අඹ භළතියණඹක් 
එන ගොට ගඳොගයෝතදු ගනහ  "භගේ ඵරතර අඩු යනහ  
තනතුය ඉත් යනහ" කිඹරහ. භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන හිටපු 
ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් ගම් ළන ගවොටභ ද්තනහ ග්ත. වළඵළයි  

ඵරඹට ආහට ඳසගේ ඒහ    අභත ගනහ. නමුත්  ෛභත්රීඳහර 
සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහ ඒ අභත ගශේ නළවළ. එතුභහගේ 
අත්නි්තභ ළබිනේ ඳ්රිහක් ඉදිරිඳත් යරහ  එතුභහට 

ආඩුඩුරභ යසථහග්ත  ජරහ තිගඵන සුිධගලේ ඵරතර ඉත් 
ය්තන ඕනෆඹ කිඹන ඳළවළදිලි සථහයගආ  එතුභහ හිටිඹහ. ඒ 
හයණඹ ගරේසඨහිවයණඹට ගඹහට ඳසගේ එහි ජ තභයි කි ග   

"ජනතහග්ත ඳත් වුණු ජනහිවඳතියගඹක් නිහ ඒ ගනසම්  
කිරීභ වහ ඳහේලිගම්්තතුග  තුගන්ත ගද ඵරඹක් රඵහගන 
භදි  ජනභත ිධචහයණඹටත් ඹ්තන ගනහ" කිඹරහ. ජනභත 

ිධචහයණඹට ගඹහ නම් ගම් යගේ ගරොකු ගඵ ජභක් ඇති ගනහ. 
ගරේසඨහිවයණගඹ්ත තභයි  ඒ  ය්තන දු්තග්ත නළත්ගත්.   

රු නි ගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ප්රධහන ඵටහිය යටල් ව 
ගනත් යටල් නිගඹෝජනඹ යන ගම් යගේ ඉ්තන තහනහඳතිරු  

ඒ ගොල්ර්තගේ යටරට  වළභ තිගආභ  ගම් යගේ ග්දලඳහරන 
හේතහ ඹනහ.  ඒ ග්දලඳහරන හේතහ ලිඹන ගොට කිඹනහ  
ගම් යගේ ජනහිවඳතියඹහ තභ්තගේ ඵරතර සග ච්ඡහග්තභ 

අයි්ත ය්තන ඉදිරිඳත් වුණු නහඹගඹක් කිඹරහ. ගම්හට  
ිධලහර ලගඹ්ත රකුණු රළගඵනහ. ගම්හ ගන යටර ග්තග්ත 
නළති නිහ  ඒ යටර ඉ්තන ප්රධහ ම්ත ගත්රුම් ්තනහ ගඵොගවොභ 

ගවො නහඹගඹක් ගම් යටට රළී  තිගඵනහ කිඹරහ. 
ප්රජහත්තත්රහදඹට රු යන නහඹගඹක් ගම් යගේ ඉ්තනහ 
කිඹරහ ඔවු්ත ගත්රුම් ්තනහ.   ඵර ගරෝබඹ  තඩුවහ මුල් 

යගන ගම් යට ඳහරනඹ ය්තන ඉදිරිඳත් ගරහ ඉ්තන 
නහඹගඹක්  ගනොගයි කිඹරහ ඒ අඹ අගේ ජනහිවඳතිතුභහ වඳුනහ 
්තනහ. ඒහට ිධලහර ලගඹ්ත රකුණු රළගඵනහ; ගරොකු 

පිළිළ මභක් ඇති ගනහ. අගනක් යටල් එක් ස්තදනඹ  
යරහ ඵළලුහභ එතුභහ කුඩහ යටක් නිගඹෝජනඹ ශත්  ගොගවේ 
ගඹත් එතුභහට භවත් පිළිළ මභක් රළගඵ්තග්ත ඒ නිහ තභයි.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එතුභහ ජේභනිඹට ගඹ 

අසථහග  ජ භහත් එතුභහ භඟ එහි ගඹහ. එහි ජ ඳළති ප්රිත්ති 

හච්ඡහග  ජ ජේභනිගආ ප්රධහනිඹහ න චහ්තරේ ඇ්තජරහ 
භේල් භවත්මිඹග්ත  භහධයග  ජ්ත ඇහුහ  "ඇයි  ෛභත්රීඳහර 

සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහට ආයහධනහ ගශේ?" කිඹරහ. එතුභහගේ 

ළඩ පිළිගශ ගවො නිහත්  එතුභහ අපිත් එක් ම්ඵ්තධ 

ග්තන ඉදිරිඳත් වුණු නිහත් එතුභහට ආයහධනහ ශහඹ කිඹරහ 

එතුමිඹ ඒ අසථහග  ජ කි හ. ලි්ත අගේ තිුළණු ිධග්දල 

ප්රතිඳත්තිඹ අනු නම්  අපි ගතෝයරහ ගේයරහ ග්ත යටල් ආරඹ 

ගශේ. අපි ගඵොගවොභ ප්රසි්දිවගආ භවය යටරට ිධගලේ තළනක් 
 ජරහ  අගනක් යටල් අඩු ළරකිල්රට රක් ශහ. 

ිධගලේගඹ්තභ ඉ්තදිඹහ ළනි යටක් අයගන ඵර්තන. එඹ 

අගේ අල්ළසි යට. දකුණු ආසිඹහග  ඵරත්භ යට. ඒ හගේභ 

නයසටි ඵරඹක් තිගඵන යටක්. ඒ යට ද්තග්තත් නළති  අගේ 

යගේ ජනතහ ද්තග්තත් නළති  ත යටකි්ත ේභළරීන ගදක් 

අගේ රසහට ආහඹ කිඹරහ  පුත් ඳත්ර ඳශන ගොට 

අනිහේඹගඹ්තභ ඒ යට කුරේපු ගනහ ග්ත. චීනගඹ්ත තභයි ඒ 
ේභළරීන ඇිධත් තිුළගඩු. එළනි ගඵොගවොභ ගඵොශ ිධග්දල 

ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි ඒ ගරහග  අනුභනඹ ගශේ. අද අගේ 

ිධග්දල ප්රතිඳත්තිඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට  ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි 

ගඳගනනහ  ඇත්ත ලගඹ්තභ ප්රහගඹෝග  ඹථහේථහ ජ  සිඹලුභ 

යටල් භඟ ගඵොගවොභ මිත්රය ලී ටයුතු යන  කිසිභ යටට 

ිධගලේත්ඹක් දක්්තග්ත නළති ිධග්දල ප්රතිඳත්තිඹක් රිඹහත්භ 
න ඵ. 
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අඳට ගඵොගවොභ අභහරු ව හරගආ ජ උදවු යපු චීනඹ  

රුසිඹහ  කියුඵහ ආදි යටල් ගෝත ගනොය  ඒ අඹටත් අගනක් 
යටරට වහ භහන මිත්රය ලිබහඹ ගඳ්තනුම් යරහ  ඒ අඹ 
භඟත් නු-ගදනු ය්තන ඉදිරිඳත් න භ්ත  අඳට ගම් ප්රලසන 
ඇති යපු  අඳට ගම් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යපු යටල් සිඹල්ර 

භඟ අපි අද මිත්රය ලිත්ඹක් ඇති යගන ටයුතු ය්තන 
ඳට්ත ගන තිගඵනහ. එයි්ත අඳට ිධලහර ප්රතිපර රළී තිගඵනහ. 
ජහතය්තතය මරය අයමුදගර්ත අඳට ඇගභරිහනු ගඩොරේ බිලිඹන 

1.5ක් දු්තග්ත සිඹලුගදනහගේ එඟතහ භතයි. ඵටහිය යටල්ද ඒ 
අයමුදගරහි ිධගලේ තළනක් දයනහ. ඒ අඹ ඒට ිධරු්දධ වුගඩු 
නළවළ. ජහතය්තතය මරය අයමුදගර්ත රළුළණු ඒ මුදර නිහ ගනත් 

ජහතය්තතය මරය ආඹතනලි්ත  යටලි්ත ිධලහර අනු්වඹක් 
අඳට දළ්ත දක්්තන ඳට්තගන තිගඵනහ.  

ජනහිවඳතිතුභහ ඔසට්රිඹහට ගහි්ත ආහට ඳසු ඔසට්රිඹහග්ත 
ිධලහර මුදරක් ගඵොගවොභ වන ගඳොලිඹට සේධන ටයුතු 

වහ දළ්ත අගේ යටට  ජරහ තිගඵනහ. ජේභනිගආ චහ්තරේතුමිඹ 
න ඇ්තගජරහ භේල් භවත්මිඹ ඒ හච්ඡහග  ජ කි හ  යුගයෝ 
මිලිඹන 15 ප්රදහනඹක් යනහ කිඹහ. ඒ යුගයෝ මිලිඹන 15 

ම්ඵ්තධගඹ්ත යිධ රුණහනහඹ අභහතයතුභහ ගඹ තිගආ 
ළබිනේ ඳ්රිහක් ඉදිරිඳත් යරහ  ඒ යුගයෝ මිලිඹන 15්ත යුගයෝ 
මිලිඹන 4ක් අගේ අභහතයහසලඹටත් රඵහ දු්තනහ. ඒහ ණඹ 
ගනොගයි. ඒහ ප්රදහනයි. සිඹඹට සිඹඹ ප්රදහනඹක්. ිධල්ඳත්තු 

ප්රග්දලගආ සිටින තරුණ තරුිසඹ්තට පුහුණු ඳහඨභහරහ ආයම්බ 
යරහ  ඒ ල්ලි බහිධත යමි්ත ඒ ශභයි්තට නිපුණතහ සේධනඹ  
රඵහ ගදන ළඩ පිළිගශට අපි ඹනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අඳට ීය තවසචිඹ 
ඳළගන ග  ඇත්ත ලගඹ්තභ ග්දලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹක් ඳදනම් 
යගනයි. ගනත් ගනොගඹකුත් ගවේතු ඉදිරිඳත් ශහ තභයි. 
වළඵළයි  ඒහ ගනොගයි ප්රධහනභ ගවේතු. ග්දලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹක් 

ඳදනම් යගන තභයි ඒ තවසචිඹ අඳට ඳළගන ග . දළ්ත ඒ 
තවසචිඹ ඉත් ය තිගඵනහ  ගම් සුවදතහ ගොඩ නඟපු නිහ. 
ගම් අවුරු්දග්ද අහන න ගොට GSP Plus වනඹ අඳට 

රළගඵන රකුණු ගඵොගවෝ දුයට ඳවශ වී තිගඵනහ. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ගම් හගේ ිධලහර වගඹෝඹක් රළගඵන 
අසථහ ජ ගම් යගේ ආේථිඹ මීට ඩහ ගවො තත්ත්ඹට 

ගගන්තන  ළඩි දියුණු ය්තන අඳට වළකිඹහක් තිගඵනහ; 
අගේ යජඹට වළකිඹහක් තිගඵනහ. භවරු ට්ත ඳහඨඹක් නළති 
න ගොට ඔඹ ඳහද ඹහත්රහ හගේ ඒහ සිධධහනඹ යරහ නළති 

ප්රලසන ඇති යනහ.  

ගම් ඳහද ඹහත්රහ සිධධහනඹ ය්තන ගවේතු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් 
ය තිුළණහ  භභ දළක්හ.  එක් තභයි  "යසථහ සගලෝධන භය 
උගුගර්ත ගේගය්තන ඳහද ඹහත්රහට එතු ්තන" කිඹන එ. අපි 
ගඵොගවොභ වගඹෝගඹ්ත ග්ත ගම් යසථහ සගලෝධන ළඩ 

පිළිගශ ඳට්ත ගන තිගඵ්තග්ත. අද අභළතිතුභහත් එක් 
දිග්තස ගුණේධන හිටපු ඇභතිතුභහත් හඩි වුණහ  ආඩුඩුරභ 
යසථහ සගලෝධනඹ ළන හච්ඡහ ය්තන. ඵ්තදුර 

ගුණේධන හිටපු ඇභතිතුභහත් ඇිධල්රහ හඩි වුණහ. සිඹලු 
ගදනහභ ම්ඵ්තධ යගනයි  අපි ගම් ය්තග්ත. ඵ්තදුර 
ගුණේධන අගේ හිටපු ඇභතිතුභහ තභයි ආඩුඩුරභ යසථහ 

බහග  ගභගවයුම් මිටුග  මුදල් අනුමිටුග  - Subcommittee 
on Finance - සභාඳති.  එතුමා දැන් ම ො වැඩ මකොටසක් 
යගන ඹනහ. ඇත්ත ලගඹ්තභ එතුභහත් වබහග ගරහ තභයි 

ගම් යටට ඔබින  අලය ආඩුඩුරභ යසථහක් වද්තන දළ්ත 
ඳට්ත ගන තිගඵ්තග්ත. ගභයි්ත අගේ භඟිඹත් ළඩිදියුණු 
ගනහ; තියහය සේධනඹට ඹන භනත් ලක්තිභත් ගනහ. 

ඇත්ත ලගඹ්තභ පිටතට ගහි්ත කිඹන එ ගනොගයි 
ඳහේලිගම්්තතු තුශ සි්දධ නහ අඳ දකි්තග්ත.  

භහ  කිඹ්තග්ත ගම් හගේ ග්දල් ඳදනම් යගන ජනතහ 

ඳහයට ඵසහ නිම් අනලය ප්රලසන ඇති ය්තන ඕනෆ නළවළ 
කිඹන එයි. අඳ ගම් සථහයබහඹ රඵහගන තිගඵ්තග්ත දවස 
සයහක් ජීිධත ඳරිතයහ යරහයි. අගේ යණ ිධරුගෝ දවස 
සයහක් ජීිධත ඳරිතයහ ශහ  අඳට ගම් නිදව රඵහ ගද්තන. 

අහිස ජනතහ දවස ණනක් කහතනඹ වුණහ; භික්ෂූ්ත 
ව්තගේරහ කහතනඹ වුණහ. ගම් යගේ ගරොකු ප්රලසනඹක් ඇති 
ගරහ තිගඵන අසථහ ජ තභයි අගේ යණ ිධරු්ත ජීිධත 

ඳරිතයහ යරහ ගම් නිදව අඳට රඵහ දු්තග්ත. ඒ නිහ අඳ 
සිඹලුගදනහභ අත් ළල් ඵළගන නළඟිටරහ ගම් යට ිධලහර 
සේධනඹක් යහ ගන ඹ්තන ටයුතු යමු.   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අහන ලගඹ්ත තත් 
එ හයණඹක් කිඹහ භභ ථහ අ්ත ය්තනම්. නම් 
ලගඹ්ත  භභ  කිඹ්තන ඹ්තග්ත නළවළ. ජහතය්තතයඹත් භඟ අපි 

ටයුතු යන ගොට එක්ත් ජහතී්තගේ සිධධහනඹත් භඟ 
ගඵොගවොභ මීඳ අපි ටයුතු යනහ. අපි භහන හිමිම් 
ගොමිභත් එක්  ගොභහරිස එක් මීඳ ම්ඵ්තධ ගරහ 
ටයුතු යනහ. නමුත්  ඇත්ත ලගඹ්තභ එතළන ගදබිඩි 

පිළිගතක් රිඹහත්භ නහ. ඒ අපි කිඹ්තන ඕනෆ. ඒට 
ගවොභ උදහවයණඹ තභයි  ඊගආ ගඳගේදහ නිකුත් ය තිුළණු 
චිල්ගොේ හේතහ. ඒ හේතහ ඉදිරිඳත් යපු අසථහග  ඉරහ 

අද න තුරු ඒ හේතහ පිළිඵ එක්ත් ජහතී්තගේ සිධධහනඹ 
අදවක් දක්රහ නළවළ ග්ත. භහන හිමිම් භව ගොභහරිසතුභහ 
රසහග  න ගඳොඩි ග්දටත් ෆ වනහ; ථහ යනහ. අද 

න තුරු ඒ දරුණු හේතහ පිළිඵ අදවක් ප්රහල යරහ නළවළ. 
යටල් ගදට ගහි්ත ඒ යටල් ආරභණඹ යරහ  බඹහන අිධ 
ආයුධ ඒ යටර තිගඵනහ කිඹරහ ගඵොරුක් ගොතරහ  දවස 

සයහක් භයහ දහභරහ  අද ඒ යටල් ගද අසථහය යටල් 
ගදක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ ග්ත. එතගොට ඒහට වුරු 
ගවෝ  කිඹ්තනත් ඕනෆ. ඒ ගදබිඩි පිළිගත් අනුභනඹ යන 

එට අපි ම්පේණගඹ්තභ ිධරු්දධයි. ඉදිරිගආ ජත් ඒ පිළිඵ 
ප්රහලඹක් යයි කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  එභ 
හේතහ ඇත්ත ලගඹ්තභ ගරොකු හේතහක්. ඒ කිඹ්තනත් 
හරඹක් ත ගනහ. ගොගවොභ වුණත් ඒයි ඹථහේථඹ.  

අද ජහතය්තතයගආ ඳහරන ඵරඹ තිගඵන අඹත් එක් අපි 
ගහි්ත වළේගඳ්තන ඕනෆ නළවළ. අපි හටත් ඹටත් ග්තන 
ඕනෆත් නළවළ. අපි හටත් ඹටත් ග්තග්තත් නළතු  අගේ 

සහීනත්ඹත් රැගන  ඒ අඹත් එක් මිත්රය ලී ටයුතු 
යරහ  ගම් යට ිධලහර සේධනඹට ගන ඹ්තන පිඹය 
්තනහඹ කිඹන හයණඹත් භතක් යමි්ත භගේ චන සල්ඳඹ  

අ්ත යනහ. 

 
[අ.බහ. 5.09] 
 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු දිග්තස ගුණේධන 
අගේ හිටපු ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යපු බහ ල් තඵන 
අසථහග  ගඹෝජනහ ම්ඵ්තධගඹ්ත චන කීඳඹක් ථහ 

ය්තනට රළීභ ළන භභ තුටු නහ. ඊටත් ඩහ භභ තුටු 
නහ  අගේ භහි්තද භයසිසව රු අභහතයතුභහගේ ථහග්ත 
ඳසු ථහ ය්තනට රළීභ ළන.  එතුභහ කිඹපු භවය ග්දල් 

අවගන හිටිඹහභ භට පුදුභ හිතුණහ. ගභොද  එතුභහ මුර ජභ 
කි හ  ජනහිවඳති ෛභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහ ගම් යගේ තිුළණු 
භවහ යනඹකි්ත යට ගේයහ ත්තහ කිඹරහ. භවය ිධට ඒ 

ඇත්ත ග්තන පුුව්ත. නමුත්  ඒ ගරහග  අගේ රු ඇභතිතුභහ 
ෛභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහට ගනොගයි උදවු ගශේ  භහි්තද 
යහජඳක් භළතිතුභහට. ගම්හ ගේයභ දළන ගන- 

925 926 



ඳහේලිගම්්තතු 

ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භ්තත්රීතුභහ  ඒ ඇත්ත. ඒ වගඹෝඹ දු්තග්ත ශ්රී රසහ 
නිදවස ඳක්ගආ බහඳති වළටිඹට එතුභහ හිටපු නිහත්  අගේ 
ජනහිවඳති අගේක්ඹහ වුණු නිහත්. දළ්ත ශ්රී රසහ නිදවස 

ඳක්ගආ බහඳති ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහ. 
 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ඳළවළදිලි කිරීභට  ගඵොගවොභ සතුතියි.  

එතුභහ යට ළන  ගඵොගවොභ ග දනහග්ත ථහ ශහ. ගම් යගේ 

තිුළණු ප්රලසනඹ ඒ තයම් ඵයඳතශයි  ඒ තත්ත්ඹ ෛභත්රීඳහර 
සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහගේ ජඹ්වණඹත් එක් භඟ වයහ ත්තහ 
කිඹරහ එතුභහ කි හ. එතුභහ  ප්රහල ශ එභ භතඹත් එක් භභත් 

එක්තයහ ප්රභහණඹට ඉ්තනහ. නමුත්  ප්රලසනඹ තිගඵ්තග්ත එතුභහ 
එදහ ඒ අඳටත් ඩහ ගවොඳි්ත දළන  ගන හිටපු එයි.  ගභොද  
භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහගේ ආඩුඩු හරගආ අගේ භහි්තද 
භයසිසව ඇභතිතුභහ තභයි ිධග්දල ටයුතු ම්ඵ්තධගඹ්ත හුඟහක් 

ගරහට  වබහග වුගඩු; ඒහ ළන ථහ ය්තන ගගආ. එතුභහ 
ඒ අදහනභ ළන ගවොටභ දළන ගනත්   ඒ හරගආ 
චනඹක්ත්  ඒ ළන ථහ ගශේ නළවළ. දළ්ත කිඹනහ  

ගභගවභයි කිඹරහ. භට ගඳගන්තග්ත එතුභහ ගම් ගරහග  
ගඳයුවණු පිට ගවොයි කිඹනහ ගයි. ඒට භක් නළවළ. 
ගඳයුවණු පිට ගවොයි කිඹ්තන. ඒගක් කිසි යදක් ඇත්ගත් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ගොගවොභ වරි එතුභහ ගඳයුවණු පිට ගවොයි 
කිඹනහ ග්ත. ඒට අපි සුඵ ප්රහේථනහ යනහ.  

ඊට අභතය එතුභහ තත් හයණහ කිහිඳඹක් ළන කි හ. 

එක් තභයි  ෛභත්රීඳහර සිරිගේන රු ජනහිවඳතිතුභහ ිධග්දල 
ටයුතුරදි කිසිඹම් ජඹ්වණඹක් රඵහගන තිගඵනහඹ කිඹරහ. 
භභ ඒ පිළි්තනහ. ඒට අපි රු යනහ. ෛභත්රීඳහර 

සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහ එක් ඳළළති රැසවීභ ජත් භභ ඒ 
කි හ.  "ඔඵතුභහ ජඹ්වණඹ රඵහ තිගඵනහ. ඒට අපි සුඵ 
ඳතනහ" කිඹරහ භභ කි හ. ඒ භභ අදත් කිඹනහ. දළ්ත 
තිගඵ්තග්ත  ඊට එවහ ඹන භනක්. එතුභහ රඵහ ත් ජඹ්වණඹ 

තත් ටික් හේථ ය ්තන එයි දළ්ත ය්තන අලය 
්තග්ත.  

දළ්ත  ිධග්දල ටයුතු ඇභතිතුභහ යට පුයහ කිඹනහ  "වයිබ්රිඩ්" 

අිවයණඹක් ගගනහ කිඹරහ. ඳඹ ගඳොගශොග  වරහ කිඹනහ. 
අගේ ජනහිවඳතිතුභහගේ භතඹ ඒ ගනොගයි. ගම් යගේ 
ජනහිවඳතිතුභහ ප්රහල ය්තග්ත ඊට ඩහ ගනස භතඹක්.   

ිධග්දල ටයුතු ඇභතිතුභහ "වයිබ්රිඩ්" අිවයණඹක් ගගනහ 
කිඹනහ; ිධග්දල ිධනිසුරුරු ගගනහ කිඹනහ. ඇයි  ගම් භත 
ගදක්? ඔඵතුභ්තරහ භළදිවත් ගරහ ගම් එ භතඹට 

ගගන්තන. එ භතඹට ගනළල්රහ ගම් ය්තන.  
 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඳහේලස ගදක්. 
 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එගවභ  නම් ආඩුඩුක් ග්තන ඵළවළ ග්ත. ඳහේලස ගදක් 

වුණහට අගේ යට එයි. ඒ භත තිඹහ ්තන. අපි වුරුත් 
මුහුණ ගද්තන ඕනෆ  ගම් ළටලුට. අපි ඒ එතුභහට ිධතයක් 
ගනොගයි  ගභතළන ඉගන භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහටත් 

කිඹනහ. අගේ යට එයි. අපි ඒට එමුතු මුහුණ ගද්තන 

ඕනෆ. එගවභ භත ගදක් එක්ගගනකු ඹට යගන ත 
එක්ගගනකුට රිඹහත්භ ය්තන ඵළවළ.  

 
ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ජනහිවඳතිතුභහගේ සථහයඹ ඳභණක් 

ගනොගයි අභළතිතුභහගේ සථහයඹත් ඒයි.  අගේ ගම් ඳතින 

යසථහට අනු ිධග්දල ිධනිසුරුරු ගගන්තන 

ගොගවොභත්භ ඉඩඩක් නළවළ. එගවභ එන එටත් අපි 

ිධරු්දධයි. අඳට අත්දළකීම් තිගඵනහ  පිට යටි්ත ග්තරහ අගේ 

යගේ ගභොක්ද ගශේ කිඹන එ ළන. ගභගවේ අවුරක් ශහ 

මික් ිධඳුභක් දු්තග්ත නළවළ.  

 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගඵොගවොභ වරි. 
 

ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඒ ගොල්ර්ත ග්දලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹක් අයගනයි එ්තග්ත. 

ඒ හගේභ භහ ගම් හයණඹ කිඹ්තන ඕනෆ. භසර භයවීය 

ඇභතිතුභහ උත්තය ගද්තන ගභතළන නළවළ. භභ නම් කිසිභ තළන 

දළක්ගක් නළවළ  භසර භයවීය ඇභතිතුභහ ප්රහලඹක් යරහ 

තිගඵනහ ිධග්දල ිධනිසුරුරු ගගන්තන ඕනෆඹ කිඹරහ. එතුභහ 

කිසිභ තළන ඒ කි ග  නළවළ. වළඵළයි එතුභහ කි ත්  කි ග  

නළති වුණත් ඒ ගනොගයි සිදු ්තග්ත.  ගම් ප්රධහන ග්දලඳහරන 

ඳක් ගද භ්තිධත ගම් ම්මුතිහ ජ යජගආ ප්රධහනි්ත ගදඳශ 

වළටිඹට  ගම් යගේ ජනහිවඳතියඹහත්  අභළතියඹහත් ඒ ළන ථහ 

ශහට ඳසගේ ඊට එවහයි්ත හටත් ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. 

 
ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගඵොගවොභ වරි. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ ඒ ප්රහලඹත් 

එක් භහ එඟ ගනහ. ගම් ඹන භග්ත ජ අපි යටක් ලගඹ්ත 

එට මුහුණ ගදමු. අඳට එන ගඳොදු ප්රලසනරට අපි එට මුහුණ 

ගදමු. අපි ඇතුගශේ පිල් ගඵගදමු. අපි යඩුඩු ගමු. ඒගක් ඇති 

ප්රලසනඹක් නළවළ. නමුත් ගඳොදු ප්රලසනඹක් ආහභ එට ටයුතු 

යමු. 

ඔඵතුභහ ද්තනහ  ඊගආ ගඳගේදහ ඹහඳනඹ ිධලසිධදයහරගආ 

ඇති ගච්ච ප්රලසනඹ ළන. ගම් එ එක්ගනහ එ එ ිධිවඹට 

ිධ්ව යනහ. නමුත් ගභතළන එ තයඹක් තිගඵනහ. ඒ 

ශියඹ්තට ඳවය දු්තනහ. එශහ එශහ ඳවය දු්තනහ. ඔුව ඳළගශන 

ල් ඳවය දු්තනහ. දුන ල් ඳවය දු්තනහ. ඒ මුුව ගරෝඹභ 

දළක්හ. ගභොක්ද ගච්ච යහජහරිඹ? ළරිසඹ ිධලසිධදයහරගආ 

ළවළණු දරුගෝ න දඹ දු්තනහ කිඹරහ -වුභක් ඇගන 

එ්තන කි හ කිඹරහ- අත් අඩසගුට ත්තහ. ඒ ශභයි අට ගදගනක් 

දළ්ත භහ තුනක් තිසගේ ඇතුගශේ. ඊගආත් ඇඳ ්තන ඵළරි වුණහ. 

දළ්ත ඒ ඳශමුළනිදහට ල් දහරහ. ගභොක්ද ගම් double 

standards? ඇයි   එගවභ double standards තිගඵ්තග්ත? 

ගම්ටයි අපි ිධරු්දධ ග්තග්ත. ගභගවභ ය්තන එඳහ.  මතිඹ 

හටත් එයි. අපි යටක් ලගඹ්ත මුහුණ ගදන ප්රලසන සිඹල්රභ 

එයි. ගම්ගක් ඇතුගශේ අපි එ එ තේ ිධතේ ය නිමු. 

ඒගක් අවුරක් නළවළ.  
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චිල්ගොේ හේතහ ළන එතුභහ ඳහේලිගම්්තතුග  ප්රහල යපු 

එ ළන ගඵොගවොභ ගවො යි. භභ ල්ඳනහ ශහ  ගම් ගන ල් 
කිසිභ ඇභතියගඹක් ඒ ළන ප්රහල ගශේ නළවළ ග්ත කිඹරහ. අඩු 
ණග්ත ඒ අදවත් ප්රහල ගශේ නළවළ. ඒ ප්රහල කිරීභ ළන 
භහ ඔඵතුභහට  සතුති්තත ගනහ. ගම්හ අපි කිඹ්තන ඕනෆ. 

ගම්හ අපි ගරෝඹට කිඹ්තන ඕනෆ  චිල්ගොේ හේතහග  ගභ්තන 
ගම්යි තිගඵ්තග්ත කිඹරහ. Double standards ගභතළනත් 
තිගඵනහ. ඇයි  අඳට ිධතයක් ගන ිධිවඹට ටයුතු ය්තග්ත? 

ඇයි  එසර්තතඹට ගනභ standard එක් කිඹරහ අව්තන ඕනෆ. 
එච්චය ිධතයක් ගනොගයි. ඔඹ භව ගරොකුට ථහ යන පුත් 
ඳත් නිදව  පුත් ඳත් නිදවගේ තිගඵන උත්තරීතය බහඹ ඳතුරු 

වරහ තිගඵනහ  Chilcot Report එග්ත. ඔඵතුභහ භවය ිධට 
ඒ කිඹ්තන ඇති. ඒගක් තිගඵනහ  ඳත්තය ගොගවොභද එදහ 
හිටපු අ්හභහතයයඹහට ගම් භවහ ගරෝ අඳයහධඹ සිදු ය්තන 

උද  ගශේ කිඹරහ. රක් දවඹක් මිනිසසු භළරුහ. කිසිභ ඳදනභක් 
නළතු ඒ යටල් ගදභ සු්ත ගරුහ.  

අපි ඇත්ත ලගඹ්තභ චිල්ගොේ භවත්තඹහගේ ඒ හේතහ 
එළිඹට ප්රහල ය්තන ඕනෆ. ගභවහට බිසහල් ගනෝනහ වරි  වුරු 
වරි ආහභ අපි ඒ ළන අව්තන ඕනෆ. ඒ ප්රසි්දිවගආ අව්තන 
ඕනෆ. ඔඵතුභහ ගම් ඳහේලිගම්්තතුග  යපු ප්රහලඹ භභ අඹ 
ය්තග්ත ඒ හයණඹ ළන කිඹපු නිහයි. ගභොද ගම් ගන ල් 
අභළතිතුභහත්  ිධග්දල ටයුතු ඇභතිතුභහත්  එගවභ නළත්නම් 
ගම් ඉ්තන ඇභතිරු කිසිභ ගගනක්ත් ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත එභ 
චනඹක්ත් ගම් ගන ල් ප්රහල යරහ නළවළ. වුරුත් 
ලිගඹ්ත අමුඩ වගන ඉ්තනහ. එගවභ ගනොගයි ඉ්තන 
ඕනෆ. අඳටත් ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. අගේ යටට ගම් ගොල්ර්ත 
සිඹලු ගදනහභ එතු ගරහ යන ග්ද ළන ඔඵතුභහ ගවොටභ 
ද්තනහ. ඔඵතුභහ ගවොටභ ද්තනහ  යු්දධඹ ඳළති හරගආ 
ගභොන හගේ ඵරඳෆභක් අඳට ගරුහද කිඹරහ. ඒ ඔඵතුභහට 
නළවළයි කිඹ්තන ඵළවළ. ඔඵතුභහ ගවොහහයභ ඒ ළන ද්තනහ.  

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනරට මුහුණ දු්තනහ. 
ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනර ජ ගම් යට ගනුග්ත ඹම් ආහයඹ 
දහඹත්ඹක් දු්තනහ. අපි ඒ ගනොද්තනහ ගනොගයි. අපි ඒ 
ගවොටභ ද්තනහ. ඒ ිධිවගආ තත්ත්ඹ ජ තභයි  ඒ ප්රලසනඹට 
භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහ මුහුණ  ජරහ ගොගවොභ වරි යු්දධඹ 
අහන ගශේ. ඒත් අව දභ්තන එඳහ; ඒත් වෆල්ලුට රක්  
ය්තන එඳහ. ඒ ඵරග ඹට මුහුණ ගද්තන පුුව්ත වයිඹක් 
එතුභහට තිුළණහ. ඒ ගම් යගේ කිසිභ නහඹගඹකුට තිුළගඩු 
නළවළ. ගම් යගේ කිසිභ නහඹගඹක් ඒට මුහුණ දු්තග්ත නළවළ. 
එතුභහට පුුව්තභ තිුළණහ  ඒ තේජනඹට මුහුණ  ජරහ අගේ යට 
ගේයහ ්තන. අද එතුභහ හිගේ දභ්තන  අද එතුභහ නිම් තුේටු 
ගදගක් පුයළසිගඹක් ඵට ඳරිේතනඹ ය්තන  එතුභහ ත ඳව 
ළඩක් නළති පු්දරගඹක් ඵට ඳරිේතනඹ ය්තන  අපිත් එක් 
හිටපු උදිධඹත් භව්තසි ගන එයි අඳට නහටු; ගම් දළන 
ගන ඉ්තන උදිධඹත් ඒට වබහග ගන එයි නහටු. ඒ 
නිහ තයඹ ථහ ය්තන. ප්රලසනඹට මුහුණ දු්තනු තළන ථහ 
ය්තන. ගභොක්ද ගභතළන වුගඩු කිඹ්තන. ඒ කිඹ්තන බඹ 
ග්තන එඳහ.  

අද රු ඇභතිතුභහ කිඹනහ ''අගේ ජනහිවඳතිතුභහ ගම් ගම් 
ජඹ්වණ රළුළහ'' කිඹරහ. ඒ ගවොයි. වළඵළයි  අය ''පුටහ ව 
ගක්ජු ෆල්ර'' ථහග  තත්ත්ඹට ළගට්තන ගද්තන එඳහ. 
එතගොට ගම් ජනහිවඳතිතුභහත් නළති ගනහ; ගම් 
ජනහිවඳතිතුභහත් ිධනහල ගනහ. එතුභහටත් ඇත්ත කිඹ්තන. ගම් 
යගේ ඹථහේථඹ කිඹ්තන. ගම් යගේ භව ගඳොගශොග  ගභොක්ද 
තිගඵ්තග්ත කිඹ්තන. ඒයි ගම් යටට ිධඹ යුතු යුතුභ. එතුභහ 
මුශහ කිරීභ ගනොගයි  පුටහ ව ගක්ජු ෆල්ගල් ථහ ආඳහු 
ගගනන එ ගනොගයි ශ යුත්ගත්. එතුභහට ගම් යගේ තිගඵන 
ඹථහේථඹ පිළිඵ ඇත්ත දළන්තන තිගඵ්තනට ඕනෆ. ගම් 
ආේථිඹත් අද ළටිරහ තිගඵ්තග්ත එතළනටයි. එතුභහට ගම් 
ගතොයතුරු ඹ්තග්ත නළවළ. ගඹහභ කිඹ්තග්ත ගන එක්.  

රු ඇභතිතුභනි  තමු්තනහ්තගේරහ ඳසු ගඹ දසර ශ්රී රසහ 
ඳදනම් ආඹතනගආ ජ රැසවීභක් තිේඵහ. එහි ජ ගභොද වුගඩු? ඵඩු 
මිර ළන ථහ ශහභ ගභොද වුගඩු? ගභොනහද කි ග ? [ඵහධහ 
කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. ඒ ගඵොරු. ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 
ජනහිවඳතිතුභහ එක් තභයි ගම් යගේ සිඹලුභ ගදනහ ඉ්තග්ත. ඒ 
නිහ එගවභ ය්තන එඳහ. එගවභ නහඹඹ්තට කි හභ ඒ 
නහඹගඹෝ ිධනහල ගනහ. වුරුත් එක් එතු ගරහ ඒ 
තභයි භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහටත් ගශේ. ''ඔඵතුභහ තයම් ගම් 
යගේ නහඹගඹක් තත් නළවළ'' කි හ. භභ ද්තනහ ගච්ච ග්ද. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භහි්තද ඹහඳහ භ්තත්රීතුභනි  එගවභ ගදඹක් වුගඩු නළවළ 
කිඹරහ භගේ චනඹ පිළි්තන ගෝ. 

 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එගවභ වුගඩු නළති නම්  එච්චයයි. 

 

ගරු මහින්ද වමරසිගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔඵතුභහට ළරැදි ගතොයතුයක්  ජරහ තිගඵ්තග්ත. අපි 
ගදගොල්ර්ත වේඳ්තනත් භවරු ගඵොරු ගොතරහ 
තමු්තනහ්තගේරහ ගනොභඟ ඹනහ. 

 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභහ එගවභ කිඹනහ නම් භභ පිළි්තනම්. 

නමුත්  ප්රලසනඹ තිගඵ්තග්ත ඒ ගනොගයි. භහි්තද යහජඳක් 

හිටපු ජනහිවඳතිතුභහටත් ගශේ ඔඹ ග්දභයි. එතුභහට කි හ  

''ඔඵතුභහ ඳණ තිගඵන තුරු ගම් යගේ ජනහිවඳති'' කිඹරහ. අපි 

පිටිඳසග්ත ඉගන හිනව ගනහ. අඳට ථහ ය්තන ඉඩක් 

නළවළ. ''ඔඵතුභහ භව යජහ''ඹ කි හ; ''ගම් යගේ යේජුරුගෝ'' 

කි හ. ඔඹ ගේ හිටිඹ උදිධඹ එගවභ කිඹරහ ඒ භනුසඹහ ිධනහල 

ශහ. ඒ ග්ත වුගඩු. ඒ ග්ත ඇත්ත ථහ. දළ්ත ඒ ේටිඹ 

අගනක් ඳළත්තට ගහි්ත. දළ්ත එතුභහ තනි ගරහයි ඉ්තග්ත. 

එතුභහට අපි ගෞය ය්තග්ත ගම් යට ගේයහ ත්ත නහඹඹහ 

නිහයි. එතුභහ ගම් යට ගනුග්ත දළළ්තත ගේහක් ශහ. 

ඉතිවහගආ අපි ද්තනහ හරඹ  අගේ ඹගේ හරඹ ගම් යටට 

ළඩිභ ගේඹක් ශ පු්දරඹහ වළටිඹටයි අපි එතුභහ දකි්තග්ත.  

ගම් යගේ ගභොන තයම් නහඹගඹෝ හිටිඹහද? ඒ උදිධඹ ළඩ 

යන වළටි අපි දළක්හ. ගේ.ආේ. ජඹේධන හිටපු 

ජනහිවඳතිතුභහගේ නහඹත්ඹ තිගඵන හරගආ ඉරහ භභ ගම් 

රු බහග  හිටිඹහ. එදහ ඉරහ ගම් ප්රලසනඹ තිුළණහ. ගම් ප්රලසනඹට 

ඒ නහඹඹ්ත මුහුණ දු්ත වළටි අපි දළක්හ. එදහ ඉ්තදිඹහග  

ඵරඳෆම් ආ ග රහග  ගේ.ආේ. ජඹේධන හිටපු ජනහිවඳතිතුභහගේ 

වළසිරීභ ගභොක්ද කිඹන එ අපි දළක්හ. ආඩුඩු ඳක්ගආ 

රැසවීභට ඇිධල්රහ ගභොනහද කි ග  කිඹරහ භභ ඇහුහ. ගොයි 

ිධිවඹටද වළසිරුගඩු කිඹන එ අපි දළක්හ. භවය ග රහට 

අඳට බඹ හිතුණහ  ගම් අගේ යගේ නහඹඹහද කිඹරහ. අඳට රේජහ 

හිතුණහ  ගම් අගේ යගේ නහඹඹහද කිඹරහ. ඒ නිහයි අඳට එක්ත් 

ජහති ඳක්ගඹ්ත ඹ්තන වුගඩු; ඒ නිහයි එදහ අපි ිධරු්දධ ථහ 

ගශේ.  
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ඳහේලිගම්්තතු 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඊට ඳසගේ ආපු 
නහඹගඹෝත් අගේ යගේ ගම් ප්රලසනර ජ ගම් ිධිවඹට මුහුණ දු්තග්ත 
නළවළ. ගම් ිධිවඹට යට ළන ළක්කුභක් ඇති ඒහට මුහුණ 

දු්තග්ත නළවළ. යගේ ප්රලසන ළන අගඵෝධඹක් ඇති මුහුණ 
දු්තග්ත නළවළ. ගම් ෆභ ඵරග ඹටභ මුහුණ දු්ත නහඹගඹක් 
තභයි  භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහ. ඒ ගෞයඹ අපි එතුභහට 

ගද්තන සදහනම් නළත්නම්  අපි ගම් යගේ පුයළසිගඹෝ ගනොගයි; 
අපි ගම් යගේ භනුසගඹෝ ගනොගයි. අද එතුභහ තිඹහ ගන 
ගද්තන පුුව්ත ද ධ එතුභහට ගදනහ. ඒටයි අපි ිධරු්දධ. 

එතුභහගේ අඩු ඳහඩුම් ඇති. එතුභහ ගේ හිටිඹ  එතුභහ ිධනහල ශ 
මිනිසු්තගේයි එතුභහට ළඩිඹ අඩු ඳහඩුම් තිුළගඩු. ඒ අඩු 
ඳහඩුම්රට දඬුම් ගද්තන. නමුත්  ගභළනි ආහයඹට යටට 

ළඩක් ශ  ඓතිවහසිත ගේඹක් ශ පු්දරගඹකුට ගම් 
ිධිවඹට අඳවහ ය්තන එඳහඹ කිඹහයි අපි කිඹ්තග්ත. අගනක් 
ඕනෆභ ගදඹක් අඳට භක් නළවළ. උහිධ ගනිහි්ත නඩු දභනහ 
ග්ත; දභ්තන. දභන  නඩු ගභොනහද? අපි දළක්හ  ඵට ගඵදුයි 

කිඹරහ ඵළසිල් යහජඳක් භවත්තඹහට නඩුක් දළම්භ ඵ. එතළන 
කිසිභ නඩුක් නළවළ. ඒ රුණු ම්ඵ්තධ ඊට ගඳය ඉවශ 
උහිධගඹ්ත ඇඳ දු්තනහ. දළ්ත ඳවශ උහිධඹට ගහි්ත දහරහ  නළත 

එතුභහ ඇතුශට දළම්භහ. ඇතුශට දහරහ ගභොක්ද  ගම් ග්තග්ත? 
තුටු ගනහ. භහි්තද යහජඳක්ට ව්තන; නහභල් යහජඳක් 
ඇතුශට දළම්භහ. අඩු ඳහඩු ගනොතිුළණු  පු්දරඹ්ත නම් ගනොගයි 

කිඹන එත් කිඹ්තන ඕනෆ. අඩු ඳහඩුම් තිුළණහ. නමුත් ගම් නඩු  
ගඵොරුට ගොතහපු නඩු. හක්ෂි නළතු ගොතහපු නඩු. අපි 
උහිධගආ ගහි්ත ඵරහගන හිටිඹහ ගභොක්ද  ගම් නඩු කිඹරහ. 

ගඳොලීසිගආ භවත්රු ඇිධල්රහ කිඹන ඒහට මුුව උහිධඹභ හිනහ 
ගනහ.  FCID  එගක් භවත්රු ඇිධල්රහ කිඹන ඒහට උහිධඹභ 
හිනහ ගනහ  ගම්හද ගම් නඩු; ගම්හද  ගම් හක්ෂි කිඹරහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද ගඳොලීසිඹ ඉතහභත් 
අයණ ගරහ ඉ්තග්ත.  ඒ මිනිසු්තගේ ඳඩි ළඩි ගශේ නළවළ; ඒ 
මිනිසු්තට ඳඩි රඵහ ගද්තන. ගම් ආේථිඹ ළනයි 
තමු්තනහ්තගේරහ ථහ ය්තග්ත.  නිඹමිත ළටුඳක් ගනොරළගඵන 

නිහ තභයි ඒ මිනිසසු ගම් ඵලුම්රට රළවළසතිගරහ ඉ්තග්ත. 
Promotion එ ගදනහ නම්  ඕනෆභ ජයහ ළඩක් ය්තන සදහනම්.  
භවය ගරහට ඔඹ හගේ රහබ ප්රගඹෝජන ගදනහ කි හ නම් 

ඕනෆභ ඳවත් ළඩක් ය්තන පුුව්ත. එතළනටයි අද ගඳොලීසිඹට 
ළටිරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ ළන අපි නහටු ගනහ. ඒ මිනිසු්තට 
නිඹමිත උසවීම් ටි ගද්තන; ඒ මිනිසු්තට නිඹමිත ළටුඳ 

ගද්තන. සිඹඹට 40 ළටුේ ළඩිවීභක් ගද්තන ථහ යපු 
ආඩුඩුක් තභයි ගම් තිගඵ්තග්ත. එගවභ කිඹහගන තභයි ඵරඹට 
ආග . ඇයි   ඒ ළටුඳ ගද්තන ඵළරි? ඒ ගද්තන. ඒ දු්තගනොත් 

ගම් යගේ නිදවස ගඳොලිස ගේඹක් ඇති ගයි;  ගම් යගේ 
ගෞය මඹ ගඳොලිස ගේඹක් ඇති ගයි. නමුත් භහි්තද යහජඳක් 
භළතිතුභහට අඳවහ ය්තන  ගම් යටට ගේඹක් යපු නහඹඹහ 
නළති ය්තන  ගම් නහඹඹහ ම්පේණගඹ්ත මර කහතනඹ 

යරහ දභ්තන ගනිඹන ළඩ පිළිගශ ඉතහභත් අගලෝබන ඒ 
හගේභ අසික්කිත ළඩ පිළිගශක් වළටිඹටයි රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි භභ දකි්තග්ත. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 5.24] 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද ගම් ිධහදඹ ගනුග්ත 

ථහ ය්තන රළීභ පිළිග භභ ිධගලේගඹ්ත ්තගතෝඹට ඳත් 
ගනහ. ඒ එක්භ අගේ රු භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන 

භ්තත්රීතුභහගේ අදව ළනත් මුලි්තභ ප්රහල ය්තනම්. යු්දධගආ 

ජඹ්වණඹත් භඟ හිටපු ජනහිවඳති භහි්තද යහජඳක් භවතහ 
ගෞයඹ රළබිඹ යුතු පු්දරගඹක් වළටිඹට ළරකීභට නම් හිටපු 
ජනහිවඳති ගනල්්ත භළ්තගඩරහ  හගේ ගඵොගවොභ ගෞයහ්තිධත 
ිධිවඹට තභ්තගේ යුතුභ යරහ   නිසි රට  නිසි අසථහග  

ඉත් ග්තන තිුළණහ.  අපි ගඵෞ්දධඹ්ත වළටිඹට නිය්තතයගඹ්ත 
ථහ යන ගදඹක් තභයි අත්වළරීභ කිඹ්තග්ත.  එතුභහත් 
ගනල්්ත භළ්තගඩරහ හගේ අදේලත් චරිතඹක් වුණහ නම්  ඔඹ 

ඔඵතුභහ කිඹන ගෞයඹ ව ඒ සිඹල්ර රළී භට නිඹමිත 
තිුළණහ. වළඵළයි  ඕනෆභ ගදඹක් ඕනෆට ළඩිඹ ඕනෆභ නළවළ 
කිඹන හයණඹත් එක් ඒ තිබිච්ච අිව ඵර තඩුවහ  තිසණහ 

නිහ - [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ ව එතුභහගේ ගෝරගඹෝ 
ඩුඩහඹභ පිරිහීභට ඳත් වුණහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද එතුභහ කුරුණෆර 

දිස්රික් ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රී.  ඒ භේටගම්භ භභත් අද කුරුණෆර 
දිස්රික් ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රී. ඒ හගේ ඳවත් තත්ත්ඹට 
ළගටන තී්තදු තීයණ නි්ද ජ ඊට ගනස එතුභහ ගභගවඹවීභට  
ඔඵතුභහරහටත් කීභක් තිුළණහ. තභ්තගේ නහඹඹහ ඒ හගේ 

භේටභට ඹෆගම් තී්තදු තීයණ ළ මගම් ජ  ඒහයි්ත එතුභහ 
ශක්හ ්තනට ඔඵතුභ්තරහටත් කීභක් තිුළණහ. රු භහි්තද 
ඹහඳහ අගේේධන භ්තත්රීතුභනි   අද තුහය ඉඳුනිල්ගේ තත්ත්ඹට 

භහි්තද යහජඳක් ළේීමභ පිළිඵ තමු්තනහ්තගේත් ඒ කීභ 
ඵහය්තන ඕනෆ. ඒ හයණඹ භභ ිධගලේගඹ්තභ තමු්තනහ්තගේට 
කිඹනහ.  ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ අද ගම් ඉදිරිඳත් යපු ගඹෝජනහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි තිගඵන නය. ජු කිරි ගොල්ගරෝ 
වන ගල්රම් ිධඹඳත් ග්දලඳහරඹ්ත ළහුහභ ඒ තත්ත්ඹට 
ඳත් ගනහ. ඒ හගේභ ජනහරි 8්ත ඳසගේ ගම් යජඹ ආහභ ගම් 

ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ ඹළයි කිඹහ ්තනහ ඩුඩහඹභ 
ිධිධධහහයගඹ්ත ල් ව්තන ඳට්ත ත්තහ. තිගඹ්ත ගදග්ත  
තිගඹ්ත ගදග්ත  තිගඹ්ත ගදග්ත ගභොනහ ගවෝ ප්රලසනඹක්  

ගභොනහ ගවෝ භහතිහක් අයගන  ගභොනහ ගවෝ අවුරක් ඇති 
යරහ  "ගම් ඳහේලිගම්්තතු අසථහයයි. දළ්ත ගම් නූගර්ත  නූල් 
ෆල්ගර්ත එල්ගර්තග්ත. ඳහේලිගම්්තතු ඇතුශ වරි චල්" 
කිඹරහ  ගම් හගේ භතඹක් යට පුයහ භහජත ය්තනට 

ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ ඹළයි කිඹහ ්තනහ ඩුඩහඹභ උත්හව 
යනහ. ගම් ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ නූල් සත්තය ළඩක්.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළ්ත ගභතළන අමුතුභ 
සි්දිවඹක් සිදු ග්තග්ත. අපි යටක් වළටිඹට  භවජන නිගඹෝජිතගඹෝ 
වළටිඹට ගම් ගවොය නඩඹ ඵරගඹ්ත ඳව යරහ දළම්භහ. මුුව යගේභ 
සිටි ජනතහ ගම් ගවොය නඩඹ දිවහ ඵරහගන හිටිඹහ. "අ්තන 
ගවොරු. අ්තන ගවොරු. අ්තන ගවොරු" කිඹරහ ගම් ගවොය නඩඹ දිවහ 
මුුව යගේභ ජනතහ ඵරහගන හිටිඹහ. දළ්ත ගම්ගොල්ර භගනෝ 
ිධදයහත්භ ළඩක් යනහ. සිඹලුගදනහ තභ්ත දිවහ ඵරහගන 
ඉ්තන ිධට ගවොය ඩුඩහඹභ එතු ගරහ  "නළවළ  නළවළ. අපි 
ගනොගයි ගවොරු. අ්තන ගවොරු." කිඹරහ අලුත් ආඩුඩු ඳක්ගආ 
ඩුඩහඹභට ඇඟිල්ර දික් යනහ. ගම් ගඵොගවොභ භගනෝ 
ිධදයහත්භයි. තභ්ත දිවහ 24 ඳළගආභ ඵරහ සිටින ජනතහගේ ඇස 
ගනත් ගෝණඹට ගඹොමු යනහ. ඇයි ගදිධඹග්ත  ඳළඹක් 
ගදක් ගවෝ ගනත් ඳළත්තට ගඹොමු කිරීගභ්ත රඵන 
ළනසිල්ර රඵහ ්තන ගවොරු්ත ිධසි්තභ අලුත් ආඩුඩුට 
ඇඟිල්ර දික් යනහ. ලි්ත නම් ගවොයහගේ ගේන ගවොයහගේ 
අම්භහග්ත ගහිල්රහ ඇහුග . දළ්ත ගම් අව්තග්ත 
ගවොරු්තග්තභයි. ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ ඹළයි කිඹහ ්තනහ ගවොරු 
ටි ජනතහගේ ඇස ්ත ය්තනට  ජනතහ ගනොභඟ 
ඹ්තනට "අ්තන ගවොරු" කිඹරහ සිදු යන රිඹහග  ප්රතිපරඹක් 
තභයි ගම්. ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ වළභ තිසගේභ ගචෝදනහ යන 
අගේ අලුත් ආඩුඩු ගභොනහද රඵහ ගනොදු්තන වන?  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි ආපු භ්තභ රසහග  
යහජය ගේඹට ළඩිභ ඳඩි ළඩිවීභ ශහ. රක් 14ක් න යහජය 

931 932 

[රු භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන භවතහ] 
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ගේයි්තට රුපිඹල් 10 000 ඵළග්ත රඵහ දු්තනහ. ඒහගආ ණ්ත 
වදහ ්තන රු භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන භ්තත්රීතුභනි. 1 400 000 
x රු.10 000. ඒ හගේභ අපි ිධරහමිඹ්තගේ  ජභනහ ළඩි ශහ. 
ිධගලේගඹ්ත භි්දිව  ජභනහ ළන ගචෝදනහක් ති ගඵනහ. 
තමු්තනහ්තගේරහගේ හරගආ  නම් එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිගඹක් 
ව ඳභිස්ත භි්දිව  ජභනහ අවරටත් ඹ්තනට රළුළගඩු නළවළ. 
ඒ සිඹඹට 90ක්භ තමු්තනහ්තගේරහගේ ඳක්ගආ අඹ තභයි 
ත්ගත්. නමුත් අගේ ආඩුඩු ඒ ිධිවඹට ේගීයණඹ ගශේ 
නළවළ. යූඑ්තපීහයයි්තට -එක්ත් ජහති ඳහක්ෂියි්තට- අපි 
භි්දිවඹ වදරහ දු්තග්ත නළවළ. අපි ගම් න ිධට ප්රතිරහබ රඵහ 
්තනහ භි්දිව රහභී්තගේ භි්දිව ප්රතිරහබඹ ළඩි යරහ 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ අපි ළඩිහිටි  ජභනහ ළඩි ශහ.  

 
ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

උඳග්දල තනතුරු දු්තනහ කිඹරහ කි හ. 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ භභ ද්තග්ත නළවළ. අපි ළඩිහිටි  ජභනහ ළඩි ශහ. 

තමු්තනහ්තගේරහගේ හරගආ ඩීල් ලීටයඹක් රුපිඹල් 123යි. අපි 

ඒ 95ට ඵළසසුහ. තමු්තනහ්තගේරහගේ හරගආ අිවයණගඹ්ත 

නිගඹෝඹක්  ජරහ තිුළණත්  ඔඹ කිඹන ිධිවඹට ගරෝ ගගශ 

ගඳොගශේ ගතල් මිර අඩු වුණත් තමු්තනහ්තගේරහ ඒ අඩු ගශේ 

නළවළ. නමුත් අපි දළ්ත යටත් එවහ හරඹ සිට ඒ අඩු 

යරහ තිගඵනහ. භත තිඹහ ්තන. තමු්තනහ්තගේරහ ගචෝදනහ 

ශහට අපි තභ එ ලත 50ක් ළඩි ගශේ නළවළ. ඒ හගේභ අපි 

වළභ භටභ රුපිඹල් රක් 10  ජභනහක් රඵහ  ජගම් 

ළඩටවන ගම් න ිධට එ ටඹක් ගඵොගවොභ හේථ අ්ත 

යරහ තිගඵනහ. දළ්ත එහි ගදගනි ටඹ රිඹහත්භ ගරහ 

තිගඵනහ. තමු්තනහ්තගේරහගේ ඡහඹහ ළබිනේටුග  ිධභල් 

වීයසල භවත්භඹහට -භට සිගභ්තති ගොේටඹක්ත් ගඵදපු 

නළති ිධභල් වීයසල භවත්භඹහට- ආඳහු අීක්ණඹ ය්තන 

කිඹරහ  ජරහ තිගඵනහ එතුභහගේ හිටපු අභහතයහසලඹ.  

අපි ගඳොඩි තරුණයි්ත හරගආ  ආේ. ගප්රේභදහ 

ජනහිවඳතිතුභහගේ හරගආ අපි ඇහුහ "උදහම්" ළඩටව්ත  

නිහ ළඩටව්ත ළන. ඉ්ත ඳසු අගේ න යජ ඹ ඹටගත් නිහ 

ළඩටවනක් ළන ඇහුහ මි තමු්තනහ්තගේරහගේ යජඹ 

හරගආ භට භහජත වුණු  ළමිඹ්තට  අහිසයි්තට  

අයණයි්ත නිහ රළගඵන ළඩ පිළිගශක් තිුළගඩු නළවළ. ඒහ 

ගම් යජඹ තුශ අපි ිධගලේගඹ්ත යනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඊගආ ආසශි අීක්ණ 

හය බහග  ජ යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහසලගආ අගේ නිරධහරී 

භවත්භගඹක් කි හ  "ඳසුගඹ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ ිධහව වීම් -

හද ඵළඳීම්- අඩු ගරහ තිගඵනහ." කිඹරහ. හද ඵළඳීම් අඩු 

ගරහ. 

 
ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ගම් ආඩුඩු ආහට ඳසගේ. 

 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ තභයි. භභ තමු්තනහ්තගේට කිඹහ ගද්තනම්.  

ඳසු ගඹ හර ඳරිච්ගේදගආ හද ඵඳින එ අඩුගරහ තිුළණහ 

ලු. ගොයි හරගආද කිඹරහ කි ගොත්  දළනට අවුරුදු 5  6 
ඉරහ හද ඵඳින එ අඩු ගරහ. ජනවනඹ ළඩි ගනහ. 
ජනවනඹ ළඩි ග්තන  ළඩි ග්තන හද ගනොඵඳි්තග්ත 
ඇයි? 

 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ නිහ දළ්ත භලිසග ිධහව  මතිත ය්තන ඹනහ. 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු භ්තත්රීතුභහ  අලය නම් ඒ ිධිවඹටත් හද ඵඳියි. රු 
භ්තත්රීතුභනි  හද ඵඳින එ අඩු වුගඩු ඇයි? 

තමු්තනහ්තගේරහගේ ආඩුඩු හරගආ ගයජිසටේ හසතු 
ලගඹ්ත හද ඵඳින ෆභ යුරග්තභ රුපිඹල් 5 000ක් අඹ 
ශහ. එගවභ තභයි ගම් ගොල්ගරෝ දහරහ තිුළණු ඵදු. අද අපි ඒ 

සිඹල්ර නිදවස යරහ තිගඵනහ. ඒ ිධිවඹට නිදවස ය තිබිඹ ජත් 
ගවොරු්ත ිධසි්ත නිේගදෝීම මිනිසු්තට වන ල් ප්රවහයලි්ත තත් 
එක් ල් ප්රවහයඹක් වළටිඹට තභයි ිධගලේගඹ්ත භභ ගම් 

දකි්තග්ත. 

තමු්තනහ්තගේරහ ඳසු ගඹ හරගආ ගඳොගවොය ප්රලසනඹ 
අයගන ල් ළහුහ; නිර ඇඳුම් ප්රලසනඹ අයගන ල් ළහුහ; 
'ළේ' ප්රලසනඹ අයගන ල් ළහුහ; භව ඵළසකු අිවඳතිගේ ප්රලසනඹ 
අයගන ල් ළහුහ; හවන ප්රලසනඹ අයගන ල් ළහුහ; 

ETCA සි්දිවඹ අයගන ල් ළහුහ. එගවභ ල් වන භ්ත 
තමු්තනහ්තගේරහ ගඳොල් ව්තනත් ඳට්ත ත්තහ. 

භභ ගඳොගවොය ප්රලසනඹ ළන කිඹ්තනම්. අගේ ම්ර ජනතහ 
ගඳොගවොය ප්රලසනඹ අයගන අපිත් කුරේපු ශහ. භට ඹ්තන 
ඵළවළ. "අයිගඹෝ  රුපිඹල් 350ට තභයි එදහ ගඳොගවොය මිටිඹක් 

දු්තග්ත"  කිඹරහ කිඹනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභහ  දළ්ත ථහ අ්ත ය්තන. 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු ඵ්තදුර රහල් 

ඵඩුඩහරිගොඩ භ්තත්රීතුභහගේ හරගඹ්ත ිධනහඩි කිහිඳඹක් භට 
රඵහ ගද්තන. 

භභ ගඳොගවොය ප්රලසනඹ ළන ථහ යනහ නම්  

ිධගලේගඹ්තභ ගඳොගවොය මිටිඹක් රුපිඹල් 350 ණග්ත රඵහ 
දු්තනහ. හභහනයගඹ්ත අක්යඹක් හ යන පු්දරගඹකුට 
ගඳොගවොය මිටි ගදක් රඵහ දු්තනහ. ගඳොගවොය මිටිඹ රුපිඹල් 350 
ණග්ත දු්තනහට යක්ණ හසතු කිඹරහ රුපිඹල් 150ක්  200ක් 

්තනහ. ප්රහවන හසතු කිඹරහ රුපිඹල් 100ක්  150ක් ්තනහ. 
රැවුම් හසතු  ඵඩහ හසතු කිඹරහ මුදරක් අඹ යනහ. 
හභහනයගඹ්ත ගඳොගවොය මිටිඹක් වහ අඹ ය්තග්ත රුපිඹල් 

350යි කිඹරහ නහභ භහ්රි ගඳ්තනුහට  ගඳොගවොය මිටිඹක් වහ 
රුපිඹල් 700ක්  750ක් ළඹ ය්තන සිදු වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
රු භ්තත්රීතුභහ  භභත් ගොිධගඹක්. ගඳොගවොය මිටිඹක් වහ 

රුපිඹල් 700ක්  750ක් ළඹ ය්තන සිදුවුණහ. ඳට දහ්තන ගවො 
නළති  ඳට ිධහය වුණු ඵහර ගඳොගවොය තභයි එදහ දු්තග්ත. ගම් 
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ඳහේලිගම්්තතු 

ගන ගොට ගොිධගඹෝ කිඹනහ  "අක්යඹක් වහ රඵහ දු්ත 
රුපිඹල් 5 000්ත රුපිඹල් 4 500යි තභ්තට ිධඹදම් ග්තග්ත" 
කිඹරහ. ගඳොගවොය කිගරෝ ප්රභහණඹ ගොච්චයද කිඹරහ 

තමු්තනහ්තගේරහ ණ්ත වදරහ ඵර්තන. රුපිඹල් 4 500යි ිධඹදම් 
ග්තග්ත. ගවො ප්රමිතිඹකි්ත යුක්ත  ඳට හිතය ගුණහත්භ 
ගඳොගවොයක් දළ්ත ඳට ගඹොදනහ. ඒ රඵහ ගදන මුදලිනුත් දළ්ත 

රුපිඹල් 500ක් ඉතුරු ය ්තනහ. ලි්ත රුපිඹල් 350ට 
ගඳොගවොය  ජගම් රිඹහලිඹ තුශ ඔවු්තගේ අති්ත ිධඹදම් ගච්ච 
රුපිඹල් 1 500කුත් ඔවු්ත දළ්ත ඉතුරු ය ්තනහ. ගුණහත්භ 

ටිනහභක් ඇති ගඳොගවොය ගඹ ජභ නිහ ඉඩම් අක්යඹක් තිූ  
ගොිධඹහට දළ්ත රුපිඹල් 2 000ක් ඳභණ ඉතුරු ගනහ.  

 
ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභහ ගභතළන ජ කි හට  භට ගහිල්රහ ඕහ කිඹ්තන එඳහ. 

  

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
රු භ්තත්රීතුභනි  අපි යට ගේ ගහිල්රහ ද්තනහ ග්ද ළනයි 

කිඹ්තග්ත.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අගේ ආඩුඩු ඹම් ගදඹක් 
යපු භ්ත ගම්ගොල්ර්ත ල් ව්තන ඳට්ත ්තනහ. 

ගඳොඩ්ඩක් ඉ්තන. ළශඳූ ඳසුයි මිහිය දළගන්තග්ත. ගම් ගනල්ලි 
ගඩිඹක් හගේ ගදඹක්. සීනි ගඵෝර  ගචොරේ එක් මිනිසු්තට 
 ජරහ ඡ්තදඹ ්තන තභයි තමු්තනහ්තගේරහ පුරුදු ගරහ හිටිගආ. 
වළඵළයි  අපි ගද්තග්ත ගඵොගවොභ ඖීඹ ගුණහත්භ තිගඵන 

ගනල්ලි ගඩිඹක් හගේ ිධඳුභක්. එ ඳහයටභ න ගොට 
ගනල්ලි ගඩිගආ ගඳොඩි වටක්  තිත්තක් දළගනයි.  වළඵළයි  රු 
භ්තත්රීතුභනි  ටි ග රහක් ගඹහට ඳසු තභයි දළගන්තග්ත. ඒ 

කිඹ්තග්ත  ළශඳූ ඳසුයි මිහිය දළගන්තග්ත. දළ්ත භහ වත අටට 
ඉසය ගරහ ඵළණපු ගඳොගවොය ප්රලසනඹට  දළ්ත ගොිධගඹෝ 
කිඹනහ  “අගේ අතට ල්ලි කීඹක් ගවෝ ඉතුරු ගනහ  අගේ 

ඳට වහනි ග්තගනත් නළවළ  අනුයහධපුයඹ  ගඳොගශෝතනරු 
ප්රග්දලර හගේ කුඩු ගයෝගගඹෝ බිහිග්තගනත් නළවළ” 
කිඹරහ. ඒ හගේභ මිනිසසු කිඹනහ  “අපි ගනදහ 350යි කිඹහ 

ත්ත ඹහගේ ගඳොගවොය  ආගඹත් ්තගනත් නළවළ. රුපිඹල් 
1 500ක් ඳභණ එතළනත් ඉතුරු ගනහ.” කිඹරහ. කුඹුරු 
අක්යඹක් තිගඵන වළභ පු්දරඹකුටභ දළ්ත රුපිඹල් 1 500ක් 

2 000ක් ඳභණ ගම් නිහ ඉතුරු ගනහ කිඹරහ  මිනිසසු කිඹනහ.  

තමු්තනහ්තගේරහ ඊශඟට දභරහ වපු ප්රලසනඹ තභයි නිර 
ඇඳුම් ප්රලසනඹ. ිධගලේගඹ්ත ඳශහත් බහ ඳහල්ර සිටින 
ිධදුවල්ඳතිරු්තග්ත සිඹඹට 90ක් තමු්තනහ්තගේරහ හුයතල් 

යපු ිධදුවල්ඳතිරු. ගම් ිධදුවල්ඳතිරු මිනිසු්ත අතය භතඹක් 
භහජත ශහ  ගදභ පිඹ්ත යසතිඹහදු කිරීභ පිළිඵ. නමුත් 
තමු්තනහ්තගේරහ දු්ත නිර ඇඳුම් භහ 3ක් අඳි්තන ඵළවළ  ඒහ 

වඳහට ළ්තගන ඵහර ඇඳුම්. ඒ ගනුට අපි හේථ නිර 
ඇඳුභක් සිසු දරු්තට දු්තනහ.  ඉති්ත හරඹක් ඹනහ  ගම් වළභ 
ගදඹභ භල් පිගඳ්තන; පර දය්තන.  

ග්දලඳහරන ඳළිළ මම් ළනත් ථහ ශහ.  එතගොට passport 
පිළිඵ යදක් ගම් ඉ්තන අහිස සුතදහ  ඥහනඳහර යන 
ගොට ඒ අඹ හිගේ දළමීභ ගවො ග්තනත්   ිධභල් වීයසල භවතහ 

ඒ යද යන ගොට රිභහ්තඩ්ත ශහභ ඒ ග්දලඳහරන 
ඳළිළ මභක් කිඹරහ කිඹ්තනත් තමු්තනහ්තගේරහ අ්තධගඹෝ ද  
කිඹරහ  භභ අව්තන  ඕනෆ. ඒ හගේභ ක ට ගල්න පිළිගඹශ 

යනගොට ගම් ඉ්තන හභහනය පුයළසිගඹක් හිගේ දභ්තනත්  

ම්භ්තපිර භවතහ එළනි ළරැ්දදක් යනගොට ඒ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත  මතයනුකර රිඹහ කිරීභ ග්දලඳහරන 
ඳළිළ මභක් කිඹරහ රඝු ය්තනත් තමු්තනහ්තගේරහ අඥහනගඹෝ 
ද කිඹන එත් භභ තමු්තනහ්තගේරහග්ත අව්තන ඕනෆ. 

හභහනයගඹ්ත ගම් අවුරුදු උත්ඹක් ශහභ භවය මිනිසු්තට 
ගඳොඩි ගචෝදනහක් එනහ  ඕ ඔවු්ත ය්තග්ත හ ්තනයි 
කිඹරහ.  

අවුරුදු උත්ඹ තිඹරහ තිඹක් ගදක් ගඹහභ අවුරුදු 
උත්ඹ සිධධහනඹ යපු සිධධහඹ භඩුඩරඹට ගඳොඩි 

ගචෝදනහක් එනහ  ඒ ිධිවගආ. එතගොට ගම් යගේ හිටපු 
ජනහිවඳතිතුභහගේ පුත්රඹ්ත යේ ක්රීඩහ ගනුග්ත කිඹහ 
ගොගව්ත ගවෝ ආඹතනඹකි්ත ත්ත මුදරක් අබහිධත යනහ 

නම් ඒ ගවොයභක් ගනොගයි ද  ඒ භහටිඹහ ළහිල්රක් 
ගනොගයිද  ඒ සචහක් ගනොගයිද? ගම් සිටින අවුරුදු 
උත්ඹක් යන පු්දරගඹක් ඒ ගනුග්ත එතු ය ්තනහ 

රුපිඹල් දදවග්ත රුපිඹල් 500ක්  1 000ක් වන එ භහටිඹහ 
ළහිල්රක් නම්  ගභගර රුපිඹල් ගෝටි 7ක් -රුපිඹල් මිලිඹන 
70ක්- ළ මභ ළතයි ග්ත; රේජයි ග්ත. ඒ මුදල්  ගනත් 

ආඹතනඹකි්ත අයගන සීසීඩ වීසි යරහ අතුරුදව්ත යනහ 
නම් ඒ ළරැ්දදක් ගනොගයි ද? එඹ තමු්තනහ්තගේ ඔඹ කිඹන 
හිටපු ජනහිවඳති භහි්තද යහජඳක් භවත්භඹහට යන නි්වඹක් 

ගනොගයි ද? ඉති්ත ගම් ළයදි ශ  අඹ ඵ්තධනහහයත යරහ  
 මතිගආ රිඹහලිඹට වසු යරහ යටට ඹවඳත් ආදේලඹ්ත ඳඹන 
එ ගම් ඹව ඳහරන යජගආ රිඹහලිඹක්. ඒ නිහ භභ 
තමු්තනහ්තගේට ිධගලේගඹ්ත කිඹනහ රඵර ග්තන එඳහ 

කිඹරහ.  

අගනක් හයණඹ අපි ගම්හ අලුගත්ත වදපු files ගනොගයි.  
තමු්තනහ්තගේට භත ඇති  භහි්තද යහජඳක් හිටපු 

ජනහිවඳතිතුභහ කි හ කිඹරහ “ඔඹ හගත් ත ගොත භගේ file 
එගක් ඇත” කිඹරහ. ඳසු ගඹ ජනහිවඳතියණ ගරහග  තභයි 
කි ග . එතුභහ රහච්චුට දහනහ කි හ; නළත එළිඹට ්තනහ 

කි හ. අගේ එක්ත් ජහති ඳක්ගආ ිධලහර පිරිගේ ඔඹ files 
ගඳ්තනහ  ආගඹභත් රහච්චුට දහනහ. Files ගඳ්තනහ  
ආයිභත් රහච්චුට දහනහ. එනද  එ්තග්ත නළත්නම් file එ 

අදිනහ. එනහ නම් රහච්චුට දහනහ.  

රු භහි්තද ඹහඳහ අගේේධන භ්තත්රීතුභනි  ගම්හ  ජේක 
හරඹක් තිසගේ හිටපු ජනහිවඳති භහි්තද යහජඳක් භළතිතුභහ 

ගඵොගවොභ ප්රග ගභ්ත රැ ඵරහත්  නඩත්තු යපු files. 

 

ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමු්තනහ්තගේරහගේ නහඹඹ්තගේ files වළසගුහ.  

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ තභයි. තමු්තනහ්තගේරහගේ භහි්තද යහජඳක් 
ජනහිවඳතිතුභහභ ගඵොගවොභ ආයක්ෂිත  සුඳරීක්හහරී  

ගඵොගවොභ ආදයගඹ්ත නඩත්තු යනු රළූ  files ටි තභයි ගම් 
තිගඵ්තග්ත. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ ආයක්හ ගොට 
තිූ  files ටි ඒ භසජුහග්ත ගම් ඹව ඳහරන යජඹ එළිඹට 

අයගන  කිසිභ වදිසසිඹක් නළතු රභහනුකර එකි්ත එ  
එකි්ත එ අපි දහ්තග්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] තමු්තනහ්තගේගේ file 
එක් නම් භභ තභ දළක්ගක් නළවළ. එහි තමු්තනහ්තගේගත් file 

එක් තිගඵනහද?  

935 936 

[රු තුහය ඉඳුනිල් අභයගේන භවතහ] 
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ගරු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තිගඵනහ නම් ඒහත් ්තන. 
 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තමු්තනහ්තගේගේ file එ ඹට ගරහ ඇති. රු භ්තත්රීතුභනි  
ඒහ අගේ යනිල් ිධරභසිසව අභළතිතුභහත්  ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 

ජනහිවඳතිතුභහත් හදය ගච්තනහකි්ත හට වරි ගළි්තනභ 
ඕනෆ කිඹන අදවසි්ත අලුගත්ත වදපු files ගනොගයි. ඒහ 
තමු්තනහ්තගේරහගේ භහි්තද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතිතුභහ 
ිධසි්තභ ගඵොගවොභ සුයක්ෂිත තළ්තඳත් ගොට තිූ   files. ඒ  files 

තභයි අපි ගම් රභහනුකර එකි්ත එ දභ්තග්ත. ඒ නිහ 
තමු්තනහ්තගේ ඒ පිළිඵ ගචෝදනහ ය්තන එඳහ කිඹන හයණඹ 
කිඹමි්ත  භට ගම් අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ සතුතිඹ  ගෞයඹ 

පුද යමි්ත  භහගේ චන සල්ඳඹ අ්ත යනහ. ගඵොගවොභ 
සතුතියි.  

 
ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට  රු ච්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභහ. 

ඊට ප්රථභ  මරහනඹ වහ රු එඩ්ඩ් ගුණගේය 
භ්තත්රීතුභහගේ නභ ගඹෝජනහ ය්තන. 

 
ගරු නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  "ගම් අසථහග  ජ රු 

එඩ්ඩ් ගුණගේය භ්තත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ගරු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற ம) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඩලත් 
වුමයන්  ගරු ලඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமச  

அர்ள்  லனல றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

  
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ච්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ ය්තන.  
 

[අ.බහ. 5.41] 

 

ගරු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற ம) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි.  

යගේ ේතභහන ආේථි තත්ත්ඹ පිළිඵ අද දින 

ඳළළත්ගන ගම් ිධහදඹට වබහග වීභට රළී භ තුටට රුණක් 
ගර භහ රනහ. 2015 ජනහරි 08ළනි දහ යගේ සිදු ව 
ග්දලඳහරන ගනත් භඟ ජනතහගේ ජීන ඵය අඩු කිරීභ 
වහ ඹව ඳහරන ආඩුඩුග්ත ිධිධධ අසථහ රඵහ දු්තනහ. මුලි්තභ 

ඉ්තධන  ෆස ඇතුුව අතයලය බහඩුඩර මිර අඩු ශහ. ඒ 
හගේභ යහජය ගේඹ්තගේ ළටුේ රුපිඹල් 10 000කි්ත ළඩි 
ශහ; ිධරහභ ළටුේ ළඩි ශහ. ගඳෞ්දලි අසලගආ ළටුේ ළඩි 

කිරීභට අලය ටයුතු ළරසුහ. ඒ හගේභ 2016.07.15න දහ 
න ිධට අතයලය බහ ඩුඩ 16 මිර ඳහරනඹට රක් ශහ. නමුත් 
ගචෝදනහක් තිගඵනහ  මිර ඳහරනඹ රිඹහත්භ ග්තග්ත නළවළ 

කිඹරහ. ඒට තභයි ඳහරිගබෝග ආයක්ණ අිවහරිගආ 1977 
කිඹන දුයථන අසඹ රඵහ  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ දුයථන අසඹ 
අභතරහ "අවල් තළන මිර ඳහරනඹ රිඹහත්භ ග්තග්ත නළවළ" 

කි හභ  අදහශ නිරධහරිඹහ ඇිධල්රහ අලය ටයුතු යනහ. ඒ 
ිධිවඹට ඵර්ද ජ ඹව ඳහරන ආඩුඩුග්ත ජනතහට වන රහ 
තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ණඹ ග්තන ණඹ ත්ත 

යුඹක් තිුළණහ. ගඳොලී ග්තන ණඹ ත්ත යුඹක් තිුළණහ. 
වළඵළයි ඒ ඔක්ගොභ අ්තතිභට ග්තන වුගඩු භවජනතහටයි. 
නමුත් ඒ තුශ භසත ජනතහග්ත සිඹඹට එ ප්රභහණඹට 

අමුතු ිධිවගආ යප්රහද හිමි ගරහ තිුළණහ. ඒ උදිධඹ ඵදු ග ග  
නළවළ. ඒ උදිධඹ ප්රතිරහබ රළුළහ ිධතයයි. ඒ උදිධඹගේ 
යහඳහයරට කිසිභ ළටලුක් ඇති වුගඩුත් නළවළ. වළඵළයි ඒ 

තත්ත්ඹ අද ගනස ගරහ තිගඵනහ. අද හධහයණත්ඹ වහ 
 මතිඹ යගේ වළගභෝටභ රිඹහත්භ ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  වුරු ගභොනහ කි ත් 2015 

තු්තන හේතු න ිධට දශ ග්දය ඹ නිසඳහදනඹ සිඹඹට 4.8කි්ත 
ේධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ිෂි අසලගආ සිඹඹට 6.9කි්ත  
ේභහ්තත අසලගආ සිඹඹට 6.2කි්ත වහ ගේහ අසලගආ සිඹඹට 

3.4කි්ත ආ ජ ලගඹ්ත නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. අද ගම් 
යගේ ආේථි තත්ත්ඹ ඹවඳත් අතට වළරිරහ තිගඵනහ. 2014 
යට හගේක් 2015 ය න ිධට යහජය ආදහඹභ රුපිඹල් 
බිලිඹන 836.9 සිට රුපිඹල් බිලිඹන 959.6 දක්හ ේධනඹ ගරහ 

තිගඵනහ. 2014 ගදොගශොසන භහඹ න ිධට 178 672ක් ව 
සචහයඹ්තගේ ඳළමිණීභ 2015 ගදළම්ඵේ භහඹ න ිධට 
206 114ක් දක්හ ේධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 2014 

ගේ භසත ණඹ ප්රභහණඹ දශ ග්දය ඹ නිසඳහදනගඹ්ත සිඹඹට 
105.6ක් වුණහ. ගම් න ිධට එඹ සිඹඹට 74 දක්හ අඩු ය ්තන 
වළකිඹහ රළී තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  2014 ගේ ජ යගේ ප්රධහන 
ගඳගශේ ආඹතන න ශ්රීර්ත්ත ගු්ත ගේඹ  මිහි්ත රසහ ගු්ත 
ගේඹ  රසහ ිධදුලිඵර භඩුඩරඹ  රසහ නිජ ගතල්  මතිත 

සසථහ  ශ්රී රසහ භනහභන භඩුඩරඹ ඹන ආඹතනර ඳහඩු 
රුපිඹල් මිලිඹන 58 343යි. 2014 ගේ ප්රතිඳහදන ග්ත යරහ 
තිුළණු ආහයඹ අනු ඒ මුදගර්ත අභහතයහසල තුනක් නඩත්තු 
ය්තන වළකිඹහ තිුළණහ. ිෂිේභ අභහතයහසලඹට රුපිඹල් 

මිලිඹන 44 470ක්  අධයහඳන අභහතයහසලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 
38 848ක් වහ ප්රහවන අභහතයහසලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 58 565ක් 
ආ ජ ලගඹ්ත තභයි ප්රතිඳහදන ග්ත යරහ තිුළගඩු. එළනි 

ඳහරනඹක් තභයි ඒ හරගආ තිුළගඩු. ඒ හගේ ඳහරනඹක් තිුළණු 
ආඩුඩු හිටපු උදිධඹ අද ගම් යගේ ආේථිඹ ළන ථහ යන 
එ ළන අඳට ගරොකු ළටලුක් තිගඵනහ.  

අද ළඩි පිරික් ථහ ඵව ය්තග්ත ළේ ඵ්දද පිළිඵයි. 
ඒහඵ්දධ ිධඳක්ඹ ඇතුුව ිධඳක්ගආ භ්තත්රීරු ිධගලේගඹ්තභ 
ළේ ඵ්දද ළන ගරොකු උන්තදුක්  උගදයෝඹක් දක්නහ. එදහ 

යහජඳක් භවත්භඹහගේ  හරගආ ජ ළේ ඵ්දද ඳට්ත ත්ගත් 

937 938 



ඳහේලිගම්්තතු 

සිඹඹට ිධසග්තඹ කිඹන එ අඳ කිඹ්තන ඕනෆ. 2015 ජනහරි 
01ළනි දහ ගනගොට එඹ සිඹඹට එගොශව දක්හ අඩු යරහ  
2015 ජනහරි 08ළනි දහ ජනහිවඳතියණඹ ඳළළත්වහ. ඒත් 

ඡ්තද ගුඩුඩුක්. ඒ හරගආ ත් ණඹ ලයතහග්ත ගතොය 
යහඳිතිරට ිධඹදම් ය තිුළණු නිහ අද ඒ ණඹ ග්තන ගරහ 
තිගඵ්තග්ත ේතභහන ආඩුඩුටයි. ණඹ ගන එ ප්රලසනඹක් 

ගනොගයි. වළඵළයි  ඒ යහඳිතිලි්ත ආදහඹම් රළගඵ්තග්තත් 
නළවළ. ඒයි තිගඵන ළටලු. ඊට අභතය ගණුම්ත ගනොයපු 
ණඹත් ග්තන ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි  ගම් ළේ ඵ්දද 

සිඹඹට එගො ශගවේ සිට සිඹඹට ඳවගශො දක්හ ඉවශ දභ්තන 
සි්දධ වුගඩු. එගවභ ශත්  අතයලය බහඩුඩ ඒග්ත ඉත් 
යරහ තිගඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  "VAT" 

ඹ්තගන්ත කිඹළග්තග්ත  "Value Added Tax" කිඹන එයි. 
නමුත් "Value Added Tax" ගනොගයි  “Rajapaksa Added Tax” 
කිඹහයි ගභඹ නිේචනඹ ශ යුත්ගත්. "RAT" කිඹහ තභයි  
කිඹ්තන ඕනෆ. ගම් ගනගොට අගේ ඹව ඳහරන ආඩුඩු IMF 

එ  ආසිඹහනු සේධන ඵළසකු වහ ගරෝ ඵළසකු භඟ ණඹ 
ළ මභ ම්ඵ්තධගඹ්ත හච්ඡහ ය තිගඵනහ. ඉදිරිගආ ජ ගම් 
ණඹ මුදල් රළුළණහභ  අනිහේඹගඹ්තභ ළේ ඵ්දද ඉත් ගනහ. 

ළේ ඵ්දද කිඹ්තග්ත දහහලි එක් ගනොගයි. ළේ ඵ්දද ඳනහ 
තිගඵ්තග්ත  ේතභහනගආ යට මුහුණ ඳහ තිගඵන මරය 
අඳවසුතහග්ත ළරග්තනයි. ළේ ඵ්දද නිහ ආඩුඩුක් 

ගඳයශ්තන ඒහඵ්දධ ිධඳක්ගආ අඹ ඵරහගන සිටිනහ නම්  
ඔවු්තට ත අවුරුදු ඳවගශොක්  ිධසක් ිධතය ඒ වහ ඵරහගන 
ඉ්තන සිදු ග ිධ.  

අද රු භ්තත්රීරිඹක් ගම් රු බහග  ජ ිවිසඹ්ත ළන ථහ 
ශහ. ඒ හගේභ ඊගආ දිනගආ ජ එශලු මිර ළන ථහ ශහ. 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඳසු ගඹ හරගආ අඳට සහබහිධ 

යනරට මුහුණ ඳහ්තන සි්දධ වුණු ඵ අඳ ිධගලේගඹ්තභ 
ව්ත ය්තන ඕනෆ. ඒ හගේභ හරහ යුද වමුදහ වුගේ ඇති 
වුණු ගනි ළ මම් හගේ ි්රිභ යනරටත් මුහුණ ඳහ්තන සි්දධ 
වුණහ. සහබහිධ යනඹක් ඇති වුණහභ හ වහනි ගනහ 

කිඹන එ ගත්රුම් ළ මභට ඕනෆභ භනුයගඹකුට ගභොශඹක් 
තිගඵනහ. එගේ හ වහනි සිදු ගන ගොට එශලු අසළ්තග්ත 
මිර ඉවශ ඹනහ තභයි. නමුත් එභ හ්ත නළත සේධනඹ 

ගනගොට එභ මිර රභහනුකර ඳවශට ඹනහ. එතගොට ඳළති 
තත්ත්ඹ ගනස ගනහ. ගභ්තන ගම් ගදඹ ගත්රුම් ්තන ඵළරි 
ගොටකුත් ගම් ිධඳක්ගආ ඉ්තනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ ඹව ඳහරන 
යජගඹ්ත මිර ඳහරන නිගඹෝඹක් නිකුත් ශහභ  මිර දේලඹක් 
ඉදිරිඳත් ශහභ ිධඳක්ගආ සිටින භවය භ්තත්රීරු්තගේ යහජහරි 

ටයුත්ත ්තග්ත  උග්ද ඳහ්තදරි්තභ ගඩ්ට දුන එයි. 
යහජඳක් භවත්භඹහගේ ඳහරනඹ ඳළළති ඳසු ගඹ හරගආ ඔවු්ත 
ගඩ්ට තඵහ  ගඳොශට තඵහ ඒ අවරටත් ගගආ නළවළ. ඒ 
හරගආ එගවභ ඉ්තනහ භ්ත ඔවු්ත කි හ  රුපිඹල් 2 500කි්ත 

භහඹක් ජීත් ග්තන පුුව්තඹ කිඹහ. එදහ එගවභ කිඹපු ේටිඹ 
අද ගනගොට උග්ද ඳහ්තදය ගඩ්ට දුරහ ගඩ් තිගඵන ඵඩු 
බහඩුඩර මිර ණ්ත ළන ගොඹහ ඵරනහ. ගම් හගේ පිරික් 

තභයි  අද ිධඳක්ගආ ඉගන ගඵොරුට ෆ ්තග්ත.  

අද ගෝලීඹ ආේථි ගගශ ඵතහ බි ළගටනගොට  
යුගයෝඳගආ භවය යටර අභළතිරු්ත තභ්තගේ 

තනතුරුලිනුත් ඉත් ගන ඵ අඳ ගත්රුම් ්තන ඕනෆ. ඒ 
තයභටභ ආේථි අේුළදඹට මුහුණ  ජ තිගඵන තත්ත්ඹක් තභයි  
අද තිගඵ්තග්ත. ගම් අභහරු අසථහක්. ගම් අභහරු අසථහග  ජ 

අපි සීරුග්ත තභයි  ගම් භන ඹ්තග්ත. ගම් තත්ත්ඹ ත ටි 
හරඹක් ඳතීිධ. ගම් තත්ත්ගඹ්ත මි ජ ගම් යටට සේධනඹ 

ගගනනගොට අඳ අද ගම් මුහුණ  ජ තිගඵන අසීරුභ අසථහග්ත 

ජඹ ත් ඵ අඳට කිඹ්තන පුුව්තභ රළගඵනහ. ඒ හගේභ ගම් 
රු බහග  ජ ිධිධධ භති භතහ්තතය ළන ථහ ශහ. අපි 
ඳළවළදිලි කිඹ්තන ඕනෆ  ඹව ඳහරන ආඩුඩු කිඹ්තග්ත වළභ 
දහභ ජනතහට ගඳොදුග  ගේඹ යන ආඩුඩුක් කිඹන එ. අපි 

දහත් එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිඹ්තට ගවෝ ඹව ඳහරන ආඩුඩු 
ඵරඹට ඳත් කිරීභ වහ ළඩ ශ උදිධඹට ිධගලේඹක් යරහ 
නළවළ. අපි වළගභෝටභ හධහයණ ටයුතු යරහ තිගඵනහ.  

අද ගනගොට අගේ යගේ  මතිඹ රිඹහත්භ ගනහ. 
ඳහේලිගම්්තතු භ්තත්රීරු්තට  ඇභතිරු්තට හගේභ ඕනෆභ 
ගගනකුට  මතිඹ රිඹහත්භ ගනහ. ඒ නිහ තභයි  

ආගඹෝජයි්ත ගම් යටට ඇගද්තග්ත. අපිට තභ GSP Plus රළී 
නළවළ. අපිට GSP Plus රළුළණහභ අනිහේඹගඹ්තභ ගම් යටට 
ේභහ්තත එනහ. ආගඹෝජඹ්ත ගම් යටට එනහ. යටක් තුශ 

 මතිඹ රිඹහත්භ ග්තග්ත නළත්නම් ආගඹෝජයි්ත ඒ යටට 
එ්තග්ත නළවළ. ඒ තභයි  මලි සි්දධහ්තතඹ. අද අගේ යගේ 
 මතිඹ රිඹහත්භ ගනහ. ඒ නිහ අද අගේ යටට ආගඹෝජයි්ත 
එමි්ත ඳතිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ අඳට ඳනහ තිුළණු 
යුගයෝපීඹ භත්ය තවනභ අඳ ඉත් ය ත්තහ. භත්ය තවනභ 
නිහ අඳට හේෂි ිධලහර මුදරක් අහිමි වුණහ. අද ඒ තත්ත්ඹ 

ගගභ්ත ගගභ්ත ඳවගමි්ත ඳතිනහ. ඳහඩු රඵන ආඹතන 
ලක්තිභත් යනහ හගේභ  අලුත් අසථහ ඇති යගන ගම් 
යගේ ආේථිඹ ගොඩ නඟ්තන අලය වළභ ටයුත්තක්භ ගම් ඹව 

ඳහරන ආඩුඩු - යජඹ -  යන ඵ භභ කිඹ්තන ළභතියි. 
එගවභ තිබිඹ ජ භවරු ගම් ආඩුඩු ගනස ය්තන උත්හව 
යනහ. ඒ ගවොයි. ගභොද  වළභ දහභ ිධඳක්ගආ හේඹබහයඹ 

ග්තන ඕනෆ ඵරඹ රඵහ ළ මභට උත්හව කිරීභයි. වළඵළයි  ඵරඹ 
රඵහ ළ මගම් ජත් රභග දඹක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ ජනතහ 
ගනොභඟ ඹළවීගම් සීභහකුත් තිගඵනහ. ඳ්තල් හග්ත ගහිල්රහ 

රැසවීම් ඳත්රහ ජනතහ ගනොභඟ ඹ්තන වළදුහට  ආමි 
නහඹඹ්ත ඒ ටයුතුරට ම්ඵ්තධ ය ත්තහට  ආඩුඩුක් 
ගඳයශ්තන අභහරු ඵ වළගභෝභ ගත්රුම් ්තන ඕනෆ.  

ඇත්තටභ අද න ගොට අගේ යගේ භවය ආමි 

නහඹඹ්ත රිඹහ ය්තග්ත ඔවු්තට අදහශ හේඹබහයගආ  
භේටමි්ත ගනොගයි. එතුභ්තරහත් රිඹහ ය්තග්ත ග්දලඳහරන 
ඵරඹ රඵහ ්තනයි. ග්දලඳහරන ඵරඹ රඵහ ්තන උත්හව 

ය්තග්ත ගනත් ඹටි අයමුණු නිහ ග්තන පුුව්ත. ඒ ිධිවඹට 
තභයි එතුභ්තරහ ථහ ය්තග්ත. එතුභ්තරහ ටයුතු ය්තග්තත් 
ඒ ිධිවඹටයි. ගම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු යටට යන ගේඹ හ ගේභ  

ගම් ආඩුඩු  ගරෝ ප්රජහග්ත රඵහ තිගඵන කීේතිඹ හටත් 
අභත ය්තන ඵළවළ. අ ගේ යට රඵහ තිගඵන ඒ කීේතිඹ ඉදිරිගආ ජ 
අපි බහිධත ය්තග්ත ගම් යගේ සේධනඹ වහ මික් ගන 

ගන ගඳෞ්දලි හසි රඵ්තනත්  ගම් ය ගේ ග්දලඳහරනඹ 
යන උදිධ ඹගේ  ගම් යගේ ඉවශ තනතුරු දයන උදිධඹගේ  ඵඩ 
ඩහ ්තනත් ගනොගයි කිඹරහ ප්රහල යමි්ත භභ නිවඬ 
නහ. සතුතියි. 

 

[தற.த. 5.51] 

 

ගරු මුශේමදු ඩබ්රළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்மப, 

தப றமணஷ் குர்ண அர்பரல், து ரட்டின் 

ததரயபரரம் தரடர்தர அயலட லனல 
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[රු ච්තදිභ භගේ  භවතහ] 
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தபறப்தடுத்ற ஏர் எத்றலப்தைப் தறமல 

சர்ப்தறக்ப்தட்டியக்றன்நது. இந்ப் தறமல தரடர்தறமன 

ன்தலட யத்துக்லபயும் தரறறப்தற்கு 

ரய்ப்தபறத்லக்ர ணது ன்நறலக் 

கூநறக்தரள்றன்மநன்.  

தப உயப்தறணயலட லனரணது ல்மனரயக்கும் 

ஆச்சரறத்ல ற்தடுத்றறயக்றநது. டந் அசரங் 

ரனத்றமன ன்தொலநள், த மரசடிள், ஊல்ள் ங்கும் 

தனர இடம்ததற்நண. அன்ய இற்லநப் 

தரர்த்துக்தரண்டியந்ர்ள் அல்னது அறல் 

தங்குரர்பர இயந்ர்ள் இன்லந ததரயபரரம் 

தரடர்தர தொலனக் ண்லர் டிக்றன்நரர்ள். அன்லந 

டடிக்லள் ரரத்ரன் இன்ய இந் அசரங்ம் 

வ்பவு மர்லத் ன்லமரடு ஆட்சறலக் 

தரண்டுதசன்நரலும், அன்தோனம் க்ளுக்குப் தரரற 

ன்லலப அசர ஈட்டிக்தரடுக் தொடிரறயக்றநது. 

அந் லறல், ஊல் மரசடிபறல் ஈடுதட்டர்லப ற 

அசர சட்டத்துக்கு தொன் தரண்டு மண்டும். 

ற்தணம அந் மலனத்றட்டம் 

ஆம்தறக்ப்தட்டியந்ரலும் அன் றசரலலப 

அசர தொடுக்றறடுன் தோனர இன்ய இந் ரடு 

இந்றயக்றன்ந ஆறக்க்ரண றல்லின் யதரல லபப் 

ததநதொடியும். அறரறத்துள்ப 'ற்' ரறல இல்னரற் தசய்து 

குநறத்து லபரய்வு தசய் தொடியும். அந்பவுக்கு மரசடி 

இடம்ததற்நறயப்தல நந்து இந்ப் தறமல 

சர்ப்தறக்ப்தட்டியப்தலப் தரர்க்றன்நமதரது மடிக்லர 

இயக்றன்நது.  

தப லனலரங்கும் உயப்தறணர் அர்மப, டந் 

அசரங்த்றல் இயந்ர்ள் ங்ளுலட யரய்லது 

அல்னது ரங்ள் வ்ரநரறதம் தத்ல ஈட்டிக்தரள்ப 

மண்டும் ன்ந றடத்றன்லது ரத்றம்ரன் றவும் 

அக்லநர இயந்றயக்றன்நரர்ள். சரர தரர்லக்குப் 

தரரறபறமன அதறறயத்ற தசய்து மதரன்ந ரட்சற 

ரண்தறக்ப்தட்டரலும் அந் மலனத்றட்டங்பறலியந்து 

றலடத் குப் தங்பறமனரன் அர்ள் றவும் 

ஆர்ர இயந்றயக்றநரர்ள். ற அறரண ட்டிக்குப் 

ததற்ந தத்லக்தரண்டு ந்ப் தறமரசணதொற்ந 

தல்மய மலனத்றட்டங்ள் இந் ரட்டிமன 

இடம்ததற்நறயக்றன்நண. அர்ள் அற்லநதல்னரம் நந்து 

இந்த் மசற அசரங்த்றன் ல்னரட்சறறமன இவ்ரநரண 

தறமலலபக் தரண்டுந்து ரனத்ல 

வீடிக்றன்நரர்ள் ன்ய தசரன்ணரல் அது றலரரது.   

எய ரட்டில் ரளம் க்லபயும் அங்குள்ப 

பங்லபயும் தரதுரப்தற்கு தொன்தரறலபறத்ரல்ரன் 

அந் ரட்லடயும் ததரயபரரத்லயும் ட்டிதளப்த 

தொடியும் ன்தல ரங்ள் ல்மனரயம் உர்ந்துதரள்ப 

மண்டும். அந் லறல் டந் அசரங்த்றன் 

றமனச்சத்ணரண டடிக்லள் தற்நறயும் இந்ச் 

சலதறமன ரங்ள் மதசரலியக் தொடிரது. டந் 

அசரங்ம் றக் டுலரண இணரப் மதரக்குடன் 

டந்துதரண்டன் ரர அல்னது இணரறளுக்கு 

அல்னது டும்மதரக்குரறளுக்குச் சரரவும் 

அர்லபத் ட்டிக் தரடுக்றன்நரவும் இயந்ன் 

ரர அம்தரலந ரட்டத்றமன தல்னரறக்க்ரண 

க்ர் தற்ரறள் இன்ணதொம் தசய்ல தண்ப்தடரல் 

இயக்றன்நண. அந்க் ரறளுக்குரற உரறப்தத்றங்லப 

அர்ள் லத்துக்தரண்டியக்றன்நமதரதும் அர்லப 

தற்தறர் தசய்றடரது டுக்றன்ந றலனல இன்ணதொம் 

ரப்தடுறன்நது. டந் அசரங்த்றமன ஆம்தறத் இந்ச் 

சறரச் தசலின் ரக்ம் இன்ணதொம் 

இயந்துதரண்டியக்றன்நது. ணறதம், இந் ல்னரட்சற 

அசரங்ம் அற்ரண லர்லப் ததற்யத் ரலியப்தது 

மலணபறக்றன்நது. அது உள்ளூரறல் ரணறத்ல 

உற்தத்ற தசய்றன்ந, ற தொக்றர அர்ளுலட 

 லமணரதரத்றற்கு உற தசய்றன்ந தரறனரக் 

ரப்தட்டது.  இன்ய அந்க் ரறச் தசரந்க்ரர்ள் 

அர்ளுலட யரணத்ல இந்றயக்றன்நரர்ள்.  

அர்பறடம் உரறப்தத்றம் இயந்தும் தல்மய ரங்ள் 

கூநப்தட்டு அந்க் ரறபறமன மபரண்ல தசய்து 

டுக்ப்தட்டுக்தரண்டியக்றன்நது.   

அதுமதரனம, டந் அசரங் ரனத்றமனரன் எலுறல் 

றரத்றமன லரச் தசய்துந் லன்தறடித் தரறலனச் 

தசய் தொடிர றலனலக்கு அக்றர க்ள் 

ள்பப்தட்டரர்ள். ற்மதரது டனரறப்தறணரல் எலுறல் 

றரம் றப் தரதூரண தொலநறமன 

தரறக்ப்தட்டியக்றன்நது. டந் அசரங் ரனத்றமன 

இந்க் டனரறப்தரணது ஆம்தறத்மதரதும் அலண 

ஆம்தக்ட்டத்றமனம டுக்றன்ந டடிக்லலப அந் 

அசரங்ம் மற்தரள்பறல்லன. இந் ரடு தரடர்தர 

அர்ளுக்கு அக்லந இயக்றல்லன ன்தல இன்தோனம் 

றத் துல்லிர ரங்ள் அநறந்துதரள்பனரம். 

தணன்நரல், இன்ய எலுறல் றரம் றணதொம் தடிப்தடிர 

அறந்துதரண்டியக்றநது. இலண டந்மநற எய 

மசரப் தரர்க்மர, றர்சறக்மர தொடிரது. எவ்தரய 

ரளும், எவ்தரய தொம் டனரறப்தறணரல் இந்க் றரம் 

ஆக்றறக்ப்தட்டுக்தரண்டியக்றன்நது. றன பத்லக் 

டல் றளங்றக்தரண்டியக்றன்நது. அலண தயம் 

எலுறல் றரம் ன்ய தரர்க்ரல், இனங்லறன் எய 

தகுறலக் டல் அதரறக்த் தரடங்றறயக்றநது ன்ய 

தரர்க் மண்டும். அங்கு தன குடும்தங்ள் ங்ளுலட 

குடிறயப்தைக்லப இக்றன்ந ஏர் அதரரண றலனல 

உயரறறயக்றநது; லணர்ள் ங்ளுலட 

 லமணரதரத்றற்ரண தரறலன மற்தரள்ப தொடிர 

றலனலறயக்றநது; அது ரத்றல்னரல், அர்ள் அங்கு 

ற்ரலிர அலத்துள்ப ங்குறடங்லபக்கூட அடுத் 

ரத்றற்குள்மப டனலனள் அள்பறச்தசன்யறடக்கூடி 

தரறரதரண றலனல ரப்தடுறன்நது.  

மலும், அங்ம துலநதொ அறரசலதக்குச் தசரந்ரண 

ட்டிடங்ள் டலுக்குள்மப றத் தரடங்றறயக்றன்நண. 

அடுத் எய ரத்றற்குள்மப அந்க் ட்டிடங்லபப் 

தரதுரக்றன்ந மலனத்றட்டங்லப துலநதொ அறரசலத 

ஆம்தறக்றயப்தர மற்ய ரன் அநறந்மன். அற்ர 

ன்நறலத் தரறறத்துக்தரள்றன்மநன். இயந்ரலும், அது 

தயமண ட்டிடங்லப ட்டும் தரதுரக்றன்ந 

மலனத்றட்டரகும். அணரல் இந் எலுறல் றரத்றற்கு 

ந் லறலும் தணறல்லன. இந்க் டனரறப்தறணரல் தன 

க்ர் ரறலப க்ள் இந்றயக்றநரர்ள்; 

தன்ணந்மரப்தைலப இந்றயக்றநரர்ள்; லன்தறடித் 

தரறலன இந்றயக்றநரர்ள். ன், அர்ளுலட  

குடிலணலப - வீடுலபக்கூட இக்றன்ந ஏர் 

அதரரண றலனல அண்றத்றயக்றன்நது.  தொளக் 

றரத்றற்கும இந்க் டனரறப்தை ஏர் அச்சுயத்னர 

ரநறறயக்றன்நது. டமனரப் தரதுரப்தைத் றலக்பம் 

அன் டலலச் தசய்றல் நறறயப்தரம ரங்ள் 

யதுறமநரம். ஆம, இந்த் றலக்பரணது இலணத் 

டுப்தற்ரண டடிக்லலப ற அசர 

மற்தரள்ப மண்டும். இணரல் 
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ඳහේලිගම්්තතු 

தரறக்ப்தட்டியப்தர்ளுக்ரண றமரசணம் - றரம் 

ட்டரரப் ததற்யக்தரடுக்ப்தட மண்டும். 

இல்னரறட்டரல், ரங்ள் ததரயபரரம் தரடர்தரப் 

மதசறக்தரண்டியப்தறல் ந் அர்த்தொம் றலடரது. 

இணரல் இந் ரட்டின் அகு ரத்றல்ன, மசத்றன் 

டிலப்மத ரற்நலடயும். றணதொம் றனத்லக் டல் 

றளங்றக்தரண்டியக்றன்நது. இன்தம் ரட்ள் 

தசல்னச்தசல்ன றசரக் ரறலபம டல் ஆக்றறத்து 

அன் ல்லனல ரற்நறக்தரள்ப ரய்ப்தறயக்றநது. 

அணரல், சரர க்ளும் அச்சலடறன்ந றலனல 

உயரறறயக்றன்நது. ணம, குநறத் லமரப் 

தரதுரப்தை றலக்பத்றணது டடிக்ல 

அசப்தடுத்ப்தடுமரடு, டனரறப்தறணரல் தரறக்ப்தட்ட 

சன க்ளுக்குரண றரத்லயும் ததற்யக்தரடுக் 

மண்டும். அப்மதரதுரன் அர்ளுலட தரறலனயும் 

றயப்றர மற்தரள்ப தொடியும், சன றபறலும் 

அர்ளுலட யரணத்ல ஈட்டிக்தரள்ப தொடியும்  

ன்தல ரங்ள் உர்ந்துதரள்ப  மண்டும்.  

இயறர, ரன் தொன்ணர் குநறப்தறட்டரய அம்தரலந 

ரட்டத்றமன லண்ட ரனர றசரத்ல 

மற்தரண்டியந் றசரறபறன் ரறலப 

அர்ளுக்குப் ததற்யக்தரடுக்றன்ந டடிக்லலச் 

சம்தந்ப்தட்ட றலக்பம் மற்தரள்ப மண்டும். அந் 

லறல், இனங்லறன் உள்ளூர் உற்தத்றலப 

மம்தடுத்துல மரக்ற தத்றற்கு சனயலட 

எத்துலப்லதயும் ததற்ய, இந் ஆட்சறல ல்னரட்சறர 

அலத்துக்தரள்ப ல்மனரயம் தொன் மண்டுதன்ய 

மட்டு, ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற கூநற, 

றலடததயறன்மநன்.    
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ.භළ. 6.05   2016 අමගෝවහතු 
09ලන අඟශරුලළදළ අ.භළ. 1.00 ලන මතක් කල් ගිමේය. 

அன்தடி தற.த. 6.05 றக்கு தரரளுன்நம், 2016 ஆஸ்ட் 09, 

தசவ்ரய்க்றல தற.த. 1.00 றல எத்றலக்ப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 09th August, 2016.  
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[රු මුවම්භදු ඉේයහහිම් මුවම්භදු භ්තසේ භවතහ] 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව,  

2016 ජූලි මස 27 වැනි දින - 
ෙහෝමිෙයෝපති 
ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
නමැති පනත් ෙකටුම්පත්වල ද, 
 

2016 අෙගෝස්තු මස 04 වැනි දින - 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නමැති පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ද, ම’විසින් සහතිකය සටහන් කරන ලද බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 

II 
 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம்: உயர் 
நீதிமன்றத் தீர்ப்  

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL:  DETERMINATION 
OF THE SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I wish to announce to the House that I have received 

the Determination of the Supreme Court in respect of the 
Bill  titled “Value  Added Tax (Amendment) ” which has 

been challenged in the Supreme Court in terms of Article 
121 of the Constitution.    

The court has determined that the provisions 
contained in Article 152 of the Constitution and Standing 
Order 133 are imperative in character and the failure to 
follow them render the subsequent proceedings nullity.   

Since the due process had not been complied with in 
terms of Article 78 (2) and Article 152 in the Constitution 
before the Bill was introduced in Parliament, the 
Supreme Court has made in terms of Articles 120 and 
121 read with Articles 123 and 152 of the Constitution 
that no determination would be made at this stage on the 
ground of challenge raised by the petitioners.   

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s proceedings.   

 
 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

 

945 946  



පාර්ලිෙම්න්තුව 947 948 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  අෙගෝස්තු 09   949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීමක් 

පවත්වනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. පධාන කටයුතුවලින් පසුව පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීමක් 

පවත්වනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs) 
Hon. Speaker, in deference to the judgment of the 

Supreme Court, we will re-present this Bill in the House 
later. But, there are a large number of Bills which have 
become laws in this Parliament, the last Parliament and 
the Parliament before, following the procedure in respect 
of the Value Added Tax (Amendment) Bill. Now, this 
raises an issue, which I think I should point out to you. 
While we have got this question out of the way, I think 
the House will have to give a Ruling on this matter 
because, නීතිය අනුව පකාශ කර තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නීතියක් සම්මත වුණාට පස්ෙසේ උසාවිෙය් 
පශන් කරන්න බැහැ කියලා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන් ඒ අයට 
පුළුවන් උසාවියට ගිහින් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු දාලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ඊට ඉසස්ර පැවැති 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වූ පනත් යටෙත් බදු, එෙහම නැත්නම් 
මුදල් ෙනොෙගවීම, එෙහමත් නැත්නම් ඒ මුදල් වියදම් කිරීම 
ගැන පශ්න කිරීමට. ඒ නිසා පක්ෂ නායකයන් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීරණයක් ගන්න සිදු ෙවයි. 
මා ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙර් ෙයොමු 
කරවන්ෙන් ඒ නිසායි.  

951 952 

[ගරු කථානායකතුමා] 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත. 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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පළමුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 152වන ව්යවස්ථාවට අනුව, 
මහජනතාවෙග් ආදායමට බලපාන්නා වූ පනත් ෙකටුම්පත් අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් බලය පවරනු ලබන ආකාරයකින් අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතුය. ෙදවනුව, සථ්ාවර නිෙයෝග 
133 අනුව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අදාළ අමාත්යවරයා 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු ෙව්.    

අධිකරණෙය් මතය වනුෙය් ෙමම විධිවිධාන ෙදකම අනිවාර්ය 
වන අතර, ඒ කිසිවකට අනුගතව කටයුතු කර ෙනොමැති බවයි.  

ෙම් දක්වා අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් යම් කරුණක් 
පතිපත්තිමය වශෙයන් අනුමත ෙකොට නීති ෙකටුම්පත් කිරීම 
සඳහා බලය පැවරීම ෙහෝ දැනටමත් ෙකටුම්පත් කර ඇති පනත් 
ෙකටුම්පත් අනුමත කිරීම වශෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 152 
ව්යවස්ථාව කරා වූ පෙව්ශ ෙදකක් අනුගමනය කර ඇත. 

ෙම් අමාත්ය මණ්ඩලයත්, මීට ෙපර පැවැති අමාත්ය 
මණ්ඩලයත් ෙම් කමෙව්ද ෙදකම අනුමත කර තිෙබනවා. 
ෙකටුම්පතක් අනුමත කර තිෙබනවා, නැත්නම් මූලධර්ම අනුමත 
කර ඒ සඳහා ඉඩ දීලා තිෙබනවා. නීතිපතිතුමාෙග් අනුමැතිය 
ලැබුණාම එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 152 ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වන 
ආකාරය දැක්වුවෙහොත් එය ෙමෙසේය: 

"... අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත ෙකොට ඇෙතොත් මිස ෙහෝ අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් නියම කරනු ලබන යම්කිසි ආකාරයකට අනුමත ෙකොට 
ඇෙතොත් මිස,  ...." 

ෙම් කම ෙදකම පිළිගත හැකි ඒවා ෙසේ සලකා ඇති අතර, කිසි 
විෙටක කිසිදු විෙරෝධයක් ඉස්මතු ෙකොට ෙනොමැත.  

අමාත්ය මණ්ඩලය විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවටද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවටද වග කිව යුතු ෙව්. එබැවින්,  පනත් 
ෙකටුම්පත් සභාගත කරනු ලැබ සභාව දැනුවත් ෙකොට ඇති බැවින්, 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් නිසි කාර්ය පරිපාටිය අනුගමනය ෙකොට 
ඇත්ෙත්ද යන්න තීරණය කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සිදු කළ 
යුත්තකි. එනම්, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය ෙම් කාර්යාවලිෙය් ආරම්භයයි. අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් සහතිකයක් අධිකරණමය කටයුතු 
සඳහා පමාණවත් ෙව්. ෙවනයම් විභාගයක් සිදු කරන්ෙන් නම්, එය 
අවශ්යෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සිදු කළ යුතු ෙව්.  

ෙම් ආණ්ඩුවත්, පසු ගිය ආණ්ඩුවත් ඒ කමෙව්ද ෙදකම 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 152 ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් එක 
කමෙව්දයක් පමණක් අනුගමනය කර තිෙබනවා නම්, අනික් 
කමෙව්දය අනුමත කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කළා නම්, ඒ ගැන තවත් පශ්න කරන්න පුළුවන්. 

ස්ථාවර නිෙයෝග 133 සම්බන්ධෙයන් කරුණු විමසන කල, 
පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
අමාත්යවරයකු විසින් ඒ සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී 
ඇති බවට පකාශ කිරීෙම් සම්පදායක් තිෙබනවා.  ඇත්ත 
වශෙයන්ම එය ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිබුණාට  අපි කියාත්මක 
කරලා නැහැ.  මා බැලුවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාෙග්ම ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඇමතිවරු  ඒ විධියට කියා කරලා නැහැ.    

විෙශේෂෙයන්ම 1993 සිට ජනාධිපති, මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට ඒ අනුව කියා කරලා නැහැ. අෙප් සභාවත් ඒක 
පිළිෙගන කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන විට සමහර ෙවලාවට අහනවා, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමැතිය තිෙබනවා ද කියලා. නැත්නම් ඒවා අනුමත 
කරලාත් තිෙබනවා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුගමනය ෙකොට ඇත්ෙත්ද ෙනොමැත්ෙත්ද 
යන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභ්යන්තර කාර්යක් වන අතර, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගත හැක්ෙක් කථානායකවරයාටයි. ඔහුෙග් 
තීරණය අවසාන තීරණය ෙවනවා. කථානායකවරයාෙග් තීරණය 
ලබා දීෙමන් ඉක්බිතිව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කරනු ලබනවා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 135 මඟින් ස්ථාවර නිෙයෝග අත්හිටුවීෙම් 
බලය පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලබා ෙදන බැවින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
විසින් සිය තීරණය ලබා දීෙම්දී පාදක ෙකොට ගත් එක් කාරණයක් 
වන ස්ථාවර නිෙයෝග 133 අත්හිටුවීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට මනා 
හැකියාවක් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ 
පශ්නය පැන නැඟුණා නම්,  ෙමතැනදි හරි අපට තිබුණා ස්ථාවර 
නිෙයෝග 133 අතිහිටුවන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අයිතිය ෙම්ෙකන් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ෙමතැන වාද කරන්ෙන් නැහැ.  

එම තීන්දුව ලබා දීම මඟින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් දක්වා 
අනුගමනය කරන ලද සම්පදාෙයන් බැහැරව, අනුර 
බණ්ඩාරනායක හිටපු කථානායකතුමාෙග් තීන්දුවටත් විරුද්ධවයි 
කියා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයත් වැඩ කටයුත්තක්. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපි දැන් ගත්ත තීරණය ගැන පශ්නයක් මතු ෙනොකළාට, අතීතෙය් 
සම්මත වුණු නීති පිළිබඳව ඔබතුමා පක්ෂ නායකයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා  ෙම් සභාවට යම් කිසි තීන්දුවක් පකාශ කරන්න. 

නීති ගණනාවක්  තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු ෙදකක් කියන්ෙන් 
අවුරුදු දහයක ෙදොළහක කාලයක් පැවැති පාර්ලිෙම්න්තුවල නීති 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පක්ෂ නායකයන් 
සමඟත් කථා කරලා යම්කිසි තීන්දුවක් පකාශ කරන්න කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. එතෙකොට අනාගතෙය්දීත් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ 
අනුවම කියා කරයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගැන පශ්න කීපයක් 
තිබුණත්, ෙමතැන ඝට්ටනයක් ඇති කරන්න අපිට වුවමනාවක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අලුත් බලතල ෙදන්න 
වුවමනාවකුත් නැහැ. මූලික අධිකරණ බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
සභාවටයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගාමාත්යතුමා කියපු කරුණු ගැන අෙප් 

අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම මම ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා  
තීරණයක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ 

කාරණය ගැන මම යමක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 78වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුගමනය කරමින් පනත් ෙකටුම්පතක් අමාත්යවරයා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් තිෙබන බැඳියාව, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට තිෙබන බැඳියාවක්. ඒ බැඳියාව උල්ලංඝනය 
කිරීෙමන් කිසිම ඇමතිවරෙයකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි බව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා. අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුවත් එෙහම තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනලද එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් වගන්ති පකාරව නැති නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් 
එම පනත් ෙකටුම්පත අවලංගුයි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. දැන් තිෙබන පශ්නය තමයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොමැති බැවින් 
ආණ්ඩුව යළිත් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවාද, නැද්ද 
කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශයක් කිරීම 
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කරන කටයුත්තක්. තව බරපතළ පශ්නයක් 
මතුෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි එය 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ෙමොකක්ද? ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්ත් බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා නැඟිටලා කිව්වා, ෙම්ක අපි අධිකරණෙය් විනිශ්චයට 
භාජන කරනවාය කියලා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78වන 
ව්යවස්ථාෙව් (2) අනුව්යවස්ථාව අනුව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන 
විට අමාත්යවරයා විසින් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සහතිකය ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයි කියලා. අමාත්යවරයා එෙසේ සහතිකය ඉදිරිපත් ෙනොකර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා නම් 
එය බරපතළ පශන්යක්. ෙමහිදී අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්ෙන් අදාළ සහතිකය නැතිවයි.  

ෙදවන කාරණය, එවැනි සහතිකයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට ලැබුෙණ් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි?  
ෙමය වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. අපි පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂ 
වුණත්, විපක්ෂ වුණත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා අදාළ 
අමාත්යතුමාට  ෙහෝ අමාත්යතුමාෙග් ෙල්කම්වරයාට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැනුම් දීමට අනිවාර්යෙයන් බැඳියාවක් තිෙබනවා. 
එෙසේ නැතුව ඊළඟ පියවරකට යන්න බැහැ; න්යාය පතයට ෙහෝ 
ඔබතුමා ෙවත ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා හදිසිෙයන්වත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක් ෙනොකළා නම්, කැබිනට් 
අනුමැතිෙය් සහතිකය ෙනොමැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනිව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමය සම්මත කිරීමට ඉඩ තිබුණා.  

අගමැතිතුමා සඳහන් කළ කාරණයට අදාළව යම් සිද්ධියක්  
පිළිබඳව මා කියන්නම්. ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් මතකෙය් 
හැටියට ඒ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ඔබතුමාත් සිටියා. මා නම් සිටිෙය් 
නැහැ. අභාවපාප්ත ඒ.එම්. එස්. අදිකාරි ඇමතිතුමා එදා ශී ලංකා 
විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්  ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
කැබිනට් අනුමැතිය  පරිදි ෙනොෙවයි  ඉදිරිපත් කෙළේ. එය හදිසි 
පනතක් ෙලසයි ඉදිරිපත් කෙළේ. එදා ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන දවෙසේ බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. ඒ ඇමතිතුමාව පශ්න 
කරලා, එතුමාෙග් අමාත්ය ධුරයත් නැති කළා. එතුමා කිව්වා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුගමනය කළ යුතු පිළිෙවත් නිවැරදිව 

අනුගමනය කරන්න කියා. ඒ නිසා ෙමහිදී ගරු අගාමාත්යතුමාට 
මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
පරාජයක් ලැෙබන්න ඇති. පරාජය ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන 
පශ්නය. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව ගමන් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් පනත දැන් වලංගු නැති බව. වලංගු 
නැති පනතක් ගැන කථා කර වැඩක් නැහැ. ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට  ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් වලංගු නැති පනතක්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ශුන්යයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය ශුන්යයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට පනතක් ෙග්න ෙකොට 

ඇමතිතුමාත් වගකීමක් දරන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමාව ෙල්කම්වරයා 
ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා නම්, ෙල්කම්වරයා වග කියන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙල්කම්වරයා ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා නම්, -මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම- ගරු කථානායකතුමනි, ඒකත් බරපතළ ෙදයක්. 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙකොයි තරම් ෙවලා තිෙබනවාද? පාර්ලිෙම්න්තුව 
වශෙයන් බලන ෙකොට ෙම් කාරණය හරිම බරපතළයි.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම්ක මුදල් පනතක්, ගරු 
අගමැතිතුමනි. මුදල් පනතක තිෙබන බරපතළකම අගමැතිතුමා 
දන්නවා. ඒ නිසා මා ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ෙම් ෙදය ඉල්ලා සිටිනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දීලා 
තිෙබන තීරණය අප අනුගමනය කරනවා විනා ෙවන කිසිම 
විකල්පයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට නැහැ. වැට් බදු පනත ශුන්යයි. එය 
වලංගු නැති පනතක්.  එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ෙගෙනන 
එක ෙත්රුමක් නැහැය කියන කාරණය මම අවසාන වශෙයන්  
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කථා කෙළේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 

ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් කමෙව්දය සුදුසු නැහැ කියා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
කියනවා නම්, අප කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරලා එය 
ආපසු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම් කියා මම කිව්වා. මම 
කිව්ෙව් මීට ඉස්සර ෙවලා සම්මත කරගත් කාරණා ගැනයි. 
ෙමොකද, අප සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 4. (ඇ) අනුව්යවස්ථාව අනුව අධිකරණ බලතල 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බව. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තමන්ෙග් 
බලතල අනුව ඍජුව කියාත්මක කරලා, අධිකරණ, විනිශ්චය 
අධිකාර සහ ආයතන ඊට යටත්ව කියාත්මක කරන්ෙන්. ස්ථාවර 
නිෙයෝග 133 යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග කීමක් හැටියට මම 
පකාශ කරන්න කැමැතියි ෙම් කාරණය.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 133 තිෙබන්ෙන්, "ෙයෝජනාවකට, පනත් 
ෙකටුම්පතකට ෙහෝ සංෙශෝධනයට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
ලැබුණා කියලා ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරන්න 
ඕනෑ" කියලා. දැන් මෙග් පශ්නය වුෙණ් ෙම්ක ෙනොෙවයි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. මෙග් පශ්නය 
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වුෙණ්, මීට ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත් ගැනයි. 
මීට ඉස්ෙසල්ලා මෙග් මිත මන්තීතුමාත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක හැටියට සිටියදී සම්මත වුණු පනත් කීයක් තිෙබනවාද? 
එදා ඇමතිතුමා පකාශ කෙළේ නැහැ, "කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබුණා" කියලා. හැම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සම්මත වුණු 
ඒ ලැයිස්තුව මම දැන් හදාෙගනයි යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, එදා ඔබතුමාටත් ඒක අමතක වුණා. ඇයි, අමතක 
වුෙණ්? ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක ස්ථාවර නිෙයෝගවලට බලපාන 
කාරණයක්. එෙලස සම්මත වුණු පනත් ගණනාවක් තිෙබනවා. 
මම ඒ පශ්නය පැන නැඟුෙව්, එදා ඔබතුමා හිටියා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ ඇමතිවරයාට 
කියන්න, "නැගිටලා ඒක කියන්න" කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
කාරණෙය්දී සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මුදල් ඇමතිතුමායි, 
ජනාධිපතිතුමායි එක ස්ථාවරයක් ගත්ෙත්. එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුදල් පාලනය නැති වුණා. ෙම් යහ පාලනය නිසා තමයි ආපහු ඒක 
ෙවන් කරලා, අඩු ගණෙන් නඩුවක් කියලා ෙහෝ ෙම්ක නවත්වා 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. අනික- [බාධා කිරීම්]ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
තීන්දුව එක්ක මට පශ්නයක් තිබුණාට, මම ගිහින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එක්ක හැප්ෙපන්ෙන් නැහැ. මම 
අගවිනිශ්චයකාරතුමාට විරුද්ධව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගෙනන්ෙන් 
නැහැ. ඒවාත් එක්ක මෙග් පශ්න නැහැ. මම ඒවාට හිස නමලා 
කටයුතු කරනවා.  අතීතෙය්, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් වැරැදි විධියට සම්මත වුණු නීතිවල 
නීත්යනුකූලභාවය ආරක්ෂා කරන්නයි මම ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] මට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් සම්මත වුණු 
නීතිවල නීත්යනුකූලභාවය ආරක්ෂා කරන්නයි. අෙප් වැරැදි 
තිෙබනවා නම් අපි ඒවා හදා ගන්නම්. අපට පශ්නයක් නැහැ. 
ඔබතුමා දැන් කියන්ෙන්, ඔබතුමාෙග් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ව්යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කළා කියලා. එෙහම නම් දැන් හරි 
එතුමාට විරුද්ධව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගෙනන්න.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි 

ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ බලය පැවරිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ගරු සභාවටයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න, කරුණු පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම්,- 

[බාධා කිරීම්] ඒ  නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට සිදු 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න. [බාධා කිරීම්] මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දීම 
මම නැඟිටලා කිව්වා, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙවොත් අපි 
උසාවියට යනවා" කියලා. වැට් සංෙශෝධනය කරන්න ඉදිරිපත් 
කරපු පනත් ෙකටුම්පෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙසෞඛ්ය අංශයට, 
ෙරෝගීන්ට බදු පනවන්ෙන් නැහැ" කියන කාරණය ඇතුළු කරලා 
නැහැ කියලායි ජනධිපතිතුමාෙග්ත් විශ්වාසය. [බාධා කිරීම්] අපිත් 
කිව්වා ඒක ඇතුළු කරලා නැහැ කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි, කථා කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
කථාෙවන් පස්ෙසේ මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ ඒ සියලු 

ෙකොටස් ඇතුළත්ව තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවලා, ෙම් ගරු සභාෙව් 
අෙප් හඬට කන් ෙදන්ෙන් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තුව 
බුල්ෙඩෝස්කරණය කරෙගන යෑමට දරන උත්සාහය තුළින් තමයි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙමහි තිෙබන ගැටලු 

තත්ත්වය පැහැදිලි කර ෙගන, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි තීරණයක් 
ගනිමු. ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  මම 
ෙම් ගැන අධ්යයනය කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ එෙහම ඉඩ 

ෙදන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න වන්ෙන්. 
ඔබතුමා ගරු කථානායකතුමා ෙලස මුදල් පිළිබඳ පශ්නය අපට 
කථා කළ හැකියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අධ්යයනය කර අපි තීන්දුවක් ගනිමු. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැති වුණාම ෙකොෙහොමද - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අප අතීතය හාරා අවුස්සන්න අවශ්ය නැහැ ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

සඳහන් කළ කාරණය ගැන අප සතුටු වනවා. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කිරීම අප පිළිගත්ෙත් නැහැයි කියා 
පකාශ කළ නිසා තමයි, අද ෙම් අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අද 
අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන සම්පූර්ණ අධ්යයනයක් කරලා අපි තීරණයක් ගනිමු. 

මම පක්ෂ නායකයන්ෙග් අදහසුත් විමසනවා.  

ඊළඟට, ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා රණවිරු ෙසේවා 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එකී වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

එකී වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා සාගර විශ්වවිද්යාලෙය් 
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිෙන්රු ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එකී වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, පහත දැක්ෙවන වාර්තා මම ඉදිරිපත් 

කරමි. 
 

(i) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 
2016 අෙපේල් 29 දිනැති අංක 1964/70 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(ii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 
2016 මැයි 2 දිනැති අංක 1965/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(iii)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 
2016 මැයි 16 දිනැති අංක 1967/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(iv)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 
2016 මැයි 19 දිනැති අංක 1967/52 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(v) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු  සම්බන්ධෙයන් මුදල්අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජනවාරි 20 දිනැති අංක 1950/30 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(vi)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජනවාරි 28 දිනැති අංක 1951/28 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(vii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙපබරවාරි 29 දිනැති අංක 
1956/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ 
නියමය; 

(viii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 

959 960 
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ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 මාර්තු 08 දිනැති අංක 1957/5 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(ix)   2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙපේල් 01 දිනැති අංක 1960/59 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(x) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 මැයි 12 දිනැති අංක 1966/26 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(xi) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 මැයි 20 දිනැති අංක 1967/57 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(xii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූනි 16 දිනැති අංක 1971/22 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

(xiii) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් තීරු ගාසත්ු සම්බන්ධෙයන් 2016 ජූනි 16 
දිනැති අංක 1971/23 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළවූ 
ෙයෝජනාව සහ;  

(xiv) 2015 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යසාධන වාර්තාව. 

එකී වාර්තා රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා ගාමීය ආර්ථිකය 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2014/15 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R. M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා විශාම වැටුප් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් 
ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම  2016 අංක 02 දරන පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව  
ඉදිරිපත් කරමි. 

එම ඇස්තෙම්න්තුව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක  සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම. 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් පළමුවන වාර්තාව එම 
කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විසින් 
පිළිගැන්වීම. 

 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
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ENTERPRISES 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි 

සැසිවාරය සඳහා 2016 ජනවාරි 26 වැනි දින සිට 2016 අෙපේල් 08 
වැනි දින දක්වා වූ කාල පරිච්ෙජ්දය සඳහා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් පළමුවැනි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

961 962 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය විෙශේෂ අවස්ථාවක් නිසා මම 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙකටි 
කාලයක් තුළ අතුරු වාර්තාවක් හැටියට ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාටත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සියලුම 
මන්තීතුමන්ලාටත් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මම මුලින්ම 
ස්තුති කරන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොකද අපට 
අත් දැකීම් තිෙබන්ෙන්, අවුරුද්දක විතර කාලයක් ගත වුණාට 
පසුව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා විවාද කිරීම ගැනයි. නමුත්, අෙප් 
කාරක සභාවට කැඳවන ආයතනවල කටයුතු වර්තමාන 
තත්ත්වයට අදාළ කරලා පුළුවන් තරම් යථාරූපී ආකාරයකට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න අපි 
උත්සාහ කළා. ඒ නිසා ආයතන මට්ටෙමන් ෙවන ෙවනම වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් පාෙයෝගිකව මතු ෙවන ගැටලු 
ගණනාවක් නිසා තමයි මාස තුනක -ජනවාරිෙය් ඉඳලා අෙපේල් 
දක්වා- කාලයක් තුළ ආයතන 19ක කටයුතු පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත 
අතුරු වාර්තාවක් ෙම් අයුරින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ආයතන වර්තමාන තත්ත්වයට අදාළ 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරලා අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා යම් බලයක්, යම් ශක්තියක්  
ලබා ෙදන එක සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අවුරුද්දකට, ෙදකකට වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කළාම සිදු වන ෙද් තමයි සමහරවිට ඒ නිලධාරින්  මාරු 
ෙවන එක. එෙහම නැත්නම් ඒ ආයතන සම්බන්ධෙයන් විගණන 
වාර්තාවලින් ඉදිරිපත් කරන නිර්ෙද්ශ යල් පනිනවා. ඒ නිසා ඒ 
කාරණා පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලායි ෙම් අතුරු වාර්තාව ඒ 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් හැටියට අපි 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මීට අමතරව අපි තවත් ආයතන 15ක් විතර 
ෙම් වන විට කැඳවලා තිෙබනවා. ඒ ආයතන සම්බන්ධ වත් 
කඩිනමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් කාරක සභාව මුහුණ ෙදන ෙපොදු 
ගැටලු පිළිබඳව අපි ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
එයින් පධාන කාරණාවක් තමයි කාරක සභාෙව් කටයුතු විධිමත්ව 
කර ෙගන යාමට ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් තිෙබන බාධා. ඒවා ඉවත් 
කර ගන්න අපට ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකවත්, රජ ෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභා කාර්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය හරහාත් ලිඛිතව දැනුම් 
දුන්නා. ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ ෙයෝජනා ගණනාවක්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙම් 
කාරක සභාවට නීතිපතිතුමාෙග් නිලධාරියකුෙග් සහෙයෝගයත් 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා; විෙශේෂඥ සහෙයෝගය අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා, තාක්ෂණික වශෙයන් තිෙබන යම් යම් කාරණා ඉෂ්ට 
කර ගැනීම සඳහා.  

අෙප් කාරක සභාෙව් විමර්ශන කටයුතු සහ යම් යම් නිර්ෙද්ශ 
පිළිබඳව මීට වඩා මහජනතාව දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 
උපෙල්ඛනෙය් 'ආ' ෙකොටෙසේ 9 වන වගන්තිෙයහි ෙමෙසේ සඳහන් 
වී තිෙබනවා:  

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක කටයුතු කිසිවක් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
වාර්තා කිරීමට ෙපර, ඒවා පකාශනය කිරීම." 

විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය පාලනය පිළිබඳ වගකීම ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට තිෙබන  නිසාම, ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් 

තිෙබන බාධා ඉවත් කරලා, කාරක සභාෙව් කටයුතු මහජනතාවට 
වාර්තා කරන්න පුළුවන් වන විධිෙය් යම් කමෙව්දයක් කඩිනමින් 
සකස් කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. කාරක සභාෙව් උන්නතිය සඳහා ගත හැකි 
කියාමාර්ග සම්බන්ධෙයන් වන ෙයෝජනා ගණනාවක් අපි ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. 

ග රු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් කටයුතු නඟා සිටුවීම සඳහා ගත් කියා මාර්ග 
ගණනාවක්ම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් කාරක සභාෙව් 
වාර්තා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කළත්, කාරක සභාවට ආයතන කැඳවන අවස්ථාෙව්ම 
ක්ෂණිකවම අදාළ ආයතන හා අදාළ අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරුන් 
දැනුම්වත් කර තිෙබනවා. අෙප් නිර්ෙද්ශයන් සම්බන්ධෙයන් අප 
ඉතා කඩිනමින් දැනුම්වත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එක 
අවස්ථාවකදී අපිට සිද්ධ වුණා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවධානයට 
ෙයොමු විය යුතු කාරණා පිළිබඳව කාරක සභාව හැටියට 
අගමැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් පවා කරන්න. ජනාධිපති 
ෙල්කම්තුමාටත්, අගාමාත්ය ෙල්කම්තුමාටත් අප ෛදනිකව කාරක 
සභාෙව් කටයුතුවල වාර්තා ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙවනෙකොටත් සමහර ආයතනවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් 
පගතියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් තවමත් ෙම් කාරක සභාෙව් අප 
සඳහන් කර තිෙබන ආයතන 19ට අදාළව ෙබොෙහෝ නිර්ෙද්ශයන් 
අමාත්යාංශ මට්ටමින් කියාවට නැඟී නැහැ; කැබිනට් මණ්ඩලය 
මට්ටමින් කියාවට නැඟී නැහැ. ඒ නිසා කාරක සභාව හැටියට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන පගතිය සමහර ආයතනවලින් ළඟා කර 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණා මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය් 
අවධාන යට ලක් වුණු ශී ලංකා මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් 
වාර්තාෙව් අඩංගු කර තිෙබන්ෙන් ෙපොදුෙව් මහ බැංකුෙව් 
කටයුතුයි. නමුත් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර ගනු ෙදනුව පිළිබඳවත් 
අෙප් කාරක සභාෙව් වාර්තාව කාරක සභාෙව් සියලුම සභික 
මන්තීතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ඇතිව ඉදිරි ෙදසතිය ඇතුළතදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න හැකි ෙවයි කියා අප විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණා අවධාරණය කරමින් 
විෙශේෂෙයන් මම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභා කාර්යාංශෙය් නිශාන්ති විකමරත්න ෙල්කම්තුමිය 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, අධ්යක්ෂ (ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා) 
ජගත් ගජවීර ආරච්චිෙග් මහත්මයාටත් මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා. 
ෙම් වාර්තාව ෙම් තරම් කඩිනමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබුෙණ්, ඔවුන්ෙග් මැදිහත්වීම නිසායි.  

පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක අංශය ගැනත් මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඉංගීසි සහ ෙදමළ පරිවර්තන 
කටයුතු අපට ලබා ෙදන්න එම නිලධාරින් විෙශේෂ උනන්දුෙවන් 
යුතුව කටයුතු කළා.  

ඊට අමතරව අෙප් කාරක සභාවටත්, ෙදමළ සහ ඉංගීසි 
පරිවර්තන කටයුතු කර ගන්න යම් කාර්ය මණ්ඩලයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් නම් මීටත් වඩා ඉක්මනින් අෙප් ෙම් වාර්තා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක අංශෙය් 
නිලධාරීන් සාමාන්ය කටයුතු කරන අතරතුරදී තමයි ෙම් වාර්තාෙව් 
කටයුතු සිදු කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අපිට ෙම් වාර්තාව සභාගත 
කරන්න ෙම් තරම් කාලයක් ගත වුෙණ්. අෙපේල් මාසෙය් 
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වාර්තාවක් අෙගෝස්තු මාස ෙය් සභාගත කරන්න ලැබීම පිළිබඳව 
ඇත්තටම එක පැත්තකින් අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් මීටත් 
වඩා ෙම් වාර්තා යාවත් කාලීන කරලා ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණොත්, රාජ්ය ව්යාපාරවල කටයුතු මීට වඩා 
විධිමත් කර ගැනීමට අෙප් කාරක සභාවට ශක්තියක් ලැෙබ්වි 
කියලා මම හිතනවා.   

හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයද ෙමම කාරක 
සභා ෙව් කටයුතු වාර්තා කිරීෙමන් ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට 
විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

අවසාන වශෙයන් මම විගණකාධිපතිතුමාටත්, විගණන 
නිලධාරින්ටත්, විගණන පරීක්ෂකවරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙම් කාර්යයට ඔවුන්ෙග් මැදිහත් වීම ෙනොෙවන්නට අෙප් කාරක 
සභාවට ෙම් වාර්තා ෙමතරම් පහසු ආකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න 
බැරි ෙවනවා. මම ෙම් කාරණා ටික අවධාරණය කරමින්, අතුරු 
වාර්තාවක් හැටියට කාරක සභාෙව් මාස හතරක වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්ත් 

නිතරම කිව්ව ෙදයක් තමයි,   මාධ්යෙව්දීන්ට වාෙග්ම ෙතෝරා ගත් 
මහජන නිෙයෝජිතයින්ට ෙකෝප් කමිටුව ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ 
රැස්වීම් නරඹන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියන එක. අපි ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් හැම රටකම පාර්ලිෙම්න්තුවල 
ෙම් වා ෙග් කමිටුවල රැස්වීම් මාධ්ය මඟින් ආවරණය කරනවා. 
බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු කමිටු රැස්වීමක් මුළු ෙලෝකයටම 
live දුන්නු බව මට මතකයි. අපි විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය්ත් 
කිව්වා, මාධ්යෙව්දීන්ට ෙම් කමිටු රැස්වීම් විවෘත කරන්න, මහ 
ජනතාවට ඒ රැස්වීම්වලට එන්න ඉඩ හරින්න කියලා.  අපි ඒ සඳහා 
කමෙව්දයක් හදමු. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා, වැදගත් කරුණු කීපයක්ම ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ස්ථාවර නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් දැන් අපි අධීක්ෂණයක් කරෙගන යනවා. ඉතා 
ඉක්මනින් අලුත් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙගෙනන්න කටයුතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා කියපු 
කරුණු සම්බන්ධෙයනුත් අපි අධ්යයනයක් කරලා, අවසානෙය්දී 
පක්ෂ නායකතුමන්ලාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඉතා ඉක්මනින්ම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා සඳහන් කළා, ෙම් කාරක සභාවට 
නීතිපතිතුමාෙග් පූර්ණ කාලීන නිලධාරිෙයකුෙග් සහෙයෝගයත් 
අවශ්යෙවලා තිෙබනවාය කියලා. නීතිපතිතුමා මට කථා කළා. 
පූර්ණ කාලීන නිලධාරිෙයක් එම රැස්වීමට සිටීම ෙයෝග්ය ෙනොෙව් 
කියලා එතුමා කිව්වා. නමුත් ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට අවශ්ය 
ෙවලාවට උපෙදස් දිය හැකි පරිදි නිලධාරිෙයකු නම් කරන්න 
පුළුවන් කියා එතුමා කිව්වා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබතුමා සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම, මා පිළිගත යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. 
පරිවර්තන කටයුතු සම්බන්ධ නිලධාරින්ෙග් විශාල හිඟයක් 
තිෙබනවා. ඒ අවශ්ය නිලධාරින් සපයා ගැනීම සඳහා අපි යම් යම් 
පියවර ගන්න ඕනෑ.  

මා විෙශේෂෙයන් පක්ෂ නායකයන්ෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, පසු ගිය මාස හය තුළ  කමිටු රැස්වීම්වලට 
මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගි වීම් සම්බන්ධෙයන්. ෙබොෙහෝ මන්තීවරු 
පැමිණ නැහැ. ඉතාම අඩු සංඛ්යාවක් තමයි පැමිණ තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසාත් ෙම් කටයුතුවලට බාධා ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් 
පක්ෂ නායකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ සාමාජිකයන්ට 
කමිටුෙව් පූර්ණ කාලීනව කටයුතු කරන්න බැරි නම් ෙවනත් අය 
නම් කරලා ඒ අයෙග් සහභාගිත්වය ලබා ෙදන්න කියලා. මා 
හිතන හැටියට කමිටුෙව් සභාපතිතුමා වන ඔබතුමාටත් එය 
ශක්තියක් ෙවනවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Business and Commerce on the 
matter related to, “Regulations under the Measurement 
Units, Standards and Services Act” referred to the said 
Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද සබරගමුව පළාත් 
සංචාරක කාර්යාංශය පඥප්ති ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්, එම 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සබරගමුව පළාත් සභා සංචාරක 
කාර්යාංශය පඥප්ති ෙකටුම්පත් කරන ලද සංෙශෝධනවලට 
යටත්ව එකී පඥප්ති ෙකටුම්පතට එකඟ වූ අතර, එකී සංෙශෝධන 
ඇතුළත් වාර්තාව සබරගමුව පළාත් සභාවට ෙයොමු කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කරන බව ෙමම ගරු 
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන මම 

පිළිගන්වමි.  

(1)  කටුගසේතොට, ෙසනරත්ගම, අංක 716 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්. ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  අකුරණ, කුරුඳුගහ ඇළ, ෙටලිෙකොම් පාර, අංක 07 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.එන්.පී.එච්.එම්.අයි. ෙමොෙහොමඩ් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  මහනුවර, පූජාපිටිය, දිද්ෙදනිය අංක 13/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්බී.එම්.එච්.ඩී. සමරෙකෝන් 
මහතාෙගන්  ලැබුණු  ෙපත්සම. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. M. 

Ratnasingam of No. 44C, Hena Road, Mount Lavinia.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) අනුරාධපුරය, හරිසච්න්ද මාවත, අංක 388/52 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අෙශෝක මහදිවුල්වැව මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) සිංහපුර, දකුණු ෙහෝකන්දර, අංක 266 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ශියාණි මුණවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3) ෙප්රාෙදනිය, හිඳගල, අංක 148 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඒ.පී.එම්.එච්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) උකුෙවල, ගුරුලෙවල - උතුර, අංක 140 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.ජී.එම්. මල්ලිකා විකමසිංහ ෙමෙනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) වාසලෙකෝට්ෙට්, මැදබැද්ද, ෙබෝමලුව යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එස.්ඒ.ආර්. ෙපේමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) පයාගල, කුඩා පයාගල, ශාන්ත අන්ෙතෝනි මාවත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ඩී. ක්ෙල්රා ෙම්රියන්ස ්මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙහොරණ, ෙදොඹෙගොඩ, රණවිරුගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ. විෙජ්ෙසේකර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

S. Subramaniyam of No. 748, Potkerny, 
Thampalagamam.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින්: 

හිඟය  
ெதாழில் ட்பச் ேசைவயின் விேசட தர 

உத்திேயாகத்தர்கள்: பற்றாக்குைற 
OFFICERS OF SPECIAL GRADE OF SRI LANKA 

TECHNOLOGICAL SERVICE: SHORTAGE  
385/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට 
අයත් කාර්මික නිලධාරින්ට ව්යාපෘති 
ඇසත්ෙම්න්තු අනුමත කිරීෙම් උපරිම සීමාව 
රුපියල් ලක්ෂ දහයක් වන බවත්;    

 (ii) රුපියල් ලක්ෂ 10ට වඩා වැඩි ඇසත්ෙම්න්තු අනුමත 
කිරීම ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවෙය්, විෙශේෂ 
ෙශේණිෙය් නිලධාරිෙයකු විසින් සිදු කළ යුතු බවත්; 

 (iii) තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 
ප මාණවත් සංඛ්යාවක් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙනොමැති 
බවත්; 

 (iv) එෙහයින් ව්යාපෘති ඇසත්ෙම්න්තු අනුමත කිරීෙම්දී 
ප මාද  සිදුවන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) දකුණු පළාෙත් දැනට ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින,   

 (i) කාර්මික නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 
සංඛ ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කාර්මික නිලධාරින්ට ව්යාපෘති අනුමත කිරීමට 
හැකි සීමාව ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 
අලුතින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ව්යාපෘති අනුමතවීම ප මාදවීම වැළැක්වීමට ගන්නා 
ෙවනත් කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெபா  நி வாக காைமத் வ அைமச்சுக்குாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களால் க த்திட்ட 
மதிப்பீ கைள அங்கீகாிக்கக்கூ ய உச்ச எல்ைல 

பாய் பத்  இலட்சம் ஆகும் என்பைத ம்; 

 (ii) பாய் பத்  இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட 
மதிப்பீ கைள அங்கீகாித்தல் இலங்ைகத் 
ெதாழில் ட்ப ேசைவயின் விேசட தரத்தின் 
உத்திேயாகத்தர் ஒ வாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம்; 

 (iii) ெதாழில் ட்பச் ேசைவயின் விேசட தர 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேபாதியளவில் அரச 
ேசைவயில் இல்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) இதனால் க த்திட்ட மதிப்பீ கைள 
அங்கீகாிப்பதில் தாமதங்கள் ஏற்ப ம் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெதன் மாகாணத்தில் தற்ேபா  கடைமயில் 
ஈ பட் ள்ள, 

 (i) ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ெதாழில் ட்ப  ேசைவயின் விேசட தர 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களினால் 
க த்திட்டங்கைள அங்கீகாிக்கக் கூ ய 
எல்ைலைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ெதாழில் ட்ப ேசைவயின் விேசட தர 
உத்திேயாகத்தர்கைள திதாக ஆட்ேசர்க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) க த்திட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப்ப வதில் தாமதம் 
ஏற்ப வைத தவிர்ப்பதற்காக எ க்கப்ப ம் 
ேவ  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the maximum limit applicable in approving 
the project estimates by Technical Officers 
under the Ministry of Public 
Administration and Management is Rs.10 
lakhs; 

 (ii) approving project estimates exceeding 
Rs.10 lakhs has to be done by an officer of 
the Special Grade of the Sri Lanka 
Technological  Service; 

 (iii) a sufficient number of officers of the 
Special Grade of the Technological Service 
is lacking in Public Service; and 

 (iv) delays occur in approving project estimates 
as a result ? 

(b) Will he inform this House  - 

 (i) the number of Technical Officers; and 

 (ii) the number of officers of the Special Grade 
of the Technological  Service; 

 serving in the Southern Province at present? 

(c) Will he also  inform this House - 

 (i) whether action will be taken to increase the 
maximum limit applicable in approving the 
project estimates by Technical Officers; 

 (ii) whether action will be taken for fresh 
recruitment of officers of the Special Grade 
of the Technological Service; and 

 (iii) of the other measures that will be taken to 
avoid the delays in approving projects? 

(d) If not, why?   

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 45කි. 

 (ii) සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ශී ලංකා 
තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් කාර්මික 
නිලධාරින්  ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්.  

        (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

       (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, තාක්ෂණ ෙසේවෙය් 
විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින්ෙග් පමාණවත් සංඛ්යාවක් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නැහැ කියලා. ඒ ඌනතාව අවම කර ගන්න රජයට 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, 

අෙප් අමාත්යාංශයත්  ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා දැනට මාස 
ෙදකකට උඩදි  තීරණය කීපයක් ගත්තා. එකක්, විශාමික 
නිලධාරින් ෙම් සඳහා ෙයොදවා ගැනීම. ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාෙව් 
සිවිල් ඉංජිෙන්රු අංශවල සිටින නිලධාරින් ෙයොදවා ගැනීම. දැනට 
ෙසේවය සඳහා නියමිත විධියට පාවිච්චි ෙනොවන ස්ථානවල 
නිලධාරින්ද ෙම් කාර්යය සඳහා අනුයුක්ත කරෙගන ෙම් කටයුතු 
කරන්න අපි තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

විවිධ ඇස්තෙම්න්තු අනුමත කිරීම සම්බන්ධෙයන් අහලා 
තිෙබන පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් ඔබතුමා "අදාළ ෙනොෙව්" 
යනුෙවන් සඳහන් කෙළේ ඇයිද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
රුපියල් ලක්ෂ 10ට වැඩි ඇස්තෙම්න්තු හදන්න විෙශේෂ ෙශේණිෙය් 
නිලධාරියකු වුවමනායි. ඔබතුමා ෙද්ශපාලනය කරන ගාල්ල 
දිස්තික්කය ගත්තත්,  මාතර දිසත්ික්කය ගත්තත්,  හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය ගත්තත් විෙශේෂ ෙශේණිෙය් නිලධාරින්ෙග් ඌනතාව 
නිසා ඇතැම් ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒවා පමාද ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ශුන්ය අය වැය කමය  - zero-based budgeting 
system - යටෙත් ෙම් ව්යාපෘතිවලට ගැටලුවක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම කාලගුණික තත්ත්වය තුළත් සමහර පමාදවීම් සිද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණා ෙදකම  නිසා පමාදවීම්  සිද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් ව්යාපෘති සඳහා ලැබී තිෙබන 
මුදල් zero-based budgeting system එක තුළ, ෙදසැම්බර් 31 වන 
විට ආපසු භාණ්ඩාගාරයට යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් සංවර්ධන ව්යාපෘති කඩිනමින් කියාත්මක කරන්න 
අමාත්යාංශයට ෙදන්න පුළුවන් සහෙයෝගය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් කටයුතු 

සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් 
හැටියට කිව්ෙවොත්, 2015 වර්ෂෙය් අපි ලක්ෂ පහෙළොස්දහසක 
මුදලක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 332 තුළ පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා. දැනට තිෙබන නීති - රීති අනුව, කාර්මික නිලධාරින් 
විසින් ඇස්තෙම්න්තු අනුමත කිරීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ.  
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කළාට පස්ෙසේ පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ 
දිසාපතිතුමා මාර්ගෙයන් තමයි අනුමත කිරීම සිදු කරන්ෙන්. ඒ 
අනුව පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාල 
වශෙයන් පඩි නඩි ෙගවන නිසා සහ රාජ්ය අංශෙය් ආකර්ෂණීය 

ස්වභාවෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් නිසා රජෙය් කාර්මික 
නිලධාරින්ෙග් බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි මා දීපු පිළිතුර අනුව කටයුතු 
කරෙගන යන්ෙන්.  ෙකොෙහොමත් ෙම් නිලධාරින්ට අනුමත කිරීෙම් 
බලයක් නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අනුමත කරන්නත් අදාළ තක්ෙසේරු එෙහම නැත්නම් ඒ 
ඇස්තෙම්න්තු හදන්න ඕනෑ. දැන් ඒ නිලධාරින් තමුන්ෙග් වපසරිය 
තුළ ලක්ෂ 10ට එහා ඇස්තෙම්න්තු හදන්න බැරි බව කියනවා.  ඒ 
හදන්න බැරිවීම තුළ අනුමත කිරීමත් පමාද ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාම පිළිගන්නවා ඒ නිලධාරින්ෙග් 
බරපතළ හිඟයක් තිෙබන බව. ඒ නිසා ෙම් සඳහා  විකල්ප 
කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙමහි තිෙබන නීතිමය ස්වභාවය 

අනුව, පළමුවන ෙශේණිෙය් නිලධාරියකුට  රුපියල් ලක්ෂ 30 
දක්වාත්, ෙදවන ෙශේණිෙය්, තුන්වන ෙශේණිෙය් නිලධාරින්ට ලක්ෂ 
2 දක්වාත් වටිනාකමක් ඇති කර්මාන්ත ඇස්තෙම්න්තු සකස් 
කිරීම, සැලසුම් කිරීම, පිළිෙයළ කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒවා 
අනුමත කිරීම පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ දිසාපතිතුමා විසින් සිදු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අධීක්ෂණය සහ අෙනක් කටයුතුත් ඔවුන් 
විසින් කරෙගන යනවා. ලංකාෙව් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
332ක සහ දිසාපති කාර්යාල 25ක තිෙබන 2015 වර්ෂයට අදාළ 
පගති වාර්තා අනුව, හැම තැනකම ව්යාපෘති සියයට 85කට, 90කට 
වඩා සාර්ථකව අවසන් කර තිෙබනවා.  ඒ කමෙව්දය දිහා 
බැලුවාම,  පශ්නයක් තිබුණත්, නැවත භාණ්ඩාගාරයට මුදල්  හරවා 
යැවීෙම් තත්ත්වයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, තිෙබන 
පශ්නවලට අදාළ විසඳුම් දීමට  දිසාපති කාර්යාල හා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල කියා කරෙගන යන නිසා. 

 
රජෙය් පාසල් :  සථ්ිර විදුහල්පතිවරුන් 

அரசாங்கப் பாடசாைலகள் : நிரந்தர அதிபர்கள் 
GOVERNMENT SCHOOLS: PERMANENT PRINCIPALS 
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3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් කියාත්මක රජෙය් පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ්යාෙවන්, පළාත් සභා හා මධ්යම රජය 
යටෙත් කියාත්මක පාසල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) හි පාසල් අතරින් සථ්ිර පත්වීමක් 
ෙනොමැතිව වැඩ බලන හා තාවකාලික පදනම මත 
ෙසේවය කරන විදුහල්පතිවරුන් සිටින පාසල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සථ්ිර පත්වීම් ෙනොලැබූ විදුහල්පතිවරුන් සිටින එම 
පාසල්වල පරිපාලනය නිසි ෙලස සිදු ෙනොවන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 
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 (iii) සථ්ිර විදුහල්පතිවරුන් ෙනොමැති පාසල්වලට    
සථ්ීර විදුහල්පතිවරු පත්කිරීමට කඩිනම් පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயில் இயங்கிவ கின்ற அரசாங்க 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், மாகாண சைபகளின் 
கீழ் இயங்குகின்ற பாடசாைலகளின் மற் ம் 
மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழான பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல அ (i)இல் குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைல 
களில் நிரந்தர நியமனம் இன்றி, பதில் 
கடைமயாற் ம் அ ப்பைடயில், தற்கா க 
அ ப்பைடயில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கைளக் 
ெகாண்ட பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) நிரந்தர நியமனம் ெபறாத அதிபர்கைளக் 
ெகாண்ட ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நி வாகம் 
உாியவா  இடம்ெப வதில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) நிரந்தர அதிபர்கள் இல்லாத பாடசாைலக க்கு 
நிரந்தர அதிபர்கைள நியமிப்பதற்கான ாித 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?      
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of government schools 
operating in Sri Lanka; and 

 (ii) separately of the number of schools 
operating under Provincial Councils and the 
number of schools operating under the 
Central Government out of the aforesaid 
schools? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) out of the  schools mentioned in (a)(i) 
above, the number of schools in which 
principals are assigned on acting and 
temporary basis without a permanent 
appointment; 

 (ii) whether he admits that administration of 
these schools which do not have principals 
with permanent appointments is not carried 
out properly; 

 (iii) whether immediate steps will be taken to 
appoint principals on permanent basis to 
these schools which do not have principals 
appointed on permanent basis; and 

 (iv) if so, of the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 (අ) (i) පාසල් 10,161යි. (දස දහස ්එකසිය හැට එකයි.) 

 (ii) පළාත් සභා යටෙත් කියාත්මක පාසල් සංඛ්යාව 
9,809යි. (නවදහස ්අටසිය නවයකි.) 

  මධ්යම රජෙය් පාසල් සංඛ්යාව 352යි. (තුන්සිය 
පනස ්ෙදකකි.) 

(ආ) (i) පාසල් 3,270යි. (තුන්දහස ්ෙදසීය හැත්තෑවයි.) 

 (ii) නැත.  

  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශන්යට "නැත" කියන 
උත්තරය දුන්නාට, එක පාරටම "ඇත" ෙහෝ 
"නැත" කියලා  කියන්න බැහැ. ෙහේතුව තමයි 
ෙම්ෙක් ෙදපැත්තම තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 
ඉන්න සමහර පාසල්වල වැඩ කටයුතු ෙහොඳින් 
කරෙගන යන තැන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පරිපාලනය අඩාල තැනුත් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, වසර ගණනාවකට පසුව  
විදුහල්පති විභාගයක් අපි පැවැත්වූවා. ඒ විභාගයට 
අයදුම් පත 21,000ක් ලැබිලා තිබුණා. එයින් 
19,000ක් විභාගයට ෙපනී සිටියා. එයින් 3,859 
ෙදෙනක් ෙම් වන විට බඳවා ෙගන විධිමත් 
පුහුණුවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් 
කරලා, ඒ විදුහල්පතිවරුන් සථ්ානගත කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙම් දිනවල සකස ්කරමින් යනවා. 
මම හිතන විධියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් සතිෙය්දී 
අවසන් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
තිෙබන රජෙය් පාසල් 10,161න්, පාසල් 
4,400කට වැඩි පමාණයක විදුහල්පතිවරු හිඟයි. 
එෙහම නැත්නම් සථ්ීර විදුහල්පතිවරු නැහැ. අපි 
කිසිම ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව විධිමත් 
ආකාරෙයන් බඳවා ගත් විදුහල්පතිවරුන් 3,859ක් 
සිටිනවා. එම විදුහල්පතිවරුන් සථ්ානගත කළත්,  
තවත් යම් පමාණයක් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් 
පත් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. අපි 
බලන්ෙන්, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්ෙගන් 
කාර්ය සාධනය ෙපන්වා තිෙබන අයවත් අරෙගන, 
විධිමත්ව බඳවා ගත් අයත් අරෙගන ෙම් කටයුත්ත 
කරන්නයි කියන එක මා කියන්න ඕනෑ.  

 (iii) පියවර ගනිමින් සිටී. 

 (iv)  ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ -සතියක්, සති 1 1/2ක් 
ඇතුළත- විධිමත් කමෙව්දය කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණාට 

පස්ෙසේ ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ක්ෂණිකව පියවර ගැනීම 
පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉතා කඩිනමින් ෙම් 
කටයුතු අවසන් කරන්න එතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වායි කියා 
පාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -609/'16- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය : විසත්ර 

அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயம் : விபரம் 
AMBATALE WATER TREATMENT PLANT: DETAILS 
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5. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය සතු විදුලිජනක 
යන්තෙය් ධාරිතාව කවෙර්ද; 

 (ii) අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙයහි ෛදනික ජල විදුලි 
පරිෙභෝජනය ඒකක ෙකොපමණද; 

 (iii) දීර්ඝ කාලයක් සඳහා විදුලිය විසන්ධි කර ඇති 
අවසථ්ාවක අඛණ්ඩ පානීය ජල සැපයුමක් පවත්වා 
ගැනීම සඳහා ෙමම විදුලිජනක යන්තය 
පමාණවත්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, 2016 මාර්තු 13 වැනි ඉරිදා දින මුළු 
දිවයිනටම විදුලිය ෙනොමැති වූ විට අඹතෙල් ජල 
පිරිපහදුෙව් කටයුතු සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වූෙය් 
මන්ද;  

 (v) එම විදුලිජනක යන්තය පමාණවත් ෙනොෙව් නම්, 
ෙම් පිළිබඳව අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙය් පධානියා 
අදාළ බලධාරින්ට දැනුම් දුන්ෙන්ද; 

 (vi) දැනුම් දී තිබුෙණ් නම්, ඒ සඳහා ගත් පියවර 
කුමක්ද; 

 (vii) එෙසේ දැනුම් දී තිබු ෙණ් නම්, බලධාරින් විසින් එම 
දැනුම් දීම පැහැර හැරීම පිළිබඳව ඔබතුමා ගන්නා 
පියවර කුමක්ද; 

 (viii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, දැනුම් ෙනොදීම සම්බන්ධව 
වගකිව යුත්තන්ට එෙරහිව ගන්නා පියවර 
කුමක්ද; 

 (ix) අනාගතෙය් ජනතාවට අත්යවශ්ය පානීය ජලය 
අඛණ්ඩව ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (x) එෙසේ ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන් නම්, ඒ 
පිළිබඳව විසත්ර කළ හැකිද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்திற்குச் 

ெசாந்தமான மின் பிறப்பாக்கியின் ெகாள்திறன் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் 
நாளாந்த நீர் மின் பாவைன எத்தைன அலகுகள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) நீண்ட காலம்  மின்சாரம் ண் க்கப்பட் ள்ள 
ேபா  தங்குதைடயின்றி கு நீர் வழங்கைல 
ேபணிவ வதற்கு ேமற்ப  மின்பிறப்பாக்கி 
ேபா மானதாக உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், 2016 மார்ச் 13ஆம் திகதி 
ஞாயிற் க்கிழைம  நாட் க்கும் மின்சாரம் 
இல்லாமற்ேபானேபா  அம்பதேல  நீர் 
சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் பணிகைள ஏன் 
ேமற்ெகாள்ள யவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  மின்பிறப்பாக்கி ேபா மானதாக 
இல்ைலெயனில், இ  சம்பந்தமாக அம்பதேல 
நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் பிரதானி 
ெதாடர் ைடய அதிகாாிக க்கு அறிவித்தாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) அறிவித்தி ப்பின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) அவ்வா  அறிவித்தி ப்பின், அதிகாாிகள் 
ேமற்ப  அறிவித்தைல றக்கணித்தைம 
சம்பந்தமாக அவர் எ க்கின்ற நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (viii) அவ்வாறின்ேறல், அறிவிக்காைம ெதாடர்பில் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்க க்கு எதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத 

ம்; 
 (ix) எதிர்காலத்தில் மக்க க்குத் ேதைவயான கு  

நீைரத் தங்குதைடயின்றிப் ெபற் க் ெகா ப் 
பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (x) அவ்வா  ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாராயின், அ  சம்பந்தமாக விபாிக்க 

மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of City Planning and Water 
Supply:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the capacity of the electricity generator of 
the Ambatale Water Treatment Plant; 

 (ii) the daily consumption of hydro electricity  
units in the Ambatale Water Treatment 
Plant; 

 (iii) whether this generator is sufficient to 
maintain an uninterrupted supply of 
drinking water when there is a long-term 
power outage; 

 (iv) if so, the reason for the Ambatale Water 
Treatment Plant to stop functioning on 
Sunday the 13th March 2016 due to the 
island-wide blackout; 

 (v) if the aforesaid generator is not sufficient 
whether the chief of the Ambatale Water 
Treatment Plant informed the relevant 
authorities; 

 (vi) if it had been informed, the action that has 
been taken in this regard; 

 (vii) if it had been informed the steps that will be  
taken against the authorities on their 
negligence; 

 (viii) if not, the steps that will be taken against the 
responsible persons on their failure to 
inform it; 

 (ix) whether steps will be taken to ensure an 
uninterrupted supply of drinking water to 
the people in Sri Lanka in the future; and 

 (x) if so, can you explain  it? 

(b) If not, why? 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පධාන ජල පවිතාගාරය -   37  KVA 

  නව ජල පවිතාගාරය - 100 KVA 

  තුළුමං ෙපොම්පාගාරය (Intake) -   37 KVA 

 (ii) 190,000 K Wh/ day  

 (iii) නැත. ෙමම විදුලිජනක යන්ත විදුලි ආෙලෝකය 
සැපයීමට පමණක් ෙයොදා ගැෙන්. ෙපොම්ප කියා 
කිරීමට ඉතා විශාල විදුලි ධාරිතාවකින් යුත් 
විදුලිජනක යන්ත තබා ගැනීම තාක්ෂණික 
වශෙයන් පාෙයෝගික ෙනොෙව්. 

 (iv) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් විදුලිය අඛණ්ඩව 
ලබා දීමට අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය සඳහාම 

ෙවන් වූ ෙපෝෂක ෙදකක් ලබා දී ඇතත් දිවයිනටම 
විදුලිය විසන්ධි වූ විට පමණක් අඹතෙල් ජල 
පිරිපහදුෙව් නිෂ්පාදනය නැවැත්වීමට සිදු ෙව්. 

 (v) ඔව්. අඹතෙල් ජල පවිතාගාරයට අවශ්ය විදුලිජනක 
යන්ත පද්ධතිෙය් ධාරිතාව 20,000 KVA ෙව්. එම 
නිසා අධික විදුලි පරිෙභෝජනයක් ඇති අඹතෙල් 
ජල පවිතාගාරය විදුලිජනක යන්ත මඟින් 
ෙමෙහයුම් කටයුතු කිරීම සංකීර්ණ කියාවලියකි. 

 (vi) ෙම් පිළිබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
කළමනාකාරිත්වය ෙවත වාර්තා කළ අතර ඔවුන් 
හා මනා සම්බන්ධීකරණෙයන් හා ඉහළම 
පමුඛත්වෙයන් යුක්තව කියා කර විදුලි බලය ලබා 
ෙගන ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලදී. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ix) ඔව්.  

 (x) දිවයිනටම විදුලිය බිඳවැටීමක් සිදු වූ විට අඹතෙල් 
ජල පවිතාගාරය ෙවත ඉහළම පමුඛත්වය ලබා දී 
ඉතා ෙකටි කාලයකින් විදුලිය ලබාදීෙම් 
කමෙව්දයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් 
අනුගමනය කිරීමට එකඟ වී ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.   

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙයන් තමයි ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
සියයට 90ක පමණ -විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගර සීමාව, 
ෙකොෙළොන්නාව, ෙදහිවල, ෙහෝමාගම සහ මහරගම පෙද්ශවල- 
ජල පරිෙභෝජනය ආවරණය කරන්ෙන්. ෙමවැනි හදිසි විදුලි 
බිඳවැටීමක් තිෙබන ෙවලාවක අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය 
අකර්මණ්ය වුෙණොත්, ළිඳක් ෙහෝ නළ ළිඳක් ෙහෝ හදාගන්න එක 
ෙකොළඹ ජනතාවට සිහිනයක්. එම නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත්වත්  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එක්ක එකතු ෙවලා ඒ සඳහා වූ විකල්ප 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාද? ෙමොකද, අප 
දන්නා තරමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙලොකුම 
පාරිෙභෝගිකයා තමයි අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය. ඔවුන් රුපියල් 
මිලියන 65ක විදුලි බිලක් ෙගවනවා. එෙහම පමුඛතාව ලැෙබන 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ෙම් පවිතාගාරය තුළ විදුලිබල 

මණ්ඩලෙයන්  පාථමික උපෙපොළක් - sub-grid station එකක්- 
පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමහි "අවකර 
පරිණාමක" කියා step-down transformers 20ක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පවිතාගාරය තුළ ඇති ෙපොම්ප, අෙනකුත් විදුලි 
උපකරණ කියාත්මක කිරීමට විවිධ ධාරිතාවකින් යුත් ෙම් 
යන්තණ පාවිච්චි කරන්න සිදු ෙවනවා. ෙම්ක සංකීර්ණ වැඩ 
පිළිෙවළක්. ෙම් කාර්ය generators හරහා කරන්න ගිෙයොත්, ඒකට 
යන වියදම අනවශ්ය එකක් ෙලස අප සලකනවා.  ඊට වඩා,   
එකවර මුළු දිවයිෙන්ම  විදුලිය බිඳවැටීම ඉතාම විරල සිදුවීමක්.  
එබැවින් ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව අප සෑහීමකට පත් ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

සාමාන්යෙයන් අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙයන් දවසකට ජලය 
ඝනමීටර් 530,000ක් නිපදවනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ආෙවොත් 
ඒකට මුහුණ දීම සඳහා අතිෙර්ක ජලය රඳවා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙයොමු වීෙම් අදහසක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
එය ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  ඒ පිළිබඳව අප සලකා බලනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙම් පශ්නය පාවිච්චි කරලා අවසාන 

වශෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. අඹතෙල් ජල 
පවිතාගාරය හරහා ෙකොළඹ නගරයට වතුර යන නළ මාර්ගය -
අඹතෙල් ඉඳලා ඔරුෙගොඩවත්ත දක්වා- තිෙබන්ෙන් අෙප් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මැදිනුයි. අෙප් පාර හදා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් දැන් ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එම ජල 
මාර්ගයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා, එම ජල මාර්ගයත් ඉක්මනින් සාදා ෙදන්න කියලා 
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඒ පිළිබඳව නිතරම මට මතක් 

කරනවා. අපි අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කැබිනට් 
මණ්ඩල උප කමිටුවට ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරලා දැන් කමෙව්දයක් 
හදාෙගන යනවා. ඒකට අවශ්ය ණය පහසුකම් ශීඝෙයන් 
ලබාෙගන, ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි සූදානම් වනවා.  

 
ගුවන් විදුලි සංසථ්ා ෙසේවකයන්: මානව හිමිකම් 

කඩවීම 
ஒ பரப் க் கூட் த்தாபன ஊழியர்கள்: மனித 

உாிைமகள் மீறப்பட்டைம 
EMPLOYEES OF SRI LANKA BROADCASTING 

CORPORATION:VIOLATION OF HUMAN RIGHTS 
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6. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය  අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,- (1) 

(අ) (i) 2003 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාෙව් 
ෙසේවකයන් 18ෙදෙනක් තමන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කඩවී ඇති බවට මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

 (ii) 2007 වර්ෂෙය්දී එම ෙසේවකයන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කඩවී ඇති බවට එවකට පැවති ජනමාධ්ය හා 
පවෘත්ති අමාත්යාංශය ෙවත දන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) ඒ අනුව, 2014 වර්ෂෙය්දී එවකට ජනාධිපති 
ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග මහතා විසින් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් තීරණය කියාත්මක කරන 
ෙමන් සියලු ෙල්කම්වරුන් ෙවත දන්වා යවා තිබූ 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කර 
ඇති අංක 17/2005 දරන චකෙල්ඛය ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඉහත අ (i) හි සඳහන් ශී ලංකා ගුවන් 
විදුලි සංසථ්ාෙව් ෙසේවකයින් 18ෙදනා සඳහා එම 
චකෙල්ඛය අනුව හිමිකම් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண்  இலங்ைக ஒ பரப் க் 
கூட் த்தாபனத்தின் 18 ஊழியர்கள் தம   மனித 
உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வில் ைறப்பா  
ெசய் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) 2007ஆம் ஆண்  ேமற்ப  ஊழியர்களின் மனித 
உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக அப்ேபாைதய 
ெவகுசன ஊடக மற் ம் தகவல் அைமச்சுக்கு 
அறிவிக்கப் பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கைமய, 2014ஆம் ஆண்  அப்ேபாைதய 
சனாதிபதியின் ெசயலாளராக இ ந்த தி . ல த் 

ர ங்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
தீர்மானத்ைத அ ல்ப த் மா  சகல 
ெசயலாளர்க க்கும் அறிவித்தி ந்தார் என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்க நி வாக அைமச்சினால் ெவளியிடப் 
பட் ள்ள 17/2005ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகைய 
ெவகுசன ஊடக அைமச்சு ஏற் க் ெகாள்கின் 
றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமேல அ(i) இல்  குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத் 
தின் 18 ஊழியர்க க்கும் ேமற்ப  
சுற்றறிக்ைகக்கு அைமய உாிைமகள் ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a complaint has been made at the Human 
Rights Commission by 18 employees of the 
Sri Lanka Broadcasting Corporation in the 
year 2003 to the effect that their Human 
Rights have been violated; 
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 (ii) in 2007, it has been informed to the then 
Ministry of Mass Media and Information 
that human rights of the aforesaid 
employees were violated; and 

 (iii) accordingly in 2014, the then Secretary to 
the President Mr. Lalith Weerathunga 
notified all Secretaries that the decision of 
the Human Rights Commission should be 
implemented? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Ministry of Mass Media 
recognizes Circular  No. 17/2005 issued by 
the Ministry of Public Administration; and 

 (ii) if so, whether rights of the 18 employees of 
the Sri Lanka Broadcasting Corporation 
mentioned in (a)(i) above will be granted as 
per the aforementioned circular? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) හැකියාවක් ෙනොමැත.  

(ඇ) 1967 ජනවාරි 05 දිනට ෙපරාතුව වූ දිනකදී ගුවන් විදුලි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි ෙසේවෙය් නියුක්තව සිට පසුව 1996 
අංක 37 දරන ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ා පනත මඟින් 
සථ්ාපිත ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාවට අනුයුක්ත කරන 
ලද ෙසේවකයින්ට උක්ත පනත යටෙත් විශාම වැටුප් සඳහා 
හිමිකම් ලැබිය හැකි ෙව්.  

 එවකට සිටි සංසථ්ා බලධාරින් විසින් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් හා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ද 
උපෙදස ් පරිදි 1967.01.05 දිනට පසු දිනකදී සංසථ්ා 
ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයින් 35ෙදෙනකු සඳහා 
පමණක් එම ෙසේවකයින්ෙග් පත්වීම් දිනය ෙපරදාතම 
කිරීෙමන් විශාම වැටුප් හිමිකම් ලබා ගැනීෙම් අවසථ්ාව 
හිමිකර දීමත් සමඟ ෙමම ගැටලුකාරී තත්ත්වය උද්ගත වී 
ඇත.  

 ඒ සමඟම ඊට ආසන්න තත්ත්වයන්ෙගන් සිටි ෙසේවකයන්ද 
විශාම වැටුප් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙයදුණු බැවින්  
ෙමම ගැටලුකාරී තත්ත්වය විසඳීම සඳහා 2006.08.07 දින 
එවකට සිටි අමාත්යාංශ ෙල්කම් විසින් විශාම වැටුප් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් සහ ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාෙව්  
සභාපතිද ඇතුළත්ව සිදු කරන ලද සාකච්ඡාෙව්දී තීරණය වී 
ඇත්ෙත්  පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති  අයට පමණක් 
විශාම වැටුප් සඳහා හිමිකම් ලබා දිය හැකි බවයි.  

* 1967 ජනවාරි 05 දිනට ෙපර ගුවන් විදුලි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පත්වීමක් තිබීය යුතුය. 

* අදාළ තනතුෙරහි ෙසේවය සථ්ිර කර තිබිය යුතුය. 

* වසර 10 අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබිය 
යුතුය. 

* විධිමත් පරිදි ෙසේවය අවසන් කර තිබිය යුතුය. 

ෙම් තීරණෙයන් සෑහීමට පත් ෙනොවූ 10ෙදෙනකුෙගන් හා 
8ෙදෙනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායම් ෙදකක් විසින් අවස්ථා ෙදකකදී 
තමන්ට විශාම වැටුප් සඳහා හිමිකම් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා ශී  
ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැමිණිලි කර 
තිබුණා. ඊට පසේසේ, මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව තීරණයක් 
දීලා තිෙබනවා, "ෙපරදාතම කිරීම නිවැරැදි, නීත්යනුකූල තීරණයක් 
ෙලස අර්ථ ගැන්වීමට ෙනොහැකි නමුත් එම වරද 
වගඋත්තරකරුවන් විසින් සිදු කිරීම මතම පැමිණිලිකරුවන් ෙවතද 
එකී වරද මත පදනම් ෙවමින් ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තුවන සහනය 
එනම්, විශාම වැටුප් හිමි ෙලස සැලකිය හැකිද යන්න ගැටලු 
සහගත බවයි" කියලා. ෙකොෙහොම නමුත් ඉදිරිපත් වී ඇති 
තත්ත්වය අනුව සමානයින් අතර අසමානව සැලකීමක් ඇති වී ඇති 
බව පැහැදිලි වී ඇති බැවින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12වැනි 
ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය වී ඇති බවට තීරණය කරලා එෙසේ 
ෙවනස්කමකට භාජනය වී ඇති බැවින් ෙමම ෙපත්සම ඉදිරිපත් 
කර ඇති 10ෙදනාට පමණක් පත්වීම් දිනය ෙපරදාතම කර විශාම 
වැටුප් හිමි තත්ත්වයට පත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා 
තිෙබනවා.  

දීර්ඝ කාලයක් සංස්ථා ෙසේවයක් කර වයස සම්පූර්ණ වීම නිසා 
විශාම ෙගොස් සිටින පැමිණිලිකරුවන්ට සහනයක් ලබා දීම 
සාධාරණ කියාවක් වශෙයන් නිගමනය කළ හැකිය කියලාත් 
තිෙබනවා. එබැවින් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සහ සංස්ථාෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් 
සානුකම්පිකව බලලා සහනයක් ලබා දීමට පරිපාලනමය වශෙයන් 
පාෙයෝගික පියවරක් ගැනීම සුදුසුයි කියලා නිර්ෙද්ශ හැටියට දීලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් නිර්ෙද්ශයන් ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය ෙවත දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා පිළිතුරු වශෙයන් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය විසින් 
2009.10.12වන දින - ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්- 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිෙයන් දැනුම් දී 
ඇත්ෙත්, "ඉහත දී ඇති නිර්ණායක මත මිස විශාම වැටුප් හිමිකම් 
ලබා දීමට හැකියාවක් ෙනොමැති බවයි." ඉතින් මීට ෙපර බලධාරින් 
විසින් 35ෙදෙනකුට පමණක් විශාම වැටුප් ලබා දීමට ෙගන ඇති 
වැරැදි තීරණය නිසා නැවත නැවතත් විශාම වැටුප් සඳහා ඉල්ලීම් 
ඉදිරිපත් ෙවමින් පවතින අතර, ඒ අනුව ශී ලංකා ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාව විසින් ෙම් වන විට විශාම වැටුප් හිමිකම් ඉල්ලුම් කරනු 
ලබන 63ෙදෙනකුෙග් නම් ලැයිස්තුවක් අමාත්යාංශයට දැන් එවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න කියලා.  

35ෙදෙනකුට ෙපරදාතම කර, එය ලබා දීලා වැරැදි වැඩක් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මත ෙම් අයත් දැන් ඉල්ලනවා, සෑෙහන 
කලක් වැඩ කරපු නිසා අපටත් ෙම්කට සාධාරණයක් කරන්න 
කියලා. අමාත්යාංශෙයන් ඒ 63ෙදනා ගැන තීරණයක් ගන්න 
අවශ්ය නිසා තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. ඒ තිපුද්ගල කමිටුව 
නැවතත් වැරැදි පරිපාලනමය තීරණයක් ෙනොෙගන අසාධාරණයට 
ලක් වූවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට වර්තමානෙය්දී පුළුවන් 
හැකියාව ගැන ෙසොයා බලමින් පවතිනවා. ඒ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය 
ආවාට පස්ෙසේ තමයි අපට ඒ වැරැද්ද, නිවැරැදි කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිවරු 
ගණනාවක් යටෙත් ෙම් පශ්නය විසඳිලා තිබුෙණ් නැහැ. අපිත් 
බලන්ෙන් සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමවැනි අවස්ථා රාජ්ය පරිපාලනෙය් අනන්තවත් මතු ෙවලා ඇවිත් 

981 982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. එක අතකින් අෙප් ව්යවස්ථාෙව් කියනවා, ''ෙමෙහම 
අසමාන ෙලස සලකන්න බැහැ'' කියා. අෙප් මූලික නීතිය 
ව්යවස්ථාව හැටියට ඒක පිළිපදින්න ඕනෑ.  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් දහඅටෙදනා ගැන රාජ්ය 
පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් චකෙල්ඛයක් නිකුත් 
කරපු බව. ඒක ඔබතුමා අෙත් තිෙබනවාද මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
අතරම, ෙමබඳු තත්ත්වයකදී ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන, සියලුම 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු ෙවත එවකට ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් 
වීරතුංග මහතා විසිනුත් එබඳුම චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. ඒ අනුව 
දැන් 63ෙදෙනක් ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවා නම්, ෙම් 63ෙදනා 
පිළිබඳව, ව්යවස්ථාෙව් මූලික නීතිය අනුව ඔබතුමාට කියා කළ 
හැක්ෙක් ෙම් විධියට විතරයි ෙන්ද? ඒ වාෙග්ම, මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ අනුව ෙම් අය ගැනත් එෙසේ කියා කිරීෙමන් 
හැර, ඔබතුමාට ෙම් වරද නිවැරැදි කරන්න බැහැ ෙන්ද කියලායි 
මම අහන්ෙන්? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය කියන කාරණා සියල්ලම පසු ගිය 

කාලෙය් -ඔබතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය්- හිටපු අයත් සැලකිල්ලට 
ගන්න ඇති. නමුත් පශ්නය විසඳිලා නැති නිසා තමයි අපි තිපුද්ගල 
කමිටුවක් පත් කර, ෙම් කාරණය විසඳන්න පුළුවන් කමයකට 
යන්න හදන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

''විසඳීෙම් කමයක්'' යනුෙවන් ඔබතුමා අදහස් කරන්ෙන්, ෙම් 
අය විශාම වැටුප් කමයට ඇතුළත් කර ගන්නවා ෙහෝ විකල්පව යම් 
ආකාරයක සමස්ත වශෙයන් අවසාන ෙගවීමක් සිදු කිරීම පිළිබඳ 
අදහසක්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම, විශාම වැටුප ෙදන්න පුළුවන්ද 

කියන කරුණ බැලීමයි අපි තිපුද්ගල කමිටුව පත් කිරීෙමන් අදහස් 
කෙළේ. ඒ වරද ඒ අය පිට දමන්ෙන් නැතිව, සානුකම්පිකව බලන්න 
කියා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා. එෙහම 
සලකා බලා තමයි තිපුද්ගල කමිටුව පත් කෙළේ. හැබැයි, අපි 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය බලලා තමයි තීරණය ගන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් පශ්නය විසඳීමට වුවමනා කියා මාර්ගයකට එතුමන්ලාෙග් 

අදහස් දක්වන්නය කියලා, ඔබතුමා පත් කර තිෙබන තිපුද්ගල 
කමිටුෙව් උදවියට, ෙම් අංශය භාරව ඉන්න ඇමතිවරයා හැටියට 
ඔබතුමාෙගන් යම් උපෙද්ශයක් අවශ්යයි ෙන්ද? මක් නිසාද, එෙහම 
ෙනොවුෙණොත්,- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය විසඳන්න කියා අදාළ උපෙදස් දීලා 

තමයි තිපුද්ගල කමිටුව පත් කෙළේ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ අයට ඇමතිතුමාෙග් උපෙද්ශයක් ලැබුෙණොත් එවැනි 

විසඳුමකට පැමිණ ෙමය අවසන් කරන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් ෙමවැනි පශ්න නිසා ඔබතුමාෙග් කාලය නිකම් නාස්ති 
ෙවනවා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය නාස්ති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙමය අවසන් කරමු. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය අවසන් කරන්නයි අපි 

උත්සාහ කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට මත්පැන් බලපත : 

විසත්ර 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான 
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7. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1): 

(අ) (i) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ට මත්පැන් බලපත 
ලබාදීම ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii) එවකට ශී ලංකාණ්ඩුෙව් පධානියා කවුරුන්ද;  

 (iii) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ට මත්පැන් බලපත 
අවසන් වරට ලබා දුන් වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (iv) එවකට ශී ලංකාණ්ඩුෙව් පධානියා කවුරුන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) අවසන් වරට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ට මත්පැන් 
බලපත ලබා දුන් අවසථ්ාෙව්දී බලපත ලබා ෙනොගත් 
මන්තීවරයන් කවුරුන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான 
உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்குவ  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அப்ேபா  இலங்ைக அரசின் தைலவர் யார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான  
உாிமப் பத்திரங்கள் இ தியாக வழங்கப்பட்ட  
ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அப்ேபா  இலங்ைக அரசின் தைலவர் யார் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) இ தியாக பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான 
உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டேபா  உாிமப் 
பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாள்ளாத பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் யார் என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the granting of liquor 
licences to Members of Parliament 
commenced; 

 (ii) as to who was the Head of the Government of 
Sri Lanka at that time; 

 (iii) the year in which liquor licences were granted 
to Members of Parliament last; and 

 (iv) as to who was the Head of the Government of 
Sri Lanka at that time? 

(b) Will he also inform this House of the Members of 
Parliament who did not obtain liquor licences 
when they were granted to Members of Parliament 
last? 

(c) If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේය.  

(අ)  (i) මන්තීවරුන්ට ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් ෙහෝ 
හිතවතුන් නමින් බලපත නිකුත් කර ඇති බව 
ෙපොදුෙව් සඳහන් කළද, නම් වශෙයන් සඳහන් කර 
ෙනොමැති බැවින් ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත 
ෙනොහැක.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට බලපත ලබා දුන් 
අවසන් වර්ෂය 1995 ෙලස ෙපොදුෙව් පිළිගැනුණාද 
ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ද ෙසොයා ගැනීමට ෙනොමැති 
බැවින් සනාථ කළ ෙනොහැක. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) ෙමම බලපත මන්තීවරුන්ෙග් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන්ෙග් 
ෙහෝ හිතවතුන්ෙග් ෙහෝ ෙවනත් අයෙග් නමින් ලබා ෙගන 
තිෙබන බව අපි සියලු ෙදනා දන්නා කාරණයක්. ෙම් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට කාලයක් ගතවනු ඇත.  

 අපි  ෙම් පිළිබඳව ෙසොයන්න පුළුවන්තරම් උත්සාහ කළා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම  ඔබතුමා වාෙග්ම මමත් ෙමය කාෙග් 
නමින් ද තිෙබන්ෙන් කියලා ෙසොයනවා. අපි කාටවත් 
අසාධාරණයක් ෙනොවන ෙලස  ෙතොරතුරු ෙසොයා බලා 
වාර්තා කරන්නම්.  

(ඇ) වසර ගණනාවක් ගතවී ඇති බැවින්, අදාළ ලිපිෙගොනු 
ෙනොමැති වීෙමන් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
ෙකෙසේ ෙවතත් බලපතධාරින් තම බලපත විකුණා තිෙබ්ද 
යන්නත්, ෙද්ශපාලනඥයින් තම ඥාතීන් ෙහෝ හිතවතුන් 
නමින් බලපත ලබා ෙගන තිෙබ්ද යන්නත් පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් කළ යුතුය. 

 ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැවත  ෙම් licence කමය පිළිබඳ සලකා බලා 
විනිවිදභාවයක් ඇති වන පරිදි එය ෙටන්ඩර් පරිපාටියක් 
තුළින් විය යුතුයි කියන එකයි. අපි ඒ විධියට කටයුතු 
කිරීමට අදහස ්කරෙගන සිටිනවා. හැබැයි, ඒ ගැන මට ෙම් 
අවසථ්ාෙව් නිල වශෙයන් කියන්න අපහසුයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා පරණ ලිපිෙගොනු ඇදලා ෙම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු 

කළාට ෙබොෙහොම පින්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය 
ෙමෙසේයි. 

ගරු මන්තීවරුන්ට බලපතය බැගින් ෙහෝ බලපත ෙදක බැගින් 
ෙහෝ ලබා දීෙම්දී,  එවකට සිටි රාජ්ය නායකයාෙගන් ෙහෝ මුදල් 
ඇමතිවරයාෙගන් නම් ලැයිස්තුවක් ලැබීමක්  අඩුම ගණෙන් සිද්ධ 
ෙවලා නැද්ද? 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. 

 
ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 

ෙසේවය :  විවෘත තරග විභාගය  
இலங்ைக தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழி ட்ப 

ேசைவ: திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைச   
SRI LANKA INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY SERVICE:  OPEN COMPETITIVE EXAMINATION 
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8.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) අංක 1904 හා 2015.02.27 දිනැති ගැසට් පතය 
මඟින් අයදුම්පත් කැඳවා, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් 2015.06.26 දින පවත්වන ලද "ශී ලංකා 
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙසේවෙය්, 2 
වැනි පංතිෙය්, II ෙශේණිය සඳහා බඳවා ගැනීෙම් 
විවෘත තරග විභාගය - 2015” සඳහා අයදුම් කළ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අනුව රුපියල් 500/- බැගින් විභාග ගාසත්ු ෙලස 
එකතු වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) විභාගයට හා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට අනුව පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) සුදුසුකම් ලැබූවන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය හා ලකුණු 
අනුපිළිෙවළ සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (v) සුදුසුකම් සපුරන ලද පිරිස ෙම් දක්වා බඳවා 
ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

985 986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) 1904ஆம் இலக்க 2015.02.27ஆந் திகதிய, 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் லம் 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் , பாீட்ைசத் 
திைணக்களத்தினால் 2015.06.26ஆந் திகதி 
நடத்தப்பட்ட "இலங்ைக தகவல் மற் ம் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழி ட்ப ேசைவயின், 2ஆம் 
வகுப்பின், 11ஆம் தரத்திற்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான 
திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைச - 2015" இற்கு 
விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இதற்கைமய பாய் 500/- தம் பாீட்ைசக் 
கட்டணமாக ேசர்ந்த ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iii) பாீட்ைசக்கு மற் ம் தைகைமகைளப் 
பாிேசாதிக்கும் ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு அைமய, 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கான தைகைம 
கைளப் ர்த்தி ெசய்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ;  

 (iv) தைகைம ெபற்றவர்களின் ெபயர்ப் பட் யல் 
மற் ம் ள்ளிகளின் ஒ ங்குவாிைசைய 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (v) தைகைம ெபற்றவர்கள் இ வைரயில் 
ஆட்ேசர்க்கப்படாைமக்கான காரணம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Public Administration and 
Management : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of candidates applied for the 
“Open Competitive Examination for 
Appointment to Grade II, Class 2 of Sri 
Lanka Information and Communication 
Technology Service - 2015” conducted by 
the Department of Examinations on 
26.06.2015 by calling applications through 
Gazette Notification No. 1904 dated 
27.02.2015;  

 (ii) with Rs. 500/- per person, the total amount 
of money collected as examination fees;   

 (iii) the number who gained qualifications to fill 
vacancies subsequent to the examination 
and interviews conducted to examine 
qualifications;  

 (iv) whether he will table the list of names of 
those who gained qualifications and the 
order of marks;  and 

 (v) the reason for not recruiting those who 
fulfilled the qualifications yet ?  

(b)  If not, why?  

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේ ය. 
(අ) (i) 953. 

 (ii) රුපියල් 476,500.00 

 (iii) පුරප්පාඩු 145ක් පිරවීමට නියමිතව පැවතුණි. එම 
සංඛ්යාව පිරවීම වට 3කදී පහත පරිදි කියාකර 
ඇත. 

 (iv) ඔව්. ඇමුණුෙමහි සඳහන්ව ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 (v)  ලිඛිත විභාගෙයන් හා සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් 
සුදුසුකම් ලැබූ 100 ෙදෙනකු 2016.05.02 දින සිට 
ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 
ෙසේවෙය් 2 පන්තිෙය් II ෙශේණියට විවෘත පදනමින් 
පත් කර ඇත. සෑම විෂයකටම ලකුණු සියයට 
50කට වැඩිෙයන් ලබාෙගන සහ මුළු ලකුණු 
150ක් ලබා අවම ලකුණු සම්පූර්ණ කරන ලද 
අයදුම්කරුවන් 76 ෙදෙනකු 2016.07.11 දින 
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන ලද අතර, 
ඔවුන් අතරින් අදාළ අධ්යාපන සහ වෘත්තීය 
සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්කරුවන් 35 ෙදෙනකුට 
ඉදිරිෙය්දී පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතය. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කිරීමට පධාන 

ෙහේතුව ෙමයයි. ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 
ෙසේවෙය් 2 පන්තිෙය් II ෙශේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා තරග 
විභාගය පැවැත්වුෙණ් 2015.06.26 වන දිනයි. ඒ සඳහා අයදුම් පත 
කැඳවූෙව් 2015.02.27 වන දිනයි. 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 
අයදුම් පත කැඳවලා, 2015 හය වන මාසෙය් විභාගය පවත්වලා 
මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන අවස්ථාව වන විටත් බඳවා ගැනීම් 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා පළමුෙවනි කණ්ඩායම බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන් 
2016.05.02 දිනයි. ඒ අනුව විභාගය පවත්වලා අවුරුද්දකට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි ෙම් 
පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම අනුව මම 
විශ්වාස කරනවා පළමුෙවනි කණ්ඩායම 2016 මැයි මාස ෙය් 
02ෙවනි දා වන විට බඳවාෙගන තිෙබන බව.  

ඒ අනුව, තව පුරප්පාඩු තිෙබනවාද, ඉතිරි පමාණයත් බඳවා 
ගැනීමට පුළුවන්ද කියන කාරණය පමණයි ඔබතුමාෙගන් මට දැන 
ගන්නට තිෙබන්ෙන්. 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

  

කැඳවූ 
අයදුම්ක
රුවන් 
ගණන 

කැඳවූ 
කඩඉම් 
ලකුණ 

සුදුසුකම් 
ලැබූ 

අයදුම්ක
රුවන් 
ගණන 

පත්වීම් දිනය 

ෙසේවයට 
වාර්තා 
කළ 

සංඛ්යාව 

පිරවිය යුතු 
පුරප්පාඩු 
ගණන 

1වටය 139 162 94 2016.05.02 88 57 
2 වටය 10 161 6       
3 වටය 76 150 35 2016.07.11 

දින සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ 
පැවැත්වුණි. 

    

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙම් 35 ෙදනා බඳවා ගත්තාට පසුව තව පුරප්පාඩු 10ක් පමණ 

තිෙබනවා. පමාදයට ෙහේතුව ෙමයයි. විභාග පවත්වලා පතිඵල 
නිකුත්වීමට මාස ගණනාවක් පරක්කු ෙවනවා. ඒක අපට විශාල 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් එම වර්ෂෙය් ඇති වන පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ඒ 
විභාගෙයන්ම බඳවා ගැනීෙම් කමයක් හදන්නටයි. රාජ්ය ෙසේවෙය්දී 
විශාල වශෙයන් විභාග පතිඵල පමාදවීෙම් පශ්නයට අපට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒක කඩිනම් කරන්න අවශ්ය 
කටයුතු පිළිබඳව ෙම් ෙවන ෙකොට සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විභාගයක් 

පවත්වලා අවුරුද්දක් ගතෙවන ෙකොට එම විභාගෙයන් ෙත්රුණු 
අය ෙවනත් තනතුරු සඳහා පත්වීම් ලබා ෙගන රැකියාවලට ගිහින් 
ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුව තිෙබනවා. ෙම් පමාදය නිසා 
ඔබතුමන්ලා ෙතෝරා ගත් අය වුණත් නැවත වතාවක් කැඳවන 
අවස්ථාෙව් ෙනොපැමිෙණන්න පුළුවන්. ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම 
පිළිබඳව මම එකඟයි. විභාග පවත්වලා රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීම කඩිනම් කරනවා නම් ෙම් පශ්නය මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට අපට ෙමවැනි පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක අෙප් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් සිදු වුණු පමාදයක් 

ෙනොෙවයි. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් සිදු වුණු පමාදයක් 
නිසා තමයි ෙම්ක ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැම ආයතනයකම ෙම් 
පශ්නය තිෙබනවා. අපි එම ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම කඩිනම් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් හදාෙගන යනවා. අපි ලබන අවුරුද්ද 
ඇතුළත වන පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ගණනය කරලා, ඉදිරියට ඇති වන 
පුරප්පාඩු සඳහාත් එම විභාගෙයන්ම බඳවාගන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ක්වාසි විනිසුරුවන්  ෙයොමු කරන  නිෙව්දන: 

 පදර්ශනය   
காதி நீதிபதிகளால் ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் 
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9.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 

(අ) (i) අංක 1951/13 දරන මුසල්ිම් විවාහ හා දික්කසාද 
පනෙත් 24වැනි වගන්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ක්වාසි විනිසුරුවරු විසින් ජුම්ආ පල්ලිවලට අයත් 
භාරකරුවන්ෙග් දායකත්වය සහ ඔවුන්ෙග් සහාය 
ලබාගැනීෙම් අවශ්යතාව පැන නඟින බව 
දන්ෙන්ද; 

 (ii) රාජකාරිමය අවශ්යතා සඳහා ක්වාසි විනිසුරුවන් 
විසින්  දිවයිෙන් ජුම්ආ පල්ලිවල භාරකරුවන්ට 
ෙයොමු කරන නිෙව්දන, එම පල්ලිවලට අයත් 
දැන්වීම් පුවරුවල පදර්ශනය කිරීෙම් අවශ්යතාව 
සහ සම්පදායානුකූලව පවතින එම වගකීම් 
දැනුවත් කරමින් අවශ්ය උපෙදස ් නිකුත් කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 1951/13ஆம் இலக்க ஸ் ம் தி மண மற் ம் 
மணநீக்கச் சட்டத்தின் 24வ  பிாிவிைன 
அ லாக்குைகயில் காதி நீதிபதிகள் ஜும்மா 
பள்ளிவாசல்க க்குாிய நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பா 
ளர்களின் பங்களிப்ைப ம் அவர்களின் 
ஒத் ைழப்ைப ம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய 
ேதைவப்பா  ேதான் கின்றெதன்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) கடைமத் ேதைவக க்காக காதி நீதிபதிகளால் 
நாட் ள்ள ஜும்மா பள்ளிவாசல்களின் 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர்க க்கு ஆற் ப்ப த் 
தப்ப கின்ற அறிவித்தல்கள், அந்த பள்ளிவாசல் 
களின் அறிவித்தல் பலைககளில் காட்சிப்ப த்தப் 
பட ேவண் யதன் ேதைவப்பா  மற் ம் 
மர ாீதியாக நில கின்ற அப்ெபா ப்  பற்றி 
விழிப் ணர் ட்  ேதைவயான அறி த்தல் 
கைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)  whether he is aware that the need of 

obtaining the contribution and assistance of 
the trustees of the Jumma mosques by the 
Quasi Judges arises, when enforcing 
Section 24 of the Muslim Marriages and 
Divorce Act, No. 1951/13; and 

 (ii)  whether steps will be taken to issue the 
necessary instructions educating the trustees 
of the Jumma mosques on the need to 
display the announcements referred to them 
by Quasi Judges on official matters on the 
notice boards of the mosques and on that 
traditional responsibility? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) ඔව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය 

අහන්න ෙහේතු වුෙණ් එතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙම්කට සම්බන්ධ 
නිසයි. ක්වාසි විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් නිකුත් කරන notice එක 
ඒ පුද්ගලයන් ජීවත් වන පෙද්ශවල ජුම්ආ ෙද්වස්ථානවල 
පදර්ශනය කළ යුතුයි. එයට කාරණා ෙදකක්  ෙහේතු ෙවනවා. 
එකක් තමයි යම් පුද්ගලෙයක් තම විවාහය සම්බන්ධෙයන් අෙනක් 
පාර්ශ්වය දැනුවත් කිරීම. ඊට වඩා වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
එෙහම දැනුම් දීමක් ෙනොකර විවාහ ෙවනවා නම්, එම විවාහය 
ෙමම පනත යටෙත් ලියා පදිංචි කිරීමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව පියවර ගන්නවා කියලා ගරු අමාත්යතුමා පකාශ කළා. 
එම නිසා චකෙල්ඛයක් මාර්ගෙයන් අමාත්යාංශය හරහා ෙමම 
කරුණ පිළිබඳව අදාළ ජුම්ආ ෙද්වස්ථාන දැනුවත් කරන ෙලස මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් ඒක සිදු ෙවනවා. ඒ 

වාෙග්ම ක්වාසි විනිසුරුවරු සම්බන්ධව කටයුතු කරන්ෙන් 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය 
ෙනොෙවයි. ඒ කාර්ය අධිකරණ අමාත්යාංශයට තමයි පැවරී 
තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් ෙවනෙකොට අපට ඒ විධිෙය් 
ෙදයක් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙමොනවා ෙහෝ 
පැමිණිලි තිෙබනවා නම් අපට ඒ ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ඌන සුදුසුකම් සහිත තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරු: 

විසත්ර 
குைறந்த தைகைம ெகாண்ட தபால் அதிபர்கள் : 

விபரம் 
LESS-QUALIFIED POST MASTERS : DETAILS  

663/’16 
10. ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 

(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 
(අ) (i) ඌන සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් ෙලස සැලෙකන 

තැපැල් සථ්ානාධිපතිවරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (ii) ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් හිමි වන්ෙන්ද; 
 (iii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, ඔවුන් තැපැල් ෙසේවයට සිදු 

කළ දීර්ඝ කාලීන ෙසේවය සලකා කිසියම් සහනදායී 
දීමනාවක් ෙහෝ ලබා දීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඔවුන්ෙග් අභිවෘද්ධිය උෙදසා 
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) குைறந்த தைகைம ெபற்றவர்களாகக் 
க தப்ப கின்ற தபால் அதிபர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு ஓய் திய உாித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், இவர்கள் தபால் ேசைவக்கு 
ஆற்றி ள்ள நீண்டகால ேசைவையக் 
கவனத்திற்ெகாண்  ஏேத ம் நிவாரணக் 
ெகா ப்பனைவப் ெபற் க் ெகா க்கும் ஆற்றல் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், இவர்களின் நல க்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the number of Post Masters, treated as 
having less qualifications; 

 (ii)  whether they are entitled to a pension; 

 (iii)  if not, is it possible to provide them with a 
relief allowance, in view of their long term 
service to the Postal Service; and 

 (iv)  if not, the measures taken for their 
wellbeing? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   ඌන සුදුසුකම් සහිත තැපැල් සථ්ානාධිපතිවරුන් 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ෙගන 
ෙනොමැත. 

 (ii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 

අමාත්ය ධුරය දරන කාලෙය් සිදු වුණ  ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් 
වනවිට ඌන සුදුසුකම් සහිතව විශාම ගිය තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් ලංකාෙව් ෙබොෙහොමයක් ඉන්නවා. ඔවුන් 
බඳවා ගැනීෙම්දී අධ්යාපන සුදුසුකමක් බලන්ෙන් නැතිව තමයි 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. මෑත කාලෙය් චකෙල්ඛය ෙවනස්වීමත් 
එක්ක ඔවුන් විශාම ගිය පසුව ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් 
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නැහැ. ඒක තමයි ඔවුන්ට තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව වන්ෙන්. ඒක 
ඉතාම අසාධාරණයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔවුන් ෙවනුෙවන් යම් කිසි 
සහනයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒක ෙගොඩාක් 
වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මම හිතන්ෙන් ඔබතුමිය ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්නෙය් තමයි 

වැරැද්දක් තිෙබන්ෙන්. ඌන සුදුසුකම් සහිතව සිටින්ෙන් තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් ෙනොෙවයි, උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්. 
ඌන සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් ෙලස සලකන උප තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් ෙකොටස් තුනකට ෙවන් කර තිෙබනවා. එක 
ෙකොටසක් තමයි, 2000.09.21 වන දිනට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දී 
පසුව ඌන සුදුසුකම් සහිත අය ෙසේ සලකා ඇති උප තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිවරුන්. ඔවුන්ෙග් සංඛ්යාව 240යි.  

ඒ වාෙග්ම කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණ ෙනොවන MN1 
හා MN2 ෙශේණිය සඳහා රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් අංක 
25/2014 අනුව 2014.10.27 ෙවනිදාට වයස අවුරුදු 45ක් ඉක්මවීම 
නිසාම සුදුසුකම් සහිත උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 107 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 25/2014 යටෙත් 
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ ෙනොකරන ලද ස්ථීර පත්වීම් ෙනොලද වැඩ 
බලන උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 15 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 
අනුව ඌන සුදුසුකම් සහිත උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 360 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයට දැනට විශාම වැටුප් හිමි වන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් තැපැල් ෙසේවයට සිදු කළ දීර්ඝ කාලීන ෙසේවය සලකා අවුරුදු 
60 වන තුරු රාජකාරී කළ හැකි වන අතර මාසිකව වැටුප් ෙගවීම 
සිදු කරනු ලබනවා. ඔවුන්ෙග් අභිවෘද්ධිය උෙදසා අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවනු ලබනවා. ෙමම පිරිස පසු ගිය කාලෙය් 
අමාත්යාංශෙය්දී මා හමු වුණා. ෙම් සම්බන්ධව මා කැබිනට් 
මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අද උෙද් වරුෙව් 
මට දැන ගන්න ලැබුණා, කැබිනට් අනු කාරක සභාව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ලබා දීලා තිෙබන බව. ඒ සඳහා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ගත හැකි ෙවයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමය ඔවුන්ට හරි 

සතුටුදායක කාරණයක් ෙවයි. ෙමොකද, ඒ පිරිස මා මුණ ගැෙහන්න 
ඇවිල්ලා කාලයක් තිස්ෙසේ අහපු පශ්නයක් තමයි මම ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

 
විෙශේෂ චීන කර්මාන්ත කලාපය: ගිවිසුම 

விேசட சீன ைகத்ெதாழில் வலயம் : உடன்ப க்ைக 
SPECIAL CHINESE INDUSTRIAL ZONE: AGREEMENT 
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11. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) රජය මඟින් පකාශ කර ඇති පරිදි 
අගාමාත්යවරයාෙග් චීන සංචාරෙය් දී එකඟ වූ 
බවට සඳහන් කරන මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ 
ආශිත විෙශේෂ චීන කර්මාන්ත කලාපය පිළිබඳව 
චීන රජය සමඟ එළැඹී ඇති ගිවිසුමක් ෙහෝ 
එකඟතා ලියවිල්ලක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ලියවිල්ල සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම විෙශේෂ චීන කර්මාන්ත කලාපය පිහිටුවීෙම් 
මූලික ෙකොන්ෙද්සි හා කළමනාකරණය සිදු වන 
ආකාරය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එම කර්මාන්ත කලාපය සඳහා හඳුනාෙගන ඇති 
භූමිෙය් සිතියමක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள 
வா  பிரதம அைமச்சாின் சீன விஜயத்தின் 
ேபா  இணக்கம் ெதாிவிக்கப்பட்டதாகக் குறிப் 
பிடப்ப கின்ற மத்தள விமான நிைலயத்ைத 
அண் யதான விேசட சீனக் ைகத்ெதாழில் 
வலயம் ெதாடர்பாக சீன அரசாங்கத் டன் 
ஏற்ப த்திற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஓர் உடன் 
ப க்ைக அல்ல  உடன்பாட்  ஆவணம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ஆவணத்ைதச் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விேசட சீன ைகத்ெதாழில் வலயத் 
திைனத் தாபிப்பதற்கான அ ப்பைட நிபந் 
தைனகள் மற் ம் காைமத் வம் நைடெப ம் 
விதத்ைதத் ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் வலயத்தின் ெபா ட்  
இனங்காணப்பட் ள்ள நிலத்தின் வைரபட 
ெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is an agreement or accord 
entered into with the Government of China 
with regard to the Special Chinese 
Industrial Zone, associated to the Mattala 
Airport which is said to have been agreed to 
by the Prime Minister on his visit to China, 
as stated by the Government; 

 (ii) if so, whether that document will be tabled; 

 (iii) whether he will make a clarification of the 
preliminary conditions of establishing that 
Special Chinese Industrial Zone and the 
manner it is managed; and 

 (iv) whether a map of the land earmarked for 
that industrial zone will be presented? 

(b)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) ඔව්. 
  අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් පිටපත ඇතුළත් ඇමුණුම 

සභාගත* කරමි. 
 (iii) ශී ලංකාව විසින් ෙහෝ ෙවනයම් රටක් විසින් ඉදි 

කරන ලද කාර්මික උද්යානවලට ෙහෝ විෙශේෂ 
ආර්ථික කලාප ෙලස සැලෙකන ව්යාපෘතිවලට 
අදාළව පිරිනැෙමන ෛනතිකමය අයිතිවාසිකම් 
හා අනුගාහාත්මක ෙකොන්ෙද්සි චීන සමාගම් විසින් 
ශී ලංකාෙව් ඉදි කරනු ලබන කර්මාන්ත උද්යාන 
සඳහා ද අදාළ නීති රීති යටෙත් පිරිනැමීමටත්, 
ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම් සහ ෙවනත් අදාළ 
අංගයන් ඇතුළත් පමාණවත් සම්බන්ධතාවන් එකී 
කාර්මික උද්යාන සඳහා සැපයීම තහවුරු කරමින්, 
පමාණවත් යටිතල පහසුකම් සහතික ෙකෙරන 
අවශ්ය සහාය සලසා දීමටත්, ශී ලංකා රජය හා චීන 
රජය ඒකාබද්ධව එම කර්මාන්ත කලාප 
කළමනාකරණය කිරීමටත් එකඟ වී ඇත. 

 (iv) නැත. 
  කාර්මික කලාපය සඳහා ෙවන් ෙකෙරන ඉඩෙම් 

සැලැසම් ෙමෙත ක් නිශච්ය කර නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කර්මාන්ත කලාපෙය් අයිතිය ශී 

ලංකා රජය සතුද, චීන රජය ෙහෝ සමාගමක් සතුද, නැත්නම් 
ඒකාබද්ධද කියලා මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නෙයන් මා දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කළ පරිදි ඒක ඒකාබද්ධ 

සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් හැටියට තමයි කියාත්මක වන්ෙන්.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එහි පතිශතය ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
පතිශතය නිශ්චය කර නැහැ, ෙම්ක මූලික ගිවිසුමක් නිසා. අපි 

ඒක ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමාට දන්වන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙන්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. මෙග් ගණනය අනුව නම් තුන්වන 

අතුරු පශ්නය. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම ෙදවන අතුරු පශ්නයයි, තුන්වන අතුරු පශ්නයයි  

එකතු කරලා අහන්නම්.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් ආරම්භ කරන්න යන කර්මාන්ත 
ෙමොනවාද කියන එක ගැනත්, ඔබතුමන්ලා ෙම් කර්මාන්ත 
කලාපය සිතියමකින් හඳුන්වා දී නැති නිසා එහි කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න කලින් පිළිගත් පරිසර අධ්යයන වාර්තාවක් ලබා ගන්නවා 
කියන එක ගැන එකඟ ෙවනවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි නව රජයක් හැටියට,  ෙම් 

අසාර්ථක වුණු ව්යාපෘති නැවත අෙප් ආර්ථිකයට බද්ධ කරලා ඒ 
තුළින් පසු ගිය රජෙයන් ගත් ණය ෙගවන්න පුළුවන් ආකාරයකට 
ඵලදායී ෙලස එම කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි සැලසුම් 
කර තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පරිසරයට හානියක් ෙනොවන 
අයුෙරනුත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සිටින තරුණ-තරුණියන්ට ෙම් 
තුළින් රැකියා උත්පාදනය වන ආකාරෙයනුත් කර්මාන්තශාලා 
පිහිටුවන්නට අප කටයුතු කර තිෙබනවා. පරිසර අධ්යයනෙයන් 
පසුව එම කලාපයට සුදුසු කර්මාන්තශාලා පිහිටුවීමට ඒ 
ආෙයෝජකයන් සමඟ සාකච්ඡා කර, ඒ පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලා ඉස්සරහට යන්න තමයි අප 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

 
ෙම්ජර් ෙජ්. ආර්. එස.් රූපසිංහ මහතාට එෙරහි 

පරීක්ෂණය: ෙහේතු 
ேமஜர் தி . ேஜ.ஆர்.எஸ். பசிங்ஹ க்கு எதிரான 

விசாரைண :காரணம் 
INVESTIGATION AGAINST MAJOR J.R.S. RUPASINGHE: 

REASONS 
386/’15 

12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1); 

(අ) (i) ශ  ී ලංකා යුද හමුදාෙව් ෙසේවය කරන 
ෙම්ජර්වරෙයකු වන ෙජ්. ආර්. එස.් රූපසිංහ 
මහතාට එෙරහිව ෙම් වනවිට යම් පරීක්ෂණයක් 
ක යිාත්මක ෙවමින් පවතීද;    

 (ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

995 996 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (iii) ෙමම පරීක්ෂණය ෙමෙහයවන නිලධාරින්ෙග් නම් 
හා තනතුරු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම්ජර් ෙජ්. ආර්. එස.් රූපසිංහ මහතාට 
සාධාරණයක් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தில் பணியாற் ம் ேமஜர் 
ஒ வரான தி . ேஜ.ஆர்.எஸ். பசிங்ஹ க்கு 
எதிராக இன்றளவில் விசாரைணெயான்  
நைடெபற் க்ெகாண் க்கிறதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த விசாரைணைய வழிப்ப த் ம் 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமஜர் தி . ேஜ.ஆர்.எஸ். பசிங்ஹ க்கு 

நியாயெமான்ைறப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ 
க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதமாக என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether an investigation is being carried out 

at present against Major J.R.S. Rupasinghe 
of Sri Lanka Army; 

 (ii) if so, the reason for it; and 
 (iii) the names and the positions of the officers 

who conduct the aforesaid investigation? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether steps will be taken to do some 

justice to Major J.R.S. Rupasinghe; and 
 (ii) if so, the manner in which it will be done? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) නැත. 

 (ii) ෙම්ජර් ෙජ්.ආර්.එස.් රූපසිංහ මහතාට එෙරහිව ෙම් 
වනවිට කිසිදු පරීක්ෂණයක් කියාත්මක ෙනොවන 
නමුත් ඔහු යුද හමුදා ෙසේවා කාලය තුළ සිදු කරන 
ලද වැරදි සබැඳිව පරීක්ෂණ සිදු කර යුද හමුදා 
පනතට අනුව දඬුවම් ලබා දී ඇත.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) අදාළ නිලධාරියා විසින් සිදු කරන ලද විනය 
කඩකිරීම් ෙහේතුෙවන් ඔහුට සාධාරණයක් ඉටු 
කිරීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පිළිතුරට අනුව පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) යුද්ධ හමුදා පනෙත් අංක 116(අ), 129(1), 106(අ), 109, 
120 දරන වගන්ති පකාරව යුද හමුදාව තුළ වැරදි 
ගණනාවක් සිදු කර තිබීම ෙහේතුෙවන් පරීක්ෂණ සිදු කර 
යුද්ධ හමුදා පනත අනුව දඬුවම් ලබා දී ඇත.  

 
ෙම්ජර් ෙජ්.ආර්.එස්. රූපසිංහ 1996.12.27 දින ඔහුෙග් 

රාජකාරි කටයුතු සබැඳිව වැරදි දත්තයන් සිය ෙරජිෙම්න්තුෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු ෙවත ඉදිරිපත් කරමින් වරදක් සිදු කිරීම 
සබැඳිව යුද හමුදා නීතිය අනුව ලඝු නඩු විසඳීමක් සිදු කර දඬුවමක් 
ෙලස තදින් තරවටු කර ඇත.  

අදාළ නිලධාරි 1997.08.28 දින සිට 1997.10.06 අතර කාලය 
තුළ තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික නිවස සෑදීම සඳහා යුද හමුදා ෙසබළුන් 
ෙයොදා ගැනීෙමන් සිදු කරන ලද වැරැදි සබැඳිව යුද හමුදා නීතිය 
අනුව ලඝු නඩු විසඳීමක් සිදු කර දඬුවමක් ෙලස තදින් තරවටු කර 
ඇත.  

අදාළ නිලධාරි 2002.03.31 දින නිලධාරි උසස් කිරීෙම් 
පරීක්ෂණ සඳහා ෙපනී ෙනොසිටීම සබැඳිව ඔහුට වසර 05ක ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය පාඨමාලාවන්ට සහභාගි වීම අත්හිටුවා ඇත.   

තත් නිලධාරි, නිලධාරි නිවස්න උත්සවයකදී ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරිෙයකු සමග ගැටුමක් ඇති කර ගැනීම ෙහේතුෙවන් 
2002.06.03 වන දින යුද හමුදා නීතියට අනුව ලඝු නඩු විසඳීමක් 
සිදු කර  අවවාද කර ඇත. 

ෙමම නිලධාරි සිය ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකුෙග් රාජකාරි 
උපෙදස්වලට පටහැනිව යුද හමුදා ෙසේවයට නිසි අවසරයක් 
ෙනොෙගන ෙනොපැමිණ සිටීෙම් බරපතළ වරදක් සිදු කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ලඝු නඩු විසඳීමක් සිදු කර ඔහුෙග් යුද හමුදා 
ෙජ්යෂ්ඨතාව අංක 06කින් පහත දමා ඇත. 

කරුණු එෙසේ ෙහයින් ෙමම නිලධාරි ෙතෝරා ගැනීෙම් ෙම්ජර් 
නිලය (Selected Major List) සඳහා පවත්වන ලද, යුද හමුදා 
මූලස්ථාන පළවන හා ෙදවන මණ්ඩල විසින් නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන 
ලදී. 

එෙහත් යුද හමුදා චර්යා නිෙයෝග 05/2010 පකාරව ඉහත පරිදි 
සුදුසුකම් ෙනොලබන නිලධාරි සඳහා අවසන් අවස්ථාවක් ලබා දීම 
සබැඳිව සලකා බැලීම සඳහා 2014.02.26 දින යුද හමුදා ෙම්ජර් 
නිලය සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම් මණ්ඩලය ෙවත විෙශේෂ නිර්ෙද්ශයක් 
මත හා තත් නිලධාරිෙග් කරුණු දැක්වීම පිළිබඳ සැලකිල්ලට 
ෙගන අදාළ මණ්ඩලය විසින් තත් නිලධාරි ෙම්ජර් නිලය ලබා 
දීමට සුදුසු නිලධාරිෙයකු බවට නම් කරන ලදී. 

තත් නිලධාරි 2014.04.04 දින, 33 වන ශී ලංකා ජාතික 
ආරක්ෂක බලමුළුව ඒකක අණෙදන නිලධාරි වශෙයන් රාජකාරි 
කරමින් සිටියදී සිය බලතල හා වරපසාද අනිසි ෙලස භාවිත 

997 998 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරමින් යුද හමුදා ෙසසු නිලයන්ෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා යුද 
හමුදාව ෙවතින් 33 වන ශී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව 
ඒකකය ෙවත ලබා ෙදන ලද ආහාර දව්ය ෙතොගයක් සිය නිවස 
ෙවත යුහ 49039 දරන මෙහේන්දන් ෙබොෙලෙරෝ කැබ් රථෙයන් 
රැෙගන යමින් සිටියදී ශී ලංකා යුද හමුදා ෙපොලිස් ෙහේවා බලකාය 
ෙවතින් අත් අඩංගුවට  ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව තත් නිලධාරි විසින් සිදු කරන ලද ඉහත කියාවට ඔහු 
වැරදිකරුද, නිවැරදිකරුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා සිදු කරනු 
ලබන මූලික පරීක්ෂණ උසාවිය අවසන් වනතුරු ෙමම නිලධාරි 
2015.07.01 සිට 2016.06.30 දින දක්වා වැටුප් රහිතව සකීය 
ෙසේවෙයන් මුදවා හැර ඇත. ඒ සඳහා පැවති යුද හමුදා පරීක්ෂණය 
2015.08.18 දින අවසන් කරමින් යුද හමුදාධිපති නිගමනය ලබා දී 
ඇති අතර, එහිදී එම නිලධාරි වරදකරුවීම ෙහේතුෙවන් 2015.10.01 
දින නැවත යුද හමුදා ෙසේවයට කැඳවා 2015.10.30 දින යුද හමුදා 
පිළිෙවතට අනුව දඬුවමක් ෙලස තදින් තරවටු කර ඇත. ෙම් වන 
විට 2016.07.01 දින සිට 2016.12.31 දක්වා වැටුප් රහිතව සකීය 
ෙසේවෙයන් මුදවා හැර ඇත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් නිලධාරියා කරපු වැරැදි සම්බන්ධ ෙයන් නඩුවක තීන්දුවක් 
එනතුරු ඉන්නවාය කියලා ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී 
සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් සෘජුවම එෙහම 
වැරැදි කරපු නිලධාරින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම පළිගැනීම සඳහා 
වුවමනා නම් ෙචෝදනා හදලා යම් ෙකෙනක්ව සම්පූර්ණෙයන්ම 
හමුදා ජීවිතෙයන් ෙනරපන්නත් කමෙව්දයන් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට සිදු වුණු ෙද් 
අපි දන්නවා. අෙප් වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් හමුදාව තුළ විනය ඇති කිරීම වාෙග්ම 
හමුදා නිලධාරින් තුළ තෘප්තිය ඇති කිරීමයි.  සමහර විට  
නිලධාරින්ට හිතා මතා ෙච්තනාන්විතව අසාධාරණකම් කිරීමට 
එෙරහිව කියාත්මක ෙවන්න අමාත්යාංශයට නැවුම් වූ අලුත් 
දැක්මක් තිෙබනවාද කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි අවස්ථා තිෙබනවා නම් 

අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන අපිට බලන්න පුළුවන්. එතුමාට 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ෙමතුමා කියනවා නම්, 
අපිට ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්න. හමුදාපතිතුමාත් සමඟ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා, නැවත පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්නට මට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන 
හැටියට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙමතුමාට විවිධාකාර ෙචෝදනා 
පැන නැඟිලා තිෙබනවා. පළිගැනීමක් හැටියට නම් මට ෙම්ක 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් එතුමා කියනවා නම්, එවැනි 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියා, ආපසු ඒ ගැන පරීක්ෂා කර 
බලන්න අපට පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, මා ෙම් ගරු 

සභාෙව්දී මීට කලින් තිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව පිළිබඳව කථා කළ බව සහ ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාත් 
දැනුවත් කළ බව. විෙශේෂෙයන් යුද හමුදාවට ආහාර සැපයීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුවට අදාළව එක්තරා ෙම්ජර්වරයකු පිළිබඳ  ෙතොරතුරු 
අප ඉතා පැහැදිලිව සනාථ කළා. හැබැයි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන 
කථා කරලා, ෙතොරතුරු සභාගත කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිබියදීත් අද වන කල් ඒ ෙම්ජර්වරයා -ෙම්ජර් රසික 
පණ්ඩිතරත්න නිලධාරියා- සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කියා මාර්ගයකට 
යුද හමුදාව ගිහින් නැහැ. ෙමහිදී එක් විධියකටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මන්තීවරයකු ඉදිරිපත් කරපු කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් තවත් විධියකටත් ආදී වශෙයන් ෙදයාකාරයකට 
සලකන්ෙන් ඇයි? ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලනවාද, ගරු 
රාජ්ය අමාත්යතුමනි?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අනිවාර්යෙයන් ඒ ගැන ෙසොයා බලනවා. ඔබතුමා එදා අපට 

ලබා දුන් ඒ විස්තර ඔක්ෙකෝම අපි හමුදාපතිතුමාට ෙයොමු කළා. 
හමුදාපතිතුමා සමඟත් අපි එදා ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. මා දන්නා 
තරමින් යුද හමුදාපතිතුමා ඒ සම්බන්ධවත් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වූවා. ඒ ගැනත් විස්තර ටික අරෙගන මා ඔබතුමාට 
ලැෙබන්න සලස්වන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

යුදමය වාතාවරණයක් නැති ෙම් වකවානුෙව් ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් නිලධාරින්ට කියාන්විත ෙසේවයක් නැහැ. යුද 
මානසිකත්වය තුළ සහ හදිසි ආපදාවලදී පමණක් ෙනොව 
විෙශේෂෙයන් ජනතාවෙග් පජා සංවර්ධන කියා දාමය තුළත් ඔවුන් 
සම බරව කියාෙව් ෙයොදවාගන්න අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අපි දැනට ඒ වැඩ කටයුතු දිගටම කරෙගන යනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා සඳහන් 
කළා වාෙග්ම විවිධ ආපදා අවස්ථාවලදී පමණක් ෙනොව, ආණ්ඩුව 
විධියට පජා සත්කාර සඳහාත් එතුමන්ලා ෙයොදවාගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම් අපි ඒ කටයුත්ත කරනවා. දැනටමත් 
එතුමන්ලා එවැනි වැඩ කටයුතු  ෙගොඩක් කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අප සංහිඳියාව ඇති කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් තිවිධ හමුදාව උතුර නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් 
ජීවිත යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒමට ඉතාම විශිෂ්ට ෙමෙහවරක් 
කරනවා. එවැනි පජා සත්කාර ගණනාවක් අෙප් යුද හමුදාව 
කරනවා. ඊටත් අමතරව, ෙල් බැංකුවට ෙල් දන් දීම ආදි 
විවිධාකාර වැඩසටහන් තිවිධ හමුදාව කරෙගන යනවා. අපි ඒ 
වැඩසටහන් අනිවාර්යෙයන් ඉදිරියට කරෙගන යනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, බාධා කළාට සමාවන්න. ජූලි මාසෙය් 

පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය් ඒ ෙපත්සම මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී විමසුමට ගත්තා.  

999 1000 

[ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය අහලා ඉවර වුණාට පසුව ඒ කාරණය ගනිමු, ගරු 

මන්තීතුමා.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එෙසේ ඒ ෙපත්සම විමසුමට ගත් ෙවලාෙව් එම අවස්ථාවට යුද 

හමුදා නිලධාරින් ඇවිත් සිටියා; ෙපත්සම්කරුත් ඇවිත් සිටියා. 
එතැනදී ඔහු අහපු එකම පශ්නයකට ෙහෝ උත්තර ෙදන්න 
එතුමන්ලා අසමත් වුණා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ස්වාධීන 
පරීක්ෂණයක් නැවත පවත්වා ඔහුට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා 
කියා ඔවුන් එදා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ගියා. මා හිතන හැටියට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව මඟින් ෙම් ගරු 
සභාව දැනුවත් ෙකරිලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, පණ්ඩිතරත්න කියන නිලධාරියා 

සම්බන්ධෙයන්ද?  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම්ජර් රූපසිංහ සම්බන්ධෙයන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
මා ඒ ගැන හමුදාපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14-611/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය : බිඳ වැටීම් 
ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயம் : 

ெசய ழப் கள் 
NOROCHCHOLAI THERMAL POWER STATION: BREAKDOWNS 
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15.ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) පසු ගිය වර්ෂය තුළ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි 

බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම් සිදු වූ අවසථ්ා සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය 
ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා සිදු වූ බිඳ වැටීම් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය රෙට් 
සමසත් විදුලි අවශ්යතාෙවන් ෙකොපමණ 
පතිශතයක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; එම ඒකක සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තාප විදුලි බලාගාරයක් මත රෙට් ජාතික විදුලි 
නිෂ්පාදනයට යැපීමට සිදු වීම අවදානම්සහගත 
කටයුත්තක් ෙනොෙව්ද;  

 (v) ෙනො එෙසේ නම්, එය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 
 (vi) එම අවදානෙමන් මිදීමට ගනු ලබන පියවර 

කවෙර්ද; 
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(ஆ) (i) கடந்த ஆண்  ைரச்ேசாைல அனல் மின் 
உற்பத்தி நிைலயத்தின் நடவ க்ைககள் தைடப் 
பட்ட சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட  தல் இ வைர அதன் 
நடவ க்ைககளில் இடம்ெபற் ள்ள தைடகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (iii) ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயம் 
நாட் ன் ஒட் ெமாத்த மின்சாரத் ேதைவயில் 
எத்தைன சத தத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற  
என்பைத ம்; மற் ம் ேமற்ப  அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (iv) அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயெமான்றில் 
நாட் ன் ேதசிய மின் ற்பத்தி தங்கியி க்க 
ேவண் ேயற்பட் ள்ளைம அபாயகரமான 
ெசயல் அல்லவா; 

 (v) இன்ேறல், அதைன ெதளி ப த் வாரா; 
 (vi) இந்த அபாயத்தி ந்  வி ப வதற்கு எ க்கப் 

பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
(a) Will he inform this House - 

 (i)  how many times breakdowns occurred at 
the Norochcholai Thermal Power Station 
during the past year; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  how many times breakdowns occurred at 
the Norochcholai Thermal Power Station 
from its inauguration up to now; 

 (iii)  what percentage of country’s overall power 
need is met by the Norochcholai Thermal 
Power Station and how many units it 
amounts to; 

 (iv)  whether it is not a risky thing for the 
country to depend on a thermal power 
station for its national power need; 

 (v)  if it is not, why it is not risky; and 

 (vi)  if it is, what steps will be taken to avoid that 
risk? 

(b)  If not, why?            
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළදී ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි 

බලාගාරෙය් කියාත්මක වූ ජනක යන්ත තුන පහත 
අයුරින් බිඳ වැටී තිබුණි.  

  ජනක යන්ත 1 - බිඳ වැටීම් 1 

  ජනක යන්ත 2 - බිඳ වැටීම් 6 

  ජනක යන්ත 3 - බිඳ වැටීම් 6 

 (ii)  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙය් 
ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා සිදුවූ බිඳ වැටීම් සංඛ්යාව 
පහතින් දක්වා ඇති පරිදි ෙව්.  

  ජනක යන්ත 1 - බිඳ වැටීම් 33 

  ජනක යන්ත 2 - බිඳ වැටීම් 17 

  ජනක යන්ත 3 - බිඳ වැටීම් 8 

 (iii)  2015 වර්ෂෙය්දී ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි 
බලාගාරය රෙට් සමසත් විදුලි අවශ්යතා ෙවන් 
සියයට 34ක් නිෂ්පාදනය කර ඇත. එය 
4,457GWhකි.  

 (iv)  ඇත්ත වශෙයන්ම එක් බලාගාරයක් (තාප විදුලි 
බලාගාර ෙහෝ  ජල විදුලි බලාගාර ෙහෝ ෙවනත් 
ෙමොනයම් ආකාරයක විදුලි බලාගාරයකින්) මත 
ජාතික විදුලි සැපයීම සිදු ෙනොෙව්. මුළු 
අවශ්යතාෙවන් වැඩි පතිශතයක් දැනට ලක් විජය 
බලාගාරෙයන් ජාතික පද්ධතියට ලබා දීම සිදු 
කරන අතර, එම ෙහේතුෙවන් මුළු බලාගාරයම 
අකිය වන තත්ත්වයක් යටෙත් විදුලි බල සැපයුමට 
දැනට යම් ආකාරයක අවදානමක් ඇතැයි සැලකිය 
හැක. 

  ෙකෙසේ නමුත් විදුලි බල පද්ධතිෙය් විකාශනය 
සමඟ ඉල්ලුම සැපයීම සඳහා ජනන පභවයන් 
මිශණයක් (තාප/සුළං/හිරු එළිය/ෛජව සක්න්ධ/
දව සව්ාභාවික ගෑස ් - LNG) සථ්ාපනය කිරීමට 
සැලසුම් ෙකෙරන අතර එමඟින් ඉහත දැක්වූ 
අවදානම අවම කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi)  අනාගතෙය්දී ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ජල 
විදුලි ෙයෝජනා කම වන ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස,් උමාඔය, 
ෙමොරගහකන්ද, ෙමොරෙගොල්ල, මන්නාරම සුළං 
බලාගාරය සහ ඉදිරිෙය්දී ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත දව 
සව්ාභාවික ගෑස ්(LNG), ගල් අඟුරු බලාගාර ආදී 
ව්යාපෘති නිසි කලට ඉදි කර විදුලිය ජනනය කිරීම 
තුළින් රට පුරා විසිරී පවතින ජනන පද්ධතිය 
තවදුරටත් පුළුල් කළ හැකි වන අතර, එමඟින් 
ජනන පද්ධතිෙය් ජනන හැකියාව එනම්, විවිධ 
පෙද්ශවල සිට පැතිරුණු විදුලි ජනනය තවදුරටත් 
වර්ධනය වනු ඇත. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙමගාෙවොට් 1,200ක ධාරිතාවකින් යුක්ත අධි තාක්ෂණික ගල් 

අඟුරු බලාගාරයක් හදන්න දීර්ඝ කාලීන අඩු ෙපොලී ණයක් 
ජපානය ෙයෝජනා කළ බව අපි දන්නවා. ෙඩොලර් මිලියන 300ට 
ජපානය ෙයෝජනා කරපු ඒ ව්යාපෘතිය එෙහම තිෙයද්දි තමයි, පසු 
ගිය ආණ්ඩුව ෙඩොලර් මිලියන 450කට චීනයත් එක්ක ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කෙළේ. ෙම් බිඳ වැටීම් සංඛ්යාව සම්බන්ධෙයන් මෙග් ළඟ 
තිෙබන ෙතොරතුරුවලට වඩා වැඩි ගණනක් තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. මම දන්නා තරමට විදුලිය බිඳ වැටීමකදී එක 
ජනන යන්තයක් පණ ගන්වන්න රුපියල් මිලියන 26ක් වැය 
වනවා.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදපු දවෙසේ සිට ෙම් 
ෙගවුණු අවුරුදු ගණන ඇතුළත මම හිතන විධියට රුපියල් 
බිලියනයකට වඩා අපට පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ 
සිදු වූ විදුලිය බිඳ වැටීම්වලදී ෙම් විදුලි ජනන යන්ත නැවත පණ 
ගන්වන්න වැය වූ මුදල ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එක් එක් බිඳ වැටීම සහ එක් එක් බිඳ වැටීම නිසා යථා 

තත්ත්වයට පත් කිරීමට වියදම් වූ මුදල අපි ගණනය කර නැහැ. 
නමුත්, ඔබතුමා කියන එෙක් යම් සත්යතාවක් තිෙබනවා. යම් 
ෙහයකින් විදුලි ජනන යන්තයක කියාකාරිත්වය සම්පූර්ණ 
වශෙයන් නතර වුෙණොත්, එය බලගැන්වීම සඳහා විෙශේෂ 
කියාදාමයක් තිෙබනවා. ඒ ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරවල 
සව්භාවය. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ද ගත 
වනවා. ඒ නිසා අපට ඒ සඳහා සැලකිය යුතු වියදමක් දරන්නත් 
සිදුවනවා. හැබැයි, ඒ ගල් අඟුරු බලාගාරවලට අනන්ය වූ 
කමෙව්දයක් තිෙබන නිසායි. ෙකොෙහොම වුණත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් යන්ත තුෙනන් පළමුවැනි යන්තය විශාල වශෙයන් ගැටලු 
සහගත බව පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙදෙවනි සහ තුන්ෙවනි යන්ත 
වඩාත් ෙහොඳ මට්ටමකින් කියා කරන බවත් කියන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් විදුලි බලය බිඳ 

වැටුණාට පස්ෙසේ ෙමගාෙවොට් 90ක් සහ 110ක් වන ෙතක් ෙම් 
යන්ත පණ ගන්වන්න ඩීසල් වැය වනවා. එතැනදී විශාල පාඩුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා වන පාඩුව ෙකොපමණද කියලා ෙම් 
රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. මම දන්නා තරමට ෙම් ෙගවුණු 
අවුරුදු නවයක කාලය තුළ දින 271ක් ෙම් බලාගාරය වැඩ කරලා 
නැහැ. ඒ, විටින් විට වූ බිඳ වැටීම් නිසා. එහිදී ඒ ෙවනුවට විකල්ප 
පාවිච්චි කළා. ඩීසල්වලින් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ගණනය කිරීම් 
කරලා ෙම් සභාවටත්, ෙම් රටටත් ඒ ෙතොරතුරු ෙපන්වන්න. 
ඔබතුමා ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් වූ වාසිය ෙපන්වන 
අතර, ෙම් තුළින් ෙවලා තිෙබන අවාසියත් ෙපන්වන්න කියලා මම 
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ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, ජපානය වාෙග් 
අධි තාක්ෂණික ගල් අඟුරු බලාගාර තිෙබන රටවලුත් දැන් ගල් 
අඟුරුවලින් ඈත් වනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී කරන්න යන වැඩසටහන 
සම්බන්ධව ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. නමුත්, ෙම් වුණු පාඩුව සහ එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා 
ෙම්ෙකන් ෙහොරකම් කරපු ගණනත් කියන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. 
ඒක කියන්න බැරි නම්, ෙවලා තිෙබන පාඩුවවත් ඉදිරි කාලෙය්දී 
ෙම් සභාවටත්, රටටත් දැනුම් ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නෙයන් එම බලාගාරයට 

අදාළව නිශ්චිතව ඒ එක් එක් කරුණ ගැන විමසුවා නම්, ඒ හා 
සම්බන්ධව ගණනය කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, මා 
ඔබතුමාට කියන්න අවශ්යයි ගල් අඟුරු ෙම් රෙට් භාවිත කරනවාද, 
නැද්ද කියන කාරණය ගැන විෙශේෂඥ කමිටුවක් විසින් ෙම් 
අවස්ථාව වන විට පරීක්ෂණ කරමින් පවතින බව. දැන් අපට 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය වසා දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අපට ඒක උරුම ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ගල් අඟුරු බලාගාරය වඩාත් ෙහොඳට, පරිසරය වඩාත් ෙහොඳින් 
ආරක්ෂා වන ආකාරයට, වඩාත් ලාභදායී විධියට පවත්වා ෙගන 
යෑමට අවශ්ය කරන සෑම කමෙව්දයක්ම අපි අනුගමනය කරනවා. 
ඔබතුමා කිව්වා දින ෙදසිය හැත්තෑගණනක් වසා දැමීම පිළිබඳ 
කාරණය. එෙසේ වුෙණ් යන්තවල ෙදෝෂ නිසා පමණක් ෙනොෙවයි, 
ගල් අඟුරු සැපයීම අඛණ්ඩව කරන්න බැරි වුණු නිසායි; ගල් අඟුරු 
සැපයීම භාරව හිටපු ෙනොෙබල් සමාගම ඒ වගකීම ඉෂ්ට ෙනොකරපු 
නිසායි. ඒ වාෙග්ම ගල් අඟුරු හා සම්බන්ධව මතු වුණු 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්න නිසායි. ඒ නිසාත් රටට විශාල 
මුදලක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගල් අඟුරු පිළිබඳ 
පශ්නය ඉතා සංකීර්ණ එකක්. ඒ වාෙග්ම රෙට් අනාගතෙය් 
බලශක්ති උත්පාදන කමෙව්දයක් විධියට ගල් අඟුරු භාවිත කළ 
යුතු ද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳ උපෙදස් ගැනීමට ආර්ථික 
අනුකාරක සභාව විසින් පත් කර තිෙබනවා විෙශේෂඥ කමිටුවක්. 
ඒවා පිළිබඳව තීරණය කිරීමට ෙද්ශපාලනඥයන්ට දැනුම නැහැ. ඒ 
විෙශේෂඥ කමිටුෙව් වාර්තාව ආවාට පස්ෙසේ, ගල් අඟුරු භාවිතය 
පිළිබඳ පතිපත්තිමය තීරණ ඉදිරිෙය්දී ගන්නවා කියන කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. ඒ තීරණ ගන්ෙන් වෘත්තිකයන්ෙග් තීරණ මත. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් විදුලිබල මණ්ඩලය සහ අමාත්යාංශෙයන් පරිබාහිර, 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් නම් කරපු නියම වෘත්තිකයන්. 
ඔවුන්ෙග් තීරණය අපි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා, අනාගත 
ගල් අඟුරු භාවිතය පිළිබඳව. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ නිලධාරින් නැති එක නම් ෙහොඳයි. 

 
ළමා අපචාර පිළිබඳ පරීක්ෂණ: විසත්ර 
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2. ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා (ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட - மாண் மிகு கனக 
ேஹரத் சார்பாக) 

      (The Hon. Bandula Lal Bandarigoda on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශන්ය - (1): 
(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය් දිවයිෙනන් වාර්තා වූ ළමා අපචාර 

සිද්ධි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සිද්ධිවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා වැරදිකරුවන්ට 
නීත්යනුකූලව දඬුවම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) පරීක්ෂණ පවත්වා නීත්යනුකූලව කටයුතු 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ සිද්ධි ඉතිරිව තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණ කඩිනම් කිරීමට යම් 
කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் அறிக்ைகயிடப் 
பட்ட சி வர் ஷ்பிரேயாக சம்பவங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடய 
சந்ேதக நபர்கைளப் பற்றிய விசாரைணகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்  குற்றவாளிக க்குச் சட்டாீதி 
யாக தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  சட்ட 
ாீதியாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள இயலாமல் 
ேபான சம்பவங்கள் எஞ்சி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  விசாரைணகைளத் ாிதப் 
ப த் வதற்கு ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Women and Child Affairs: 
 

(a)  Will she inform this House - 
 (i)   the number of child abuse cases reported in 

the country in year 2015; 
 (ii)  whether investigations have been carried 

out regarding suspects of the aforesaid 
cases and offenders have been lawfully 
punished; 

 (iii)   whether there are incidents regarding which 
action could not be taken according to the 
law after conducting investigations; and 

 (iv)   if so, whether some action will be taken to 
expedite these investigations? 

   (b)  If not, why? 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i)  ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ෙවත වාර්තා වීම් 10732 

 (ii) නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  (ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ෙවත වාර්තා වූ 
පැමිණිලිවලින් අධිකාරිෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස් විමර්ශන 
අංශයට ෙයොමු වී ඇති පැමිණිලි අතුරින් පැමිණිලි 74ක් 
සඳහා නඩු පවරා ඇති අතර ඊට අදාළව නඩු කටයුතු 
කියාත්මක ෙවමින් පවතී. පැමිණිලි 06ක ෙගොනු නීතිපති 
උපෙදස්  සඳහා ෙයොමු කර ඇත.) 

 (iii) ඔව්. 

  (ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ෙවත 1929 ළමා 
උපකාරක ෙසේවය මඟින් සහ පැමිණිලිකරුවන් විසින් සිදු 
කරනු ලබන සෘජු පැමිණිලි, ෆැක්ස් සහ ලිපි මඟින් පැමිණිලි 
ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. ෙම් අනුව ජාතික ළමා ආරක්ෂක 
අධිකාරිෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස් විමර්ශන ඒකකය ෙවත 
පැමිණිලිකරුවන් විසින් ෙයොමු කරන ලද සෘජු පැමිණිලි 
ගණන 176ක් වන අතර, එම සියලු පැමිණිලිවලට අදාළ 
විමර්ශන සිදු කර ඇත. 1929 ළමා උපකාරක ෙසේවය සහ 
ලිපි මඟින් අධිකාරිය ෙවත පැමිණිලි 6889ක් ෙයොමු වී ඇති 
අතර ඉන් පැමිණිලි 14ක් අධිකාරිෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස්  
විමර්ශන ඒකකය මඟින් සෘජුව විමර්ශනය කර ඇත.  උක්ත 
පැමිණිලි 6889 අතුරින් පැමිණිලි 6875ක් විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා පාෙද්ශීය ෙපොලිස් ස්ථාන ෙවත බැහැර කර ඇති අතර 
ඉන් පැමිණිලි 4875ක් සඳහා විමර්ශන සිදු කර වාර්තා  
අධිකාරිය ෙවත ෙයොමු කර ඇත. ඉන් පැමිණිලි 2000කට 
අදාළව විමර්ශන වාර්තා අධිකාරිය ෙවත ෙයොමු වී 
ෙනොමැත.) 

 (iv)  ෙපොලිස්පතිවරයා සහ අධ්යක්ෂ ළමා හා කාන්තා 
කාර්යාංශය හරහා අදාළ ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් දැනුවත් 
කර විමර්ශන කටයුතු කඩිනම් කිරීමට සහ විමර්ශනවාර්තා 
කඩිනමින් අධිකාරිය ෙවත ෙගන්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
දඹදිව වන්දනා චාරිකා සංවිධාන කරන ආයතන: 

නියාමනය 
தம்பதிவ யாத்திைரைய ஒ ங்குெசய் ம் 
நி வனங்கள் : ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் 

AGENCIES ORGANIZING DAMBADIVA PILGRIMAGE TOURS: 
MONITORING 
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13. ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා (ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මහතා ෙවනුවට) 
      (மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட - மாண் மிகு 

லக்கி ஜயவர்தன சார்பாக) 
        (The Hon. Bandula Lal Bandarigoda on behalf of the Hon. 

Lucky Jayawardana) 
     බුද්ධශාසන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දඹදිව වන්දනා චාරිකා සංවිධානය කරන 
ආයතන විශාල පමාණයක් ශී ලංකාව තුළ 
කියාත්මක වන බවත්; 

 (ii) එකී සමහර ආයතන මඟින් විෙදස ් ගත වන 
වන්දනාකරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව 
නිසි කියාමාර්ගයක් අනුගමනය ෙනොකරන 
බවත්; 

 (iii) එම නිසා බැතිමතුන් මහත් අසීරුතාවට පත්වන 
බවත්;  

  එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දඹදිව පූජා භූමි චන්දනා කිරීම සඳහා වසරකට 
සහභාගි වන වන්දනාකරුවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) විෙදස ් ගතවන ශී ලාංකික වන්දනාකරුවන්ෙග් 
සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සඳහා වන්දනා 
චාරිකා සංවිධානය කරන ආයතන නියාමනය 
කිරීමට විධිමත් කමෙව්දයක්  සකසන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தம்பதிவ யாத்திைரகைள ஒ ங்கு ெசய் ம் 
ஏராளமான நி வனங்கள் இலங்ைகயி ள் 
இயங்கி வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட சில நி வனங்கள் லம் 
ெவளிநா  ெசல் ம் யாத்திாிகர்களின் பா  
காப்  ெதாடர்பில் உாிய வழி ைறகள் 
பின்பற்றப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் பக்தர்கள்  ெப ம் சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) தம்பதிவ னித தலங்கைள தாிசிப்பதற்காக ஓர் 
ஆண் ள் பங்குபற் ம் யாத்திாிகர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநா  ெசல் ம் இலங்ைக யாத்திாிகர் 
களின் பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்காக, 
யாத்திைரகைள ஒ ங்கு ெசய் ம் நி வனங் 
களின் ஒ ங்கு ைறப்ப த்த க்கு ைறசார்ந்த 
ெசயன் ைறெயான்ைற தயாாிப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Buddhasasana: 

(a)  Will he admit that - 

 (i)   a large number of agencies which organize 
pilgrimage tours to Dambadiva are 
operating in Sri Lanka; 

 (ii)   some of such agencies do not make 
appropriate arrangements to ensure the 
safety of the pilgrims who go on 
pilgrimages overseas; and 

 (iii)   devotees experience serious difficulties due 
to this reason? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of pilgrims who go on 
pilgrimages to visit the sacred places in 
Dambadiva annually;  

 (ii)   whether a proper methodology will be 
developed to monitor the agencies that 
organize pilgrimages in order to ensure the 
safety of the pilgrims who go on 
pilgrimages overseas; and 
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 (iii)   if so, the date on which such methodology 
will be developed? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i)  දඹදිව පූජා භූමි වන්දනා කිරීම සඳහා වසරකට සහභාගි වන 
වන්දනාකරුවන් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ෙවනස් ෙව්. 

 (ii) ශී ලාංකික වන්දනාකරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය සහතික 
කිරීමට දැනටමත් විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කර ඇත. 
දඹදිව වන්දනා චාරිකා සංවිධානය කරනු ලබන ආයතන 
ලියාපදිංචි කරගනු ලබන අවස්ථාෙව් සම්පූර්ණ කළ යුතු 
සුදුසුකම් පිළිබඳ උපෙදස් සහිත අයදුම්පත හා දිවුරුම් 
පකාශෙය් පිටපතක් අමුණා ඇත.  - (ඇමුණුම්* 1 සිට 6 
දක්වා) 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 
   

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

   
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

පරංගි ආරු ජලය පාලි ආරුවට හැරවීම 
பறங்கியாற்  நீைரப் பா யாற் க்குத் தி ப் தல்  
DIVERSION OF WATER FROM PARANGI ARU TO PALI ARU 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23

(2)இன் கீழ் நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள ல காைமத் வ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் என  ேகள்விையக் ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

வடக்கு மாகாணத்தில் மன்னார் மாவட்டத்ைத அண்  
ள்ள பறங்கியாற்றி ந்  நீாிைன கால்வாயி டாக 

பா யாற் டன் இைணப்பதன் லம் மாங்குளம், வ னிக் 
குளம், ெகாள்ளாவிலன்குளம், கல்விலன்குளம், மல்லாவிக் 
குளம் ேபான்ற பாாிய குளங்கள் பயனைட ம். இத்திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதன் லம் மாங்குளம், மன்னாாின் ஒ  
பகுதி, மற் ம் கிளிெநாச்சி மட் மன்றி, யாழ்ப்பாணத்தின் ஒ  
பகுதி மக்களின ம் கு நீர்ப் பிரச்சிைனயான  தீர்க்கப் 
ப வ டன் விவசாயம், கால்நைட அபிவி த்தி மற் ம் 
அதற்ேகற்ற ேமய்ச்சல் தைர உ வாக்கம் என்பன ம் 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். நிலத்த  நீர் வளம் ேமம்ப த்தப்ப ம். 
இதனால் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்தக்கூ யதாக 
இ ப்ப டன், வட மாகாணப் பிரேதசங்கள் ெபா ளாதார 
ாீதியில் க்கிய பங்கிைன வகிப்பதற்கும் அத டாகத் ேதசிய 
ெபா ளாதாரத்திற்குப் பங்களிப்பிைன வழங்குவதற்கும் 
வழிவகுக்கும். 

ஆரம்பத்தில் பா யாற் த் திட்டமான  எம  நாட் ன் 
மகாவ  திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்பட் ந்த . இத் 
திட்டத்திைன நைட ைறப்ப த் ம்ேபா  30,000 எக்கர 
ளவில் காடழிப்  இடம்ெப வதற்கான சாத்தியப்பா கள் 
காணப்ப கின்றைமயினால் அ  சுற் ச்சூழல் தாக்கத்திைன 
ஏற்ப த் ெமன்ற வைகயில் இத்திட்டமான  நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால், இத்திட்டத்திற்கு மாற்றீடாகப் 
பறங்கியாற்றி ந்  கால்வாய் அைமத் ப் பா யாற் க்கு 
நீைரக் ெகாண் வ வதன் லம் வட மாகாணத்தின் ஒ  
கணிசமான பகுதி சிறந்த ைறயில் அபிவி த்தியைடய 

ம். குறிப்பாக சுற் ச்சூழல் தாக்கத்திைனத் தவிர்க்கும் 
வைகயிேலேய இப் பா யாற் த் திட்டத்திைன நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
 
கடந்த காலப்பகுதியில் இத்திட்டமான  ன்ெமாழி 

யப்பட் ப்பி ம் இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாத  
மிக ம் ேவதைனயளிக்கின்ற . "ஒ  ளி நீேர ம் 
பயன்ப த்தப்படாமல் கடைலச் ெசன்றைடயக்கூடா " என்ற 
பராக்கிரமபாகு மன்னனின் கூற் க்கு மாறாக, இங்கு நீர் 
வளமான  விவசாயத்திற்ேக ம் பயன்படாமல் மன்னார்க் 
கட க்குள்ேளேய ெசன் ெகாண் க்கின்ற . இதனால் 
ெப மள  நிலங்கள் இன் வைர தாிசு நிலங்களாகேவ 
காணப்ப கின்றன. இத்திட்டம் ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்  அறிக்ைகைய இங்கு 
த கின்ேறன். 

 
பா யாற் த் திட்டத்தின் திட்ட மதிப்பீ  

1009 1010 

  අවුරුද්ද සහභාගී වූ වන්දනාකරුවන් සංඛ්යාව 
      2015                      31075 
     2014                      24684 
     2013                      20178 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

பா யாற் த் திட்டத்தின் னரைமப் க்ெகன ன்ெமாழியப்பட்ட 
ெசலவினங்கள் ( பாய்) 

பறங்கியாற் க்கு கு க்காக அைணக்கட்ைட 
அைமத்  பாலேமாட்ைடக்கு நீைரத் தி ப்பி 
வாய்க்கால் லம் ெகாண் ெசல்லல் 

  100 மில் யன் 

வ னிக்குளத்ைதப் னரைமப்ப டன் பாாிய 
கத டன்கூ ய க ங்கு மற் ம் 
வாய்க்கால்கைள ம் னரைமத்தல் 

  400 மில் யன் 

வ னிக்குளத் க்குக் கீழ் பா யாற் க்குக் 
கு க்ேக அைணக்கட்ைடக் கட் வத டாக 
நீைரச் ேசமித்தல் 

 100 மில் யன் 

பா யாற்றின் அைனத்  ந த்தர மற் ம் 
சிறிய குளங்கைளப் னரைமத்தல் 

   98  மில் யன் 

ெமாத்தம்   698 மில் யன் 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆகேவ, - 

பா யாற் த் திட்டத்ைத ன்ென க்கக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் உள்ளனவா?  

இல்ைலெயனில், அதற்கான காரணத்ைத ம், உண் 
ெடனில், இத்திட்டம் ன்ென க்கப்படக்கூ ய 
காலகட்டம் குறித் ம் கூற மா?  

இக்ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப்படக் கூ ய 
நடவ க்ைகள் ெதாடர்பான விளக்கங்கைள ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் விஜித் விஜய னி ெசாய்சா அவர்கள் வழங் 
குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න 

ෙපර කිව යුතු කරුණක් තිෙබනවා. ගරු සභානායකතුමනි, 
ඔබතුමාටත් මතක ඇති,  මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී අවස්ථා ගණනාවක් 
පශ්න කළා, මා ඉදිරිපත් කරන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
පශ්නයකට ඛනිජ ෙතල් අමාත්ය චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
අමාත්යවරයාෙගන් පිළිතුරක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඒ පශ්නය  
ඉදිරිපත් කරලා  සති ෙදකකට පසුව, - ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්
- නැවත ඒ ගැන විමසුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් පිළිතුරක් ලබා දුන ්ෙන් 
නැහැ. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු සති ෙය්ත් ඒ ගැන විමසුවා; දැන් අදත් 
විමසනවා. ගරු සභානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් තත්ත්වය? 
එක්ෙකෝ එතුමා  ෙම් ගැන සලකන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් 
එතුමා ගැන ෙමොකක් හරි - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට ඒකට උත්තර ෙදන්න විධියක් නැහැ. 12වැනි දා 

උත්තරයක් ෙදනවා කියලා එතුමා මට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පරණ පශ්නයට ෙන්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙම් තත්ත්වය අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ෙම් උත්තරය ලබා දීම පමාදයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් සෑෙහන කාලයක්. ඔබතුමාත් දන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

අවස්ථා කිහිපයදී ෙම් පශ්නය ගැන ඇහුවා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, සෑෙහන කාලයක්. ෙම්වා ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන 

පශ්න. ෙම්වාට පිළිතුරු දීම පමාද කරන්න බැහැ. ක්ෂණික 
උත්තරයක් අවශ්යයි කියලා මාත් පිළිගන්නවා. හැබැයි, එතුමා මට 
දන්වා තිෙබනවා, 12වැනි දා උත්තරයක් ෙදනවා කියලා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් අපි දැනට ඒක පිළිගනිමු. ඒක 

සාමාන්යෙයන් හරි කමය ෙනොෙවයි කියලා මාත් පිළිගන්නවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙගොඩක් කාලයක් ගත වී තිෙබනවා. ෙම්ක සාමාන්ය 

තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් අමාත්යවරු කල් අරෙගන 
පිළිතුරු ලබා දුන් අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අවස්ථා ගණනාවක් පශ්න කළත්, එතුමා 
ඇවිල්ලා උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යට ෙත් 
පශ්නය මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 

II 
 

 මාර්ග පුළුල් කිරීෙම්දී වන්දි ෙනොෙගවීම 
திகள் விஸ்தாிப்பின்ேபா  நஷ்டஈ  வழங்காைம 

NON-PAYMENT OF COMPENSATION IN WIDENING OF ROADS  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාත ෙල්  නගරය ආශිත මාර්ග පුළුල් 

කිරීම යටෙත් සිදු කරන ලද ව්යාපාරික ස්ථාන හා නිවාස ඉවත් 
කිරීම සඳහා වන්දි ෙනොෙගවීම සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති 
ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

මහනුවර - යාපනය (A9) මාර්ගෙය්, මාතෙල් නගරෙය් පධාන 
වීදිය - ඒකට අපි කියනවා තිකුණාමල වීදිය කියලා- පුළුල් කිරීම 
යටෙත් 2013 වසෙර්දී මාර්ගය ෙදපස භුමිය රජයට අත්පත් කර 
ගනු ලැබ, එහි ව්යාපාරික ස්ථාන හා නිවාස 600කට වැඩි 
පමාණයක ෙගොඩනැඟිලි කඩා ඉවත් කර  තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර පුළුල් කරන්න සමහර 
නිෙවස්වලින් ඒ මිනිස්සු ඉවත් කළා. සමහර බිල්ඩින් කඩන්න 
සිද්ධ වුණා. කඩා ඉවත් කර, ෙම් පාර  පුළුල් කරන්න ඒවා පවරා 
ගත්තා. එම සථ්ාන ඒවාෙය් හිමිකරුවන් විසින් ඉතා දුක් 
මහන්සිෙයන් උපයා ගන්නා ලද ෙද්ෙපොළයි. එෙහත් ඒ ෙවනුෙවන් 
ඔවුන්ට අදාළ වන්දි මුදල් ෙගවීමට ෙම් දක්වා පියවර ෙගන නැහැ. 
ෙම් සම්බන්ධව පෙද්ශවාසීන් විසින් මාතෙල් දිස්තික් ෙල්කම් 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද ලිපියකට පිළිතුරු වශෙයන් 2013.03.19 
දාතමින් මාතෙල් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරිය විසින් ඉඩෙම් අයිතිය 
සම්බන්ධව තීරණය කළ පසු ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි පදානය කළ 
හැකි බව දන්වා තිබුණා. එෙහත් අදාළ ව්යාපෘතිය අවසන් වී වසර 
ෙදකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී තිබුණද ෙම් දක්වා එම 
ඉඩම්වල සින්නක්කර හිමිකරුවන්ට හා ෙද්ෙපොළ අහිමිවූවන්ට 
වන්දි ෙගවලා නැහැ.   
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ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා විධියට  පාර 
හදනෙකොට ඇත්තටම කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් වන්දි දීලා ඒ 
ෙද්ෙපොළ පවරා ගැනීමයි. හැබැයි ෙමතැනදී සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
ෙද් තමයි ඊට ෙපර ඒවා ඔක්ෙකොම කඩලා බිඳලා දැමීම. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, දැන් ඒ ජනතාව යම් පමාණයකට ඒ ෙගොඩනැඟිලි හදලා, 
පතිසංස්කරණය කරෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පාරත් 
හදලා ති ෙබනවා. නමුත් තවමත් ඒ ජනතාවට ඒ වන්දි මුදල් ලබා 
දීලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙද්ෙපොළවල තක්ෙසේරුව 
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් බාෙගට. සමහර අයෙග් ෙගොඩනැඟිලි 
තක්ෙසේරු කරලා තිෙබනවා. සමහර අයෙග් ෙද්ෙපොළ තක්ෙසේරු 
කරලාත් නැහැ. එෙසේම, ෙමම ෙගොඩනැඟිලි කඩා ඉවත් කිරීෙම්දී 
ඒවාෙය් හිමිකරුවන්ට වාචිකව ෙදන ලද උපෙදස් අනුව ඔවුන් 
විසින් එම ව්යාපාර හා නිවාස ෙගොඩනැඟිලි අදාළ සීමාව තුළ 
නැවත ඉදි කරනු ලැබුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන සිද්ධ වුෙණ් ෙගයක්  
මුළුමනින්ම  කඩා ඉවත් කිරීමක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත් දැකලා 
ඇති, පාර පුළුල් කරන ෙකොට ෙගයින් භාගයක් කැෙඩනවා; 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් භාගයක් කැෙඩනවා. එතෙකොට සාමාන්යෙයන් 
කරන ෙද් තමයි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල සම්පූර්ණ  ෙගඩනැඟිල්ලක් 
බවට පත් කරන්න ඒ ඒ ව්යාපාරිකයන් විසින්  විවිධ පතිසංස්කරණ 
වැඩ කරන එක. කඩයක් බාෙගට කැඩුෙණොත් නැවත ඒ කඩය 
සම්පූර්ණ කඩයක් බවට  පත් කර ගන්න අවශ්ය පතිසංස්කරණ 
කටයුතු ඒ අය කරනවා.   

එෙහත් ෙම් වන විට ඔවුන් විසින් නැවත ඉදි කරන ලද 
ෙගොඩනැඟිලි අනවසර ඉදි කිරීම් බව පවසමින් මාතෙල් නගර 
සභාව විසින් ඔවුන් ෙවත අසාධාරණ ෙලස දැඩි දඩ පැනවීමට 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉවත් කරන ලද ෙගොඩනැඟිලි 
ෙවනුෙවන් ෙමෙතක් වන්දි පවා ෙනොලද ඔවුන්ට ෙමබඳු 
ෙකොන්ෙද්සි පැනවීම ෙකතරම් සාධාරණදැයි ගැටලුවක් පැන 
නඟිනවා.  

ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, -  [බාධා කිරීමක්] ඔව්. සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒක. වන්දි ෙගවලාත් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල 
කැඩුෙණ් ඉස්සරහ ෙදොර නම්, නැවත පිටිපස්ෙසන් ෙදොරක්  සවි 
කර ගන්න ඕනෑ. තට්ටු ෙදෙක් බිල්ඩින් එකක් කැඩුණා නම්, උඩ 
තට්ටුව පතිසංස්කරණය කර ගන්නට  ඕනෑ.  ඒවා පතිසංස්කරණය 
කර ගත්තාම දැන් ඇවිත් කියනවා, ඒවා නීති විෙරෝධී ඉදිකිරීම් 
කියලා. ඒවාට දැන් නගර සභාෙවන් දඩ ගහන්න යනවා. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් පැන නඟින පහත සඳහන් ගැටලුවලට 
අමාත්යතුමා  පිළිතුරු ලබා ෙදනවා ඇතැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

 

1.   ෙමම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් (A9) මාර්ගෙය් මාතෙල් නගර 
පධාන වීදිෙය් ෙකොපමණ ඉඩම් පමාණයක්  පවරා ගනු 
ලැෙබ්ෙව්ද? 

2.  එෙසේ ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ  කමෙව්දය 
කුමක්ද? 

3.  එකී ව්යාපෘතිය සඳහා සකස ්කළ ව්යාපෘති වාර්තාව තුළ 
වන්දි නි ර්ෙද්ශ කර තිබුෙණ්ද? 

4.   එෙසේ පවරා ගත් ඉඩම් ෙවනුෙවන් ෙම් දක්වා වන්දි පදානය 
ෙනොකෙළේ මන්ද? 

5.   ඉඩම් හා ෙද්පළ අහිමි වූවන්ට අදාළ වන්දි ෙගවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද? 

6.   ඒ කුමන කාල රා මුවක්  තුළද? 

7.   ඔවුන් විසින් නැවත  ඉදි කරන ලද ෙගොඩනැඟිලි ෙවත 
පනවා ඇති  අසාධාරණ ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කිරිමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද කියා දැනගන්නට කැමතියි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි.    

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම ගැටලුවලට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

1.   ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර 1.2484  - අක්කර 3 රූඩ් 0 
පර්චස ් 12යි. ඉඩම් කට්ටි පමාණය 719යි. 

2.   1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම්  පනෙත් 
විධිවිධාන යටෙත් ෙමම අත්පත් කර ගැනීම් කටයුතු සිදු 
කරන ලදි .  

3.  ව්යාපෘතිය කර ෙගනයාෙම්දී පෙද්ශෙය් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් හා මහජනතාව විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් 
සලකා බලා, ෙමම නාගරික පෙද්ශෙය් ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීමට  සහ වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කරන ලදි 

4.  ෙමම මාර්ග සංවාර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම  2013-2014 වර්ෂවල  සිදු වී ඇත. එෙසේ වුවද, 
කමානුකූල ෙලස එම වකවානුෙව්දී වන්දි ෙගවීෙම් 
කියාවලිය සිදු වී ෙනොමැත. ඒක පිළිගන්නට  ඕනෑ.  

5.  ඔව්. ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීෙම් පනෙත් විධි විධාන පකාරව 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින 
අතර, එම පනෙත් 17 වන වගන්තිය යට ෙත් වන්දි ෙගවීමට 
අවශ්ය පතිපාදන පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලුම් කළ වහාම වන්දි ෙගවීමට 
කටයුතු කරනු  ලැෙබ්.  

6.  ඉදිරි   මාස 6-9 කාල වකවානුව තුළ අවසන් කිරිමට 
හැකිෙව්යයි  අෙප්ක්ෂිතය.  

7.  ෙම් අත්පත් කර ගැනීම්වලදී කඩා ඉවත් කිරීමට සිදුවූ 
ෙගොඩනැගිලි පමණක් නැවත පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා 
අවසථ්ාව ලබා ෙදන ලදි. එම ෙගොඩනැඟිලි නැවත 
පිළිසකර  කිරීෙම්දී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  විසින් 
අසාධාරණ ෙකොන්ෙද්සි  කිසිවක් පනවා ෙනොමැත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන  සිදු වී තිෙබන්ෙන් - [බාධා 
කිරීමක්]  පාරක් හදනෙකොට  පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් අත්පත් කර 
ගන්නා ඉඩම්වල අයිතිය තහවුරු කරන්නට ඕනෑ. එතෙකොට තමයි 
අපට වන්දි ෙගවන්නට පුළුවන්. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
ඕනෑම ෙවලාවක වන්දි ෙගවන්න සූදානම්. පාෙද්ශීය  ෙල්කම් 
විසින් තමයි ඒ අයිතිය තහවුරු කරන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය 

ෙම්කයි. වන්දි ෙගවන්නට කලින් ෙම්වා තක්ෙසේරු කරන්නට  
ඕනෑකම තිෙබනවා ෙන්. ඒ තක්ෙසේරු වාර්තාවක් තමයි  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා විසින්  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්නට 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. දැන් මතු ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තමයි, 
ෙම්වා තක්ෙසේරු කර ෙගන යන අවස්ථාෙව්දී ඒ තක්ෙසේරුකරුවන් 
සියලු ෙදනාවම ෙමොරගහකන්ද ජලාශයට යට ෙවන තැන් 
තක්ෙසේරු කිරීම සඳහා ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශය ඉදි කිරීම නිසා අවතැන් වන පමාණයක් තිෙබනවා ෙන්.  
හදිසිෙය්ම එම තක්ෙසේරුකරුවන්  එතැනට ෙගන  ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉඩම්, නිවාස, තක්ෙසේරු  කිරීෙම් කටයුතු 
දැන් නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙම් 
පිළිබඳවත් මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, 
අවසානෙය්දී ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙන් ෙම් කටයුත්ත 
භාරෙගන තිෙබන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට තමයි බලය 
තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පාර හදනෙකොට කඩහිමියන් සහ 

ෙගවල් හිමියන් සිය කැමැත්ෙතන්ම ඉඩම් ටික දුන්නා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කැමැත්ෙතන්මද කියන්න  මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කාලෙය් කැමැත්ත කියන්ෙන්  ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා 

දන්නවා ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්  ඒ කාලෙය් කමය.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කමයට භෙයන් තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම ඉඩම් දුන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
භයට තමයි - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බියට පත් කරලා තමයි  ඒ අයෙග් ඉඩම් පවරා ගත්ෙත්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තක්ෙසේරු කරලා නැහැ, හරියට පවරා ගැනීම්ක් කරලා නැහැ. 

ෙම්ක ඇහැලියෙගොඩත් සිද්ධ වුණා මට මතකයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
අපි  වන්දි ෙගවන්නට සූදානම්. අපිට ෙගවන්න සල්ලි  තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඔබතුමා කියපු  තක්ෙසේරුකරුවන් සම්බන්ධ කාරණය 
ගැනත් මම ෙසොයා බලන්නම්, ගරු  මන්තීතුමනි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට,  අමාත්යාංශ නිෙව්දන - ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා 

ඇමතිතුමා.   

ගංවතුෙරන් පීඩාවට  පත් උතුරු පළාෙත්  
ජනතාවට සහන:  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாண 
மக்க க்கு நிவாரணம் :  

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சாின  
கூற்  

RELIEF TO PEOPLE DISTRESSED DUE TO FLOODS 
IN NORTHERN PROVINCE :  

STATEMENT BY MINISTER OF DISASTER 
MANAGEMENT  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

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

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මන්තිතුමා 
විසින්  2016 ජූනි 24 වැනි දින  23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් 
අසන ලද පශ්නය ෙවනුෙවන්  මා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. එතුමා 
අෙපන් අහලා තිෙබනවා, උතුෙර් විපතට පත් ජනතාවට රුපියල් 
10,000ක සහනාධාරයක් ලබා දුන්ෙන්ද? ෙනොදුන්ෙන් නම් ඊට 
ෙහේතු දක්වන්න කියලා.  

උත්තරය, ෙමම දිස්තික්කවල ගංවතුෙරන් හානි වූ නිවාස 
සඳහා ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන 
යටෙත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් හානි වූ නිවසකට රුපියල් 
10,000 බැඟින් අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදීමට අදාළ උපෙදස් ආකෘති 
පත හා පශ්චාත් ආපදා නිවාස හානි පතිපූර්ණය කිරීෙම් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තු මාර්ෙගෝපෙද්ශන හා ආකෘති පත ෙම් වන විටත් 
උතුරු පළාෙත් සෑම දිස්තික්කයකටම ලබාදී ඇත. ඒ උපෙදස් 
අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් නිවාස හානි තක්ෙසේරු 
සිදු කරමින් පවතී. 2016.06.29 වන දින මුලතිව් නිවාස හානි 
සඳහා රුපියල් 10,000ක් බැගින් අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාදීමට 
රුපියල් 216,000ක මුදල් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ඉල්ලා 
ඇත. යාපනය දිස්තික්කෙය් 2016.07.01වන දින නිවාස හානි 
192ක් සඳහා රුපියල් 1,920,000ක මුදලක් යවා ඇති අතර, එය 
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ෙවතින් ඉල්ලා ඇත. ලැබුණු වහාම 
එය අදාළ දිස්තික්කයට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත.  

ඊළඟට එතුමා අහලා තිෙබනවා, උතුරු පළාෙත් සම්පූර්ණ 
වශෙයන් හා අර්ධ වශෙයන් හානියට පත් නිවාස නැවත 
ඉදිකරදීමට, අලුත් වැඩියා කරදීමට ගන්නා කියා මාර්ග පැහැදිලි 
කළ හැකිද? ඒවා කුමන ආයතන යටෙත් කියාත්මක කරන්ෙන්ද? 
ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද කියලා.   

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ජාතික රක්ෂණ භාර 
අරමුදල සමඟ ස්වාභාවික ආපදා සඳහා රක්ෂණ කමයක් 
ස්ථාපනය කර ඇත. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම රක්ෂණ කමය 
ආරම්භ කෙළේ භාණ්ඩාගාරයයි. අෙප් අමාත්යාංශය හරහා තමයි 
ෙමය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ යටෙත් හානියට පත් නිවාස සඳහා 
උපරිමය රුපියල් මිලියන 2.5ක රක්ෂණාවරණයක් හිමි ෙව්. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවතින් තක්ෙසේරු වාර්තා ලැබුණු විට 
හානියට පත් නිවාස සඳහා අරමුදල් ෙවන් කළ හැකිය. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ස්වාභාවික ආපදාවලින් හානියට පත් 
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සියලු නිවාස සඳහා අරමුදල් ෙවන් කිරීෙම් වගකීම දරයි.  ගරු 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමනි, ඒ අනුව එම පළාෙත් 
දිසාපතිවරයා අමතා ඔහුෙග් කටයුතු ඉක්මන් ෙකරුෙවොත් අපට 
ෙම් මුදල් ඉක්මනින්ම නිදහස් කළ හැකියි.   

ඊළඟට, උතුරු පළාත තුළ හානියට පත් කෘෂි කාර්මික වැව්, 
කෘෂි කාර්මික ඉඩම්, පාලම්, මාර්ග ඇතුළු යටිතල පහසුකම් නැවත 
පතිසංස්කරණය කිරීම ෙවනුෙවන් ගන්නා කියාමාර්ග පැහැදිලි 
කරන්න කියලා කියනවා.  ඒ සඳහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් තමයි 
අරමුදල් ලබාගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට එතුමා අහලා තිෙබනවා,  ඉහත හානියට පත් උතුරු 
පළාෙත් යල කන්නෙය් වගාවන් හා සුළු ෙභෝග වගාවන් සඳහා 
කුමන ආකාරයට වන්දි ලබා ෙදන්ෙන්ද කියලා.  ඒ සඳහා වන්දි 
ලබාදීම කරන්ෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟිනුයි.  

හානියට පත් හා විපතට පත් උතුරු පළාත් ධීවර ජනතාවෙග් 
ධීවර ආම්පන්න සඳහා ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සහන 
ෙමොනවාද කියලා ඊළඟට අහලා තිෙබනවා.   ෙම් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ ධීවර  අමාත්යාංශය මඟිනුයි.  

ඊළඟට එතුමා අහලා තිෙබනවා,  "ෙම් ආකාරයට අනාගතෙය්දී 
ස්වාභාවික විපත් සිදු වන අවස්ථාවලදී ඉන් ජනතාව මුදවා ගැනීම 
සඳහාත්, ස්වාභාවික විපත්වලින් සිදු වන හානි අවම කර ගැනීම 
සඳහාත්, උතුරු පළාත්වල ඔබෙග් අමාත්යාංශය මඟින් සිදු කරන 
කියාමාර්ග පැහැදිලි කළ හැකිද?" කියලා.  ඔව්,  උතුරු පළාෙත් 
ආපදා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ෙගන සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම 
සඳහා සංකල්පීය පාරිසරික උපාය මාර්ග සැලැසම්ක් සකස් කර 
සියලු පාර්ශ්වකාර ආයතන ෙවත ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. 
උතුරු පළා ෙත් ඇති වන ආපදා තත්ත්වයන්වලදී ජනතාව මුදවා 
ගැනීම සඳහා තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලීසිෙය් සහාය මත යුද 
හමුදාෙව් ෙසවීම් හා මුදවා ගැනීෙම් කණ්ඩායම් අටක්, නාවික 
හමුදාෙව් 4RS කණ්ඩායම පුනරින්වල ස්ථාපිත කර ඇත. ආපදා 
අවම කිරීම යටෙත් යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, මන්නාරම, 
වව්නියාව යන දිස්තික්කවල ගංවතුර හා නියඟයන් වැනි 
ආපදාවන්ෙගන් සිදු වන හානි අවම කරගැනීම සඳහා ව හාත්මක 
නිර්මාණ ඉදිකිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන් ෙකොට  දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාල හරහා ෙමම ඉදිකිරීම් කරනු ලැෙබ්. අෙනකුත් පළාත්වල 
ෙමන්ම ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු කියාත්මක කිරීෙම්දී 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල ෙවත සහකාර අධ්යක්ෂ හා කාර්ය 
මණ්ඩලය සමඟ දිස්තික් ආපදාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයන්ද, 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම ආපදා සහන ෙසේවා 
නිලධාරින්ද අනුයුක්ත කර ඇත. ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානය මඟින් සෑම දිස්තික්කයකම වාර්ෂික ආපදා අවම 
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක ෙකෙර්. මීට අමතරව වාර්ෂික 
ආපදා සම්බන්ධෙයන් ෙමන්ම එම ආපදා හානි අවම කිරීම සඳහා 
පූර්ව සූදානම්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධ කියා කළ යුතු 
ආකාරය පිළිබඳ ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම, 
පජාව, රාජ්ය නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම සඳහා 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල අනුබද්ධිතව ස්ථාපිත කර ඇති ආපදා 
කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක මඟින් කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම් දීම,  ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  2015 අංක 16 දරන 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කැබිනට් අනුමැතිය සහිතව 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL  
 

"2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි" 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

විසිනි. 
2016 අෙගෝස්තු 23 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ஓகஸ்ட் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  

ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 23rd August, 2016 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 
නීති ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

சட்ட ஆைணக்கு  (தி த்தம்) சட்ட லம் 
LAW COMMISSION (AMENDMENT) BILL  

 
"1969 අංක 3 දරන නීති ෙකොමිෂන් සභා පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස 
වූ පනත්  ෙකටුම්පතකි." 
 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්ය හා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා 

ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 
2016 අෙගෝස්තු 23 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நீதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ஓகஸ்ட் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  

ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Justice and Buddhasasana; to be read a Second time upon 
Tuesday,23rd August, 2016 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ලසාලියන්  සමාජයීය අධ්යාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

LASALLIAN COMMUNITY EDUCATION SERVICES 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"ලසාලියන්  සමාජයීය අධ්යාපන ෙසේවාව සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය" 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
 
රාජිත ෙසේනාරත්න පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ராஜித ேசனாரத்ன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
RAJITHA SENARATHNE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  

   
 ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

" රාජිත ෙසේනාරත්න පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහ වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட .  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister Social Empowerment and Welfare for report. 
 

ලක් ජනෙසත පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

லக் ஜனெசத்த மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
LAK JANASETHA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"ලක් ජනෙසත පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட .  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
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2016  අෙගෝස්තු 09   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු, න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1ට යාමට 

පථමෙයන්  දැන්වීමක් කළ යුතුයි. අද ෙම් සභාෙව් කටයුතු 
ආරම්භෙය්දී අපි තීරණය කළා,  පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් ෙම් රැස්වීම අවසානෙය්දී පවත්වන්න 
කියලා. නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් රැස්වීමක් 
පැවැත්වීමට තිෙබන නිසා අපර භාග 4.30ට අපි ෙම් රැස්වීම 
පවත්වන්න තීරණය කළා. එයට සියලුම ෙදනා පැමිණ සහභාගි 
වන ෙලස දන්වා සිටිනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister of Finance to move Item No. 1 

 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 

நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 
(AMENDMENT) BILL 

 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
[2.58pm] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
I move,  
 

 “That the Bill  be now read a Second time.”  

Sir, we are debating today the Fiscal Management 
(Responsibility) (Amendment) Bill.  As you know, this 
was enacted in 2003 and at that time the limit set on GDP 
was 4.5 per cent. After that, on the 01st of January, 2013, 
this was increased by the then Government to 7 per cent. 
Since then, up to 2015, you had certain snowballing 
payments made. There was Rs. 796 billion paid in the 
year 2015.  Another proposed that this would be going up 
to Rs. 1,137 billion. So, that is, it would increase by Rs. 
341 billion. On the 31st of December, 2015, the total stood 
at Rs. 603 billion. That is the total commitment given by 
the Government. The 2016 figure remains to be Rs. 186 
billion and this is related to State-owned enterprises.   

ජලය, විදුලිය, මහාමාර්ග සහ  ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ආදී 
වශෙයන් රජෙය් ආයතන  සම්බන්ෙයන් දරන්නට තිෙබන  වියදම් 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 2013 සියයට 4.5 තිබුණු එක 
සියයට 7 වුණා. අප ෙයෝජනා කරනවා, ඒක සියයට 10 දක්වා වැඩි 
කරන්න කියලා. අපි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පන ෙත් සංෙශෝධන තුළ අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ගත් සියලුම ණය පිළිබඳව 
හැම මාසයකම අපි කැබිනට් එකට වාර්තා කරනවා. මින් පසුව අපි 
එයටත් අභිබවා යනවා. ඒ ණය ගන්ෙන් ෙකොච්චර කාලයකටද,  
 ෙපොලී පමාණය ෙකොච්චරද, ඊට සාෙප්ක්ෂව ගන්න පුළුවන් ණයත් 
අපි ෙපන්වනවා. සියයට 6ට ගන්න ෙකොට සියයට දශම එකට අර 
ෙගන තිෙබනවා නම් එෙසේ වැඩිෙයන් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියන එක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතන විධියට නැවත පත් 
වන  මා වැනි මුදල් ඇමතිවරයකුට කවදාවත් ෙමවැනි ණය 
කන්දරාවක් ලැෙබන්ෙන් නැති විධියට කටයුතු කිරීමට තමයි අප 
ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්,  කැබිනට් 
එකට  සහ පාර්ලිෙම්න්තුවටඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකද, අෙප් 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එවකට භාර ගත් 
යුද්ධය අවසන් කරලා තමයි භාර ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා වාෙග්, 
අපිත් ෙම් තිෙබන ආර්ථික යුද්ධය ජයගහණය කරලා ඉදිරියට 
කටයුතු කර ෙගන යන්න තමයි අදහස් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාත් 
ඒකට කැමැති ෙවයි. ෙමොකද, විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි 
විනිවිදභාවය ගැන කථා කළා. ඒ නිසා මම හිතන විධියට 
ඔබතුමන්ලාටත් අයිතියක් තිෙබනවා, අපි එදා කිව්ව ෙද් 
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා බලන්න.  

අපි  සියයට 10ක් දක්වා වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකද කියන එකට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 
ඊෙය් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපති මා හමුවන්න ආවා. ඒ 
අවස්ථාෙව් එවකට පැවැති ආණ්ඩුව නිර්ෙද්ශ කර තිබුණා, ජාතික 
ඉතිරි කිරී ෙම් බැංකුවට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 1000ක් ගන්න 
කියලා. ඒ මිලියන 1000 ගන්න තිබුෙණ්, සියයට 8.65ක fixed 
ණය ෙපොලියකටයි. ඉතින් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව  triple A 
rated company එකක් නිසා, එයට සියයට 2.25කට අනුපාතයකට 
ණය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ණයබරක් ගත්ෙත් නැත්ෙත් 
සංචිත වැඩි කරන්න ඕනෑ පදනමින්. නමුත්, අපට තවමත් ෙම්ක 
ඇදෙගන යන්න තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපට කියන්න 
බැහැ, "එදා කරපු ෙද් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා, ඒ නිසා 
ෙගවන්න බැහැ" කියලා.  ඔබතුමන්ලා දැන් දන්නවා ඇති,  අපි 
ෙම්ක වැඩි කරන්න ඉල්ලන්ෙන් ඇයි කියලා. මා සරල නිදසුනක්  
ගත්ෙත්. එවැනි, ණය තුළිනුත් තවම මිලියන 250ක් පාවිච්චි කරලා 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ ණය සියයට 8.65ක ෙපොලියකට අරෙගන  
පාවිච්චි කෙළොත් ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් තිෙබනවා, අහන්න 
සියයට 3,4කට ගන්න පුළුවන්කම තිබියදී, සියයට 8.65කට ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙවන් ගන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම් නිසා තමයි 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල තුළින් ගත් අපට දැනුවත් ෙනොවූ ණය 
පමාණය කීයද කියලා ඉදිරිපත් කෙළේ.  ඒ ෙවලාෙව් ඒක හාස්යයට 
ලක් කළාට අද  ඒ සියල්ලම ගණනය කර තිෙබනවා.  ඒ බිලියන 
1300 අපට ෙගවන්න තිෙබන හැකියාව දැන් ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා.    

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  අපි බලන්න ඕනෑ,  ෙම් තිෙබන ණය බරතාව 
අඩු කරන්න, ආදායම වැඩි කරන්න ෙකොෙහොමද කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන එක.  අපි ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා, 2020 
වන ෙකොට අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 3.5යි කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
fiscal consolidation එක. ඒ fiscal consolidation එක ඇති 
කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී - ෙම්ක කවුරුත් කිව්ෙව් නැහැ.-  
සියයට 6.4 තිෙබන එක 5.4ට අඩු කරගන්න තිබුණා  ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදලත් එක්ක තිබුණු සාකච්ඡාෙව්දී. ඒක ෙහොඳ නිසා අපි 
එවැනි පතිපත්තියක් අනුගමනය කළා. ඒකට එන අවුරුද්ෙද් 
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සියයට 4.5යි ඒ වාෙග් කරෙගන යන ෙකොට  අෙප් එකම අභිලාෂය 
වන්ෙන් ආදායම වැඩි කරන්නයි. ආදායම වැඩි කළාම අපට වියදම් 
කරන්න හැකියාව -fiscal space එක- ඇති වනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
වියදම අඩු කරෙගන යනවා. වියදම අඩු කරන්ෙන් පාග්ධන 
වියදම්වලින් ෙනොෙවයි. පුළුවන් තරම් පුනරාවර්තන වියදම්වලින් 
අඩු කර ෙගන යනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි -ඔබතුමන්ලාත් 
සමඟ- සම්මත කළා, රජයකට වාහන අවශ්ය නම් operating lease 
එකක් අනුව කරන්න කියලා. Operating lease එක අනුව අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 10ක් -රුපියල් ෙකෝටි 
1,000ක්- ඉතිරි කරන්න. දැන් ඒ මුදල සංවර්ධන කටයුතුවලට 
ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙමොන සද්ද කළත් අද හැම 
ෙකොනකම සංවර්ධනයක් කර තිෙබනවාය කියලා ෙපෙනන්ෙන්. 
එක පැත්තකින් ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය පටන්ෙගන තිෙබනවා. 
අනික් පැතිවලින් අධිෙව්ගී මාර්ග 3ක්, 4ක් පටන්ෙගන තිෙබනවා.  

ෙපොෙලොන්නරුෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා, 
මහනුවරින් වැඩ පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
හැම ෙකොනකම සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙගවල් 65,000ක් 
ඉදි කිරීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. දණ ගැස්වූ 
ආර්ථිකයක් අපට භාර දුන්නාට, අමාරු කාලයක් තුළින් අපි 
ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවාය කියන එක ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාම 
පිළිගන්න අවශ්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විනිවිදභාවයකින් 
කටයුතු කරන අමාත්යාංශයක් වශෙයන් අපි කියාත්මක කරනවා. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
දැන් සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ අවස්ථාවක 
මුදල් අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා විවෘතව ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
පුළුවන්. මා නිලධාරින්ට කියා තිෙබනවා, ෙදන්න පුළුවන් සියලුම 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නය කියලා.  ෙමොකද, අපට ෙම්වා පතෙයන් 
දැනගන්න ඕනෑ නැහැ. අෙප් හිතවත් මන්තීවරුන්ට ෙවන්න 
පුළුවන්, විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට ෙවන්න පුළුවන් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීම සඳහා අයිතියක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148වන ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ පාලනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බවයි. ඒ නිසා අපි ෙම්ක විවෘත කළා. හැබැයි, 
ෙම්ක වල්බූරු නිදහසක් වශෙයන් පාවිච්චි කරන්න එපාය කියලා 
මා කාරුණිකව ඉල්ලනවා.  

මා හිතන විධියට ෙනොෙයක්-ෙනොෙයක් වැරැදි පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් ආදායම 
පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට 34කින් වැඩි කරන්න. ඒක ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු ආදායමයි. සුරාබදුවලින් 
ලැෙබන ආදායම සියයට 6කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
පසු ගිය වතාෙව් සියයට 52කින් වැඩිවුණු නිසායි. ඒ ආකාරෙයන්ම 
ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් ආදායම ජුනි මාසය වන කල් සියයට 29කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් අපට සතුටුදායක තත්ත්වයක් ඇති 
වුණාට ඒක පමාණවත් නැහැ. අපට රුපියල් බිලියන 1,200ක් 
පමණ ශී ලංකා ෙර්ගුෙවන් ලබා ගන්න අවශ්යයි. නමුත් අපට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 853යි. තවමත් සියයට 35ක, සියයට 
40ක gap එකක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි පුළුවන් තරම් අලුත් 
වැඩ පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙබොෙහොම පසිද්ධිෙය් කිව්වා, "scanningවලට 
ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කරනවා." කියලා. ෙලෝකෙයන්ම ෙහොඳම 
company එකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පළමුවන වතාවට කිසිම 
ඇඟිලි ගැසීමක් නැතුව ඒක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ පිරිසිදු 
මාර්ගෙය් ගියාට පස්ෙසේත්, පැරදුණු එක් ෙකනා fundamental 

right case  එකකට උසාවියට ගිහින් තිෙබනවා. හිතුමතයට ෙම් 
වාෙග් කටයුතු කරෙගන යනෙකොට අපට වියදමක් දරන්න 
තිෙබනවා. පඩි වැඩි කරනෙකොට අපි කිව්වා, "ෙම් ආකාරෙයන් 
තමයි ආදායම ෙසොයන්න තිෙබන්ෙන්" කියලා. අපි දැනට 
වියදමක් දරාෙගන යනවා. නමුත් ආදායම හිර කරලා තිෙබනවා. 
ෙකොෙහන්ද හිර කරලා තිෙබන්ෙන්? උසාවිෙයන්. 2015 වර්ෂෙය් 
Supreme Court එකට ෙම් වාෙග් fundamental right cases 10ක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් 23ක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මුදල් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධවද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. දැන් අපි excise duty එක වැඩි කරනවා. ඒක වැඩි 

කරනෙකොට කවුරු ෙහෝ උසාවි ගිහින් stay order එකක් ගන්නවා. 
නමුත් අපි කියා තිෙබනවා අෙප් ආදායම ෙමපමණයි, ඒෙකන් 
තමයි වියදම දරන්ෙන් කියලා. එතෙකොට ෙම් පරතරය ෙගවන්ෙන් 
කවුද? ෙමවැනි විනයක් නැති මූල්ය පාලනයකට ගමන් කරන එක 
අපි නවත්වන්න ඕනෑ. සියලුෙදනාෙගන්ම මා කාරුණිකව 
ඉල්ලන්ෙන් උසාවි යන්න, ඒක නවත්වන්න ඕනෑ නැහැ, නමුත් 
අපට දවස් 2කින් ෙහෝ දවස් 3කින් උත්තර ෙදන්න කියලායි. 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අපි ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙයෝජනා 18කින් 
16ක් උසාවිෙය් තිෙබනවා. මාස 8කට රුපියල් මිලියන 
ගණනාවක් නැතිෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒෙක් වියදම අපි දරලා 
ඉවරයි. මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා, ෙම් 
අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් සහ Supreme Court එෙක් තිෙබන 
නඩු සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා නම්යශීලිව, -නම්යශීලි ෙනොෙවයි- 
ඉක්මනින් අපට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියලා.  

මා මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. රටක් ඉදිරියට යන්න 
ආදායම අවශ්යයි. සීමිත සම්පත්වලින් අසීමිත ඉල්ලීම් ඉටු කරන 
ෙකොට පමුඛත්වය අනුව ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක ෙකොළඹට 
විතරක් කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙපොෙලොන්නරුවට 
විතරක් කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. රෙට් හැම ෙකොනක්ම -ෙකොළඹ 
සිට මඩකලපුවටත්, යාපනෙය් සිට ෙදවුන්දර තුඩුවටත්- 
සමබරතාෙවන් සංවර්ධනය කිරීම තමයි අවශ්ය වන්ෙන්.  ඒ සඳහා 
ඔබ  සියලු ෙදනාම දක්වන අදහස්  අපි අගය ෙකොට සලකනවා. 
ෙකොතරම්  විෙව්චනයන් ඇති  වුණත්;  සාධාරණ විෙව්චනය 
තුළින් දක්වන අදහස් අපි පිළිගන්නා බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා.  මා  පසු ගිය ෙසනසුරාදා අනුරාධපුරෙය් සිටියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී විලච්චිෙය් ගැමි  පෙද්ශයකට ගිහින්   එනෙකොට  අපි  
සතුටට පත් වුණා.  එහිදී  ඉදිරිපත් කළ කාරණා   28කින්  කාරණා 
26කට අපි මුදල් ෙවන් කර තිබුණා. මුදල් ෙවන් කර තිබුණත්  
ඒවා  කියාත්මක කිරීෙම්  කියාදාමෙය් පශ්නයක්  තමයි ඇති වී 
තිබුෙණ්.  සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර රජෙය් 
නිලධාරින් තුළින් ගම් පෙද්ශවලට ඒ වාසිය ලබා  ෙදන්න යාෙම්දී 
යම් තැනක කඩා වැටීමක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.  එෙහම 
ෙන්ද ගරු චන්දිම ඇමතිතුමනි? ඔබතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව්  සිටියා.  
මා ෙම් කාරණය ආදර්ශයක් වශෙයන් ගත්ෙත් අපි  මුදල් ෙවන් 
කර තිෙබන බව ෙපෙනන නිසයි. දැනට අෙප් පාග්ධනවලින්  
වියදම් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 11.8යි.  මීට වඩා හුඟක් පාවිච්චි 
කළ යුතුයි. ෙමහිදී ශූන්ය අය වැය කමෙව්දය උපෙයෝගී කර  
ගැනීම නිසා නාස ්තිය අවම කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ සමඟ තිෙබන 
අනවශ්ය පශ්නත් අපි ලිහිල් කරන්න අවශ්යයි  කියන එක මම 
පිළිගන්නවා. අපි ඒක කර ෙගන යනවා. පුනරාවර්තන වියදම ජූනි 
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මාසෙය් 30 වනදා වනතුරු සියයට 46ක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
ඇස්තෙම්න්තුව අනුව පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට පහක්  
පමණ අඩුෙවන් වියදම්  කිරීමට  කටයුතු කරනවා. පාග්ධන වියදම  
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා ක්ෂණිකව,  ඕනෑකමින්  ඒ අමාත්යාංශ 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ත් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

අද ෙමවැනි උසාවි තීන්දුවක් තුළින් අපට ෙවන එක ෙදය 
ෙමයයි.  අපි කමෙව්දය  උපෙයෝගී කර නැහැ කියා  තිබුණා.  2002 
වර්ෂෙය් පටන් ගත් වැට් එක විසිතුන් වරක්  ඒ ඒ  මුදල් ඇමතිවරු 
ඒ ආකාරෙයන්  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමවර විතරක් සුවිෙශේෂී 
ෙවනසක් ඇති වී තිෙබනවා. එම නිසා අපට කියන්නට පුළුවන් 
එකම ෙදය වන්ෙන් ෙමයයි. පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙමවැනි ෙදයක්  
යම්කිසි විධියකින්  නීත්යනුකූලව  ෙහෝ සම්පදායානුකූල ෙනොවන 
විධියට  කටයුතු කිරීෙම් -   [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කාරණය උසාවියට වාර්තා කෙළේ නැහැ ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වාර්තා කළා. එතැන කියා තිෙබන්ෙන්,  මම ෙම්ක  වාචිකව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියායි. මා හිතන හැටියට 
Attorney-General’s Department   එෙක්  Mrs. Farzana  තමයි 
ෙම්කට ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී "ෙමන්න document  එක" 
කියලා අපි දුන්නා.  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
මම ෙම් පකාශය ෙනොකිව්ව නිසා, ෙම්ක සරල වශෙයන් ෙම්  
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට උසාවි මීට 
වඩා හුඟක් නම්යශීලි විය යුතුයි. ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම ලිපිකරු 
level එෙකන්  වැඩ කරන්න යනවා නම්  රෙට් ආදායම ගැන කවුද 
සලකන්ෙන්?  

 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අෙප් වැඩය  අපි හරියට කරනවා නම් - 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරියට වැඩය කියන්ෙන් ෙම්ක ෙන්.  ෙම්ක  උසාවියට 

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක කර තිෙබනවාය කියා.   
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා  තිෙබනවා.  ඊට 
පස්ෙසේ තව ෙමොනවාද? පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාම ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
දැන ගන්නට  ඕනෑ, ෙම්කට යම් විධියක  කමෙව්දයක් පාවිච්චි කර 
තිෙබනවාය කියා.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා වැට් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සකස්  

කරලා  කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙගොස්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමතිය අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාය කියාද  
ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්.  ඒක කරලා  ඒක කියලාත් තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් කථානායකතුමා,  ෙශේෂ්ඨාධිකරණාෙය් තීරණය දැනුම් 

ෙදනෙකොට- එතුමා සම්පූර්ණ නඩු වාර්තාව කිෙයව්ෙව් නැහැ.- 
සරල වශෙයන් කියනෙකොට, අදහස් වුෙණ්  කැබිනට් මණ්ඩලයට 
නියමිත  පරිදි ලබා ෙනොදීම මත තමයි  ෙම්ක සිද්ධ වුෙණ් කියා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි සුපිම් උසාවිය කියන්ෙන්. සුපිම් උසාවිය procedure   

එක කියා කියන්ෙන්,  මම ෙමතැන කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමතිය 
සහිතව  කිව්ෙව් නැත කියන පශ්නය. කැබිනට් එෙක් සම්පුර්ණ  
අනුමතිය තිෙබනවාය කියන එක දැනගන්නට  ඕනෑ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒක අධිකරණෙය් වරදක් කියන එකද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ.  උසාවිෙයන් වැට් එක නවත්වනෙකොට බලන්න ඕනෑ 

ඒෙක් ඉදිරි කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා.                       
"Retroactive"  කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායක්. මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් ඒක පකාශ  කළ ෙමොෙහොෙත්  සිට  ආදායම එකතු 
කරන්න පුළුවන් මාර්ගය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒක උසාවිෙයන් 
එකපාරට නැවැත්වූවාම ඊට පසේසේ කියන්න ඕනෑ, ෙමන්න  ෙම්ක 
ෙමදා සිට retroactive විධියට කර ෙගන යන්න පුළුවන්,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක සම්මත වුණාට පස්ෙසේ කියන  එක.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනතට අනුව  අපි අතින් යම් 

පැහැර හැරීමක් සිදුෙවලා තිෙබන නිසා ෙන්  අධිකරණය එෙහම 
කියා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිකම් ෙබොරු ෙදයකට එල්ෙලන්න  ඕනෑ නැහැ.  කැබිනට් 

එෙක් අනුමතිය තිෙබනවා නම්,  මම ෙමතැනට ඇවිත් ඒක කිව්ෙව් 
නැහැ කියන එක නම් පශ්නය, මාසයකට රුපියල් මිලියන 6000ක  
ආදායමක් නැති වී යනවා. කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්? ඒ අයට 
කාර් ඕනෑ කියනවා, පඩි වැඩි කරන්න කියනවා, මහ පාෙර් ෙබෝඩ් 
ලෑලි අල්ලාෙගන ඉන්නවා, ෙබෝක්කු උඩට නැඟලා ඉන්නවා, 
පශ්න කර කර යනවා. ෙම්කට මට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්, 
ඉදිරියට යන ෙකොට කරුණාකර ෙමහි තිෙබන පශ්න ෙදස බලලා 
පාෙයෝගික ෙලස උත්තර ෙදන්න කියන එකයි. මම ෙම් 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරනවා ෙනොෙවයි. ආදායම සහ වියදම අතර 
පරතරය අය වැය හිඟය ෙලසයි කියන්ෙන්. පශ්නයක් නිසා ඒක 
ලබා ගන්න බැරි වුණාම ඒකට වග කියන්ෙන් කවුද? හැම එකටම 
කියන්ෙන් අප කියාත්මක කෙළේ නැහැ කියායි. නමුත්, උසාවිෙයන් 
තමයි නවත්වලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මෙග් අෙත් 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සුපිම් උසාවිෙය් ඇති නඩු පිළිබඳව 
සඳහන් වන ෙල්ඛනයක්. ම ට ලැබී තිෙබන ෙවලාව සීමිත නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි ෙමම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළු කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. 

2015 සහ 2016 වර්ෂවලට අදාළව ෙම් නඩු පවරා තිෙබන්ෙන් 
කුමන කාරණා සම්බන්ධෙයන්ද කියා ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වී 
තිෙබනවා. එතෙකොට සියලු ෙදනාම දන්නවා, ෙම් නඩු දමා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන පදනමින්ද කියා. වැඩිෙයන්ම නඩු තිෙබන්ෙන් 
සුරාබදුවලටයි.  නිෂ්පාදනය කරන අය බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව 
ෙවෙළඳාම් කර තිෙබන නිසා අප ඒ පමාණය යම් විධියකින් 
ශීඝෙයන් වැඩි කළා. ඉතින් වැඩි වුණාම උසාවියට යනවා. ඒක 
සාධාරණ නැහැ ෙන්.   

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, මන්තීවරෙයකුට කවදාවත් ලැබුෙණ් 
නැති විධියට අද වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 15ක පතිපාදන 
මුදලක්  ලබා ගන්න අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග් 
ෙදන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම ඔබතුමන්ලාට දීලා මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් ගරුත්වයක් තියාෙගන කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය අප හදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි ජාතික 
ආර්ථික පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න කියා ඔබ 
සියලුෙදනාෙගන්ම මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අදහස් ෙදකක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ඒක පතික්ෙෂේප කරනවා.  සියයට 
හෙත් තිෙබන එක සියයට අ ට කළා කියන්ෙන් ආෙයත් මාසෙයන් 
මාසයට ෙහෝ අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට එන්න අවශ්යයි කියන එකයි. 
අප භාරගන්න ෙකොටම එය සියයට අට පන්නලා ඉවරයි. අප භාර 
ගන්න ෙකොට කියලා කියන්න කනගාටුයි. අප ලබා ගත්ත ෙදයට 
ණය ෙගවන්න තිබුෙණ් 2015, 2016 වර්ෂවලයි. ඒවා ෙගවන 
ෙකොට ඉෙබ්ම සියයට 8.8ත් පන්නලා ඉවරයි. මම සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාට කථා කළ අවස්ථාෙව්දී එතුමා කිව්වා ඉදිරිපත් 
කරනවා කියා. මම ඒකට මෙග් තර්කය ඉදිරිපත් කළා. එය සියයට 
10ක් කරන එක එතුමා අනුමත කරනවා. හැබැයි, සමස්තයක් 
වශෙයන් ගත්තාම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් 
මන්තීතුමන්ලා එක ෙහොඳ අදහසක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අප 
රජෙය් ආයතනයකට යම් මූල්ය සහෙයෝගයක් ෙදනවා නම්, ඒෙක් 
අඩු ගණෙන් සියයට 20ක ෙකොටස් පමාණයක් තිබිය යුතුය කියන 
එකට එතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එතුමා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන් “සියයට 50ක්" කියලා. නමුත්, අප එතැනදී 
එතුමාට ෙපන්වා දුන්නා, බැංකුවක වැඩිෙයන්ම තියාගන්න 
පුළුවන් සියයට 20ක් බව. ඒ නිසා සියයට 50ක් කරලා කියන්න 
බැහැ, එතැනදී යම් විධිෙයන් සහෙයෝගයක් ෙදන්න අවශ්ය නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, "මූල්ය ආයතන හැර" කියා සඳහන් කර 

තිෙබනවා.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, "මූල්ය ආයතන හැර" කියා තිබුණා ට, අප 

රක්ෂණය අරෙගන බලමු. සමහර ෙවලාවට රක්ෂණෙය් යම් 
තැන්වල- [බාධා කිරීමක්] අප ෙම්ක සියයට 20ක් කෙළොත් ඔය 
ඔක්ෙකොම එකට ගණනය ෙවනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට මතුවන පශ්නය ෙම්කයි. අනික් ආයතනවලටත් 

සියයට 20ක් ෙදනවාද? මා දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන් 
කියා.   මූල්ය ආයතනවල සියයට විස්ෙසේ සීමාව මහ බැංකුව විසින් 
පනවා තිෙබන නිසා එම ආයතනවලට අප ඒ ණය ලබා දීෙම්දී 
මතුවන ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට නම් අඩුම තරෙම් රාජ්ය පංගුව 
සියයට පණහක්වත් පැවතීම තමයි වඩාත් සාධාරණ වන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 සාධාරණ ෙවනවා, විනිවිදභාවයක් තිෙබනවා කියන එකත් 

මම පිළිගන්නවා. නමුත්, හැම තැනම ෙම් වාෙග් ෙදයක් වුෙණොත් 
ෙමොකද වන්ෙන්? සියයට 20 වුණත්, අප පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙග්න්න අවශ්ය නැහැ. ෙමොනවාද දුන්ෙන් කියා මාසයකට සැරයක් 
අප වාර්තා කරන්න ඕනෑ. එත ෙකොට ඇයි දුන්ෙන් කියා ඔබතුමාට 
අහන්න අයිතියක් තිෙබනවා. අපට ෙම් තිෙබන විෙව්චනයම තමයි 
පසුවට එන ආණ්ඩුවලටත් එන්ෙන්. මින් පසුව එන ඕනෑම 
ආණ්ඩුවකට එයට  උත්තර දිය හැකි සැලැසම්ක් තමයි අප 
හඳුන්වා ෙදන්න යන්ෙන්. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලුෙදනාෙගන්ම නැවත ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්කයි. ඒ සියයට  20 
කියන ගණන ඔබිනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් වු ෙණොත් 
ඔබතුමන්ලාට ෙපෙන්වි එය ෙහොඳයි කියා.  

බලන්න, අද COPE එෙක් සභාපතිවරයා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක්. Public Accounts Committee එෙක්ත් එෙහමයි. 
ඊළඟට review panels, ඒ කියන්ෙන් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, PAC එෙක් සභාපතිවරයා ලසන්ත 

අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි. අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමා Committee on Public 

Finance  එෙක් සභාපතිතුමායි. ෙම් ෙද්වල්වලින් ෙපෙනනවා, අපි 
රජයක් වශෙයන් තනියම ෙම්වා බදාෙගන යන්ෙන් නැහැ කියලා. 
අපි ෙම් කමිටු විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පවත්වාෙගන යනවා. 
එෙහමයි අපි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අසාධාරණ 
පෙයෝජනයක් ගන්න එය පාවිච්චි කරන්න එපාය කියා මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා අන්තිමට ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් 
දැක්වීම්වලට පිළිතුරු ෙදන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කරුණු සම්පිණ්ඩනය 
කර ඉදිරිපත් කරන්න මට නැවත අවස්ථාවක් ලැෙබනවාද?   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. At the end of the Debate, you can summarize 

that. 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016  අෙගෝස්තු 09   

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you very much. Then, I will take it up at the 

end.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order?  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යන්න ෙපර ෙපොඩි කාරණයක් 

පැහැදිලි කර ගන්න තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා, "විවිධ කියා 
මාර්ග නිසා අපට ලැබිය යුතු බදු ආදායම නිසි ෙලස ගලා ඒමක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ" කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මූල්ය කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනෙත් 12වන වගන්තිය අනුව, අපි සත්ය ආදායම ෙහළි 
කරන්න ඕනෑ ෙන්. ඒ අනුව දැන් පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් නැද්ද? 
අපි වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට, සත්ය ආදායම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 12වන වගන්තිය අනුව 

සත්ය ආදායම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. මම අහන්ෙන්, ඒ අනුව 
පශ්නයක් වනවා ෙන්ද කියලායි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Chandrasiri Gajadeera, that is not a point of 

Order.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්නයක් වන ෙකොට අපට කියන්න පුළුවන්ද, සුපිම් උසාවිය 

ගත්ත තීන්දුව නිසා, පාෙයෝගික ෙනොවන ෙදයක් නිසා ෙමන්න 
ෙම්ක වුණා කියලා? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake. 

 
[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මූල්ය කළමනාකරණ 

(වගකීම) පනෙත් වැදගත්කම තමයි, අප රෙට් රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණෙය්දී, රජයට වුවත් සැලකිය යුතු සීමා පනවලා 
නීතියක් සම්පාදනය ෙවලා තිබීම. මම ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාෙගන් මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විමසුවා, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ගැන. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා අහෙගන ඇතිය කියා මා හිතනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කලින් ෙපන්වා දුන්නා, ඔබතුමාෙග් වාර්තාව අනුව 

පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලද ණය සීමාව ඉක්මවා ණය 
පමාණයක් ලබාගත් බවට විගණකාධිපතිතුමා විසින් වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පසුව, ඒ 
පිළිබඳව යම් විමර්ශනයක්, සාකච්ඡාවක් සිදු වනවා කියා ඔබතුමා 
කිව්වාට ඒකට අවසන් වශෙයන් සිදු වූෙය් කුමක්ද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තවම දැනුවත් කර නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කථාව අවසානෙය් මට ඒ ගැන කියන්න බැහැ. ෙමොකද, මට 

ජනාධිපති කාර්යාලයට එන්න කියලා තිෙබනවා, හදිසි රැස්වීමකට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වැට් එක ගැන කථා කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, වැට් එක ගැන ෙනොෙවයි. ඒක කරන ආකාරය උෙද් 

අනුමත කර තිෙබනවා. විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාව අනුව ඔබතුමා 
අපට ෙපන්වා දුන් කාරණය ගැන කියනවා නම්, ඒක වැරදිව උපුටා 
ගන්ෙන්. 2005 ඉඳන් Auditor-Generalලා පස්ෙදෙනක් ඉදිරිපත් 
කරපු වාර්තා- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, මීට කලින් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අනුගමනය කරලා තිෙබන සම්පදාය අනුව ගත්ෙතොත්, ඒක හරි. 

1029 1030 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ෙමෙතක් කල් 

අනුගමනය කරලා තිෙබන්ෙන් ඇත්ත එක ෙනොෙවයි. ඒ 
කියන්ෙන්, අපි ගත්තු ණය පමාණය- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක මම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ඒකට ෙවනම සංවාදයක් ගනිමු. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අපි විගණකාධිපති එක්ක කථා කෙළත් ඒ 

සම්බන්ධෙයනුයි. අද මෙග් ෙල්කම්තුමා සහ නිෙයෝජ්ය 
ෙල්කම්වරු ෙදෙදනාත්, Department of National Budget එෙක් 
සියල්ෙලෝමත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. මම හිතන්ෙන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම්  එකඟතාවකට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරලා අවසන් පිළිතුරක් අපට ලබා 

ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අද Cabinet එකට ඒක ඉදිරිපත් කළා. විගණකාධිපති 

ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා. නමුත්, 2005 ඉඳන් අවුරුදු ගණනාවක් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. අපි දැනුවත් කිරීමක් කළා.  
ඔබතුමන්ලාට ඒක වාර්තා කරන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා අවධානය 

ෙයොමු කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දැන් මුහුණ දීලා තිෙබන 
පධාන පශ්න අතර තිෙබන ණය බර ගැන. එහිදී මම හිතනවා, ෙම් 
නාස්තිය හා ෙහොරකම නිසා ගන්නා ලද ණයවලින් අපට 
පතිලාභයක් අත්පත් වුණාද කියලා. ඒ පශ්නය තමයි ෙමහි පධාන 
ෙලසම තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
විගණකාධිපති ෙදපා ර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම සහ එයට තවත් 
බලතල පැවරීමක් පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව 
අනුව, "රාජ්ය මූල්ය පාලනය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ, අත්යන්ත බලය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වනවා." වාර්ෂිකව සම්මත කරන විසර්ජන 
පනෙත් දැක්ෙවන රාජ්ය ආදායම, රාජ්ය වියදම සම්බන්ධ ගිණුම් 
පරීක්ෂා කර බලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කිරීෙම් වගකීම 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154 ව්යවස්ථාව මඟින් විගණකාධිපති 
ෙවත පවරා තිෙබනවා. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, විගණකාධිපතිවරයා රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳව තම 
වාර්තා මඟින්, එනම් මූල්ය කාර්යක්ෂමතාව සහ ආර්ථික හා 
ඵලදායිතාව පරීක්ෂා කර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කිරීෙම් 
භාරමය වග කීමක් දරනවා. ඒ ව්යවස්ථානුකූල වග කීමක්. ඒ 
වාෙග්ම විගණකාධිපතිවරයා විගණනය කරනුෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවනුෙවන්. එනම්, මහ ජනතාව ෙවනුෙවන්. විගණකාධිපතිවරයා 
හට බලය ලබා දීම රාජ්ය මූල්ය පාලනය පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 
පාලනය ශක්තිමත් කිරීමකි. එය විගණකාධිපති තනතුර ශක්තිමත් 
කිරීමක් ෙනොවන බව වටහා ගත යුතුය.  

ඒ නිසා අද ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක ඇති වී 
තිෙබන ගැටලුව මම කියන්නම් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. කිසිෙසේත්ම විගණකාධිපතිවරයාෙග් බලය අඩු 
කරනවාද, වැඩි කරනවාද කියන සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන මූල්ය බලය 
ශක්තිමත් කරනවාද නැද්ද කියන සාකච්ඡාවක් තමයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
2003 සිට සාකච්ඡාවක් දියත් ෙවමින් තිෙබනවා. 2003 ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, නැවත 2003 සිට 2015 දක්වා ගත වුණු අවුරුදු 
12ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කරනවා ෙවනුවට, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත අඩ පණ කරන්න, ෙමය සම්මත කිරීම 
වැළැක්වීම සඳහා තමයි කියා මාර්ග ගත්ෙත්. ඒ නිසාම තමයි 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා බලයට පැමිණි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඇතුළත් කර තිබුණා, දින සියයක් 
ඇතුළත ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙකොට කියාත්මක 
කරන්න ඉඩ කඩ ලබා ෙදනවාය කියා. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද සිදු 
වී තිෙබන්ෙන්? දැන් මාස 15කට අධික කාලයක් ගතෙවලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙමම විගණන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ ඇයි? මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, ඇයි ෙම්ක අදින්ෙන් කියලා. 2003 වසෙර් සිට 
සාකච්ඡාවට බඳුන් වී තිබුණු, 2015 තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැතිවරණ පකාශනයටත් ඇතුළත් කරන ලද සහ අගාමාත්යවරයා 
විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයටත් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා මැළිකමක් දක්වන්ෙන් ඇයි? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් මූල්ය විගණනය සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඇති වී තිෙබන විගණන පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ආණ්ඩුෙව් ඉහළ මට්ටමින්ම 
බලපෑමක් දියත් ෙවමින් තිෙබනවා. මා කියන්ෙන්, කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙමොන තරම් සදාචාර විය යුතුද? ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
මුදල් පාලනෙය්දී කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි ඒ විධායකෙය් කාර්ය 
භාරෙය් විශාල පංගුවක් ඉටු කරන්ෙන්. හැබැයි, ඒ කැබිනට් 
මණ්ඩලයම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න අද බාධා 
කරමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 
ගණනාවක පාලනය ෙදස බැලුෙවොත්, ඒ විගණන කියාවලිෙය්දී 
රාජ්ය මූල්ය අවභාවිතාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු එනවා නම්, ඒ 
ෙතොරතුරු ෙකළවරට  ෙහොයා ෙගන ගියාම, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයා තමයි අහු ෙවන්ෙන්. ආරම්භෙය්දීම අහු ෙවන්න 
පුළුවන් අධ්යක්ෂවරයා. ඊට පස්ෙසේ අහු ෙවන්න පුළුවන් 
ගණකාධිකාරිවරයා. ඊට පස්ෙසේ අහු ෙවන්න පුළුවන් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයා. හැබැයි, ෙකළවරට ගියාම ඉන්ෙන් අමාත්යවරයා. 
ෙද්ශපාලන හස්තෙයන් මිදිලා, ඒ මූල්ය අවභාවිතාව සිදු වුෙණ් 
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නැහැ. ඒ නිසා අද ෙමොකක්ද සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි අද 
වළක්වා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි 
කරුණු ෙලස ගත්ෙතොත් මා ඔබතුමාට ෙම් ටික කියන්නම්.  

2016.03.29වැනි දා, -ඒ කියන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 29වැනි දා- 
අගමැතිතුමා විසින් විගණන පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කළා. සුපුරුදු පරිදි 2016.04.26වැනි දින කැබිනට් අනු 
කමිටුවකට පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. -ආෙයත් කැබිනට් 
අනු කමිටුවක් දැම්මා- කවුද, එහි සාමාජිකයන්? සභාපති, සරත් 
අමුණුගම අමාත්යවරයා. රවුෆ් හකීම්, රවි කරුණානායක, අමාත්ය 
අනුර පියදර්ශන යාපා යන සාමාජිකයන්ෙගන් ෙම් කැබිනට් අනු 
කමිටුව හැදුවා.  කැබිනට් අනු කමිටුව හදලා ෙම් අමාත්යවරු අතර 
ෙනොෙවයි ෙම් සාකච්ඡාව සිද්ධ වුෙණ්. මා ඉතා වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු තිෙදෙනකු විසින් 2016 මැයි 
මාසෙය් 02වැනි දා අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කළ පසු, එය කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. ෙමම 
සංෙශෝධන අනුව පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇති සමස්ත වගන්ති 57 
තුළින් වගන්ති 27ක් සම්බන්ධෙයන්ම සංෙශෝධන, නිරීක්ෂණ 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ෙමමඟින් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇති 
හරයාත්මක අරමුණු සම්පූර්ණෙයන්ම මරා දැම්මා; ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන හරයාත්මක අරමුණු මුළුමනින්ම විනාශ 
කළා. ෙමහි සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කෙළේ කවුද? සරත් 
අමුණුගම අමාත්යවරයා. හැබැයි, ඔහු 2013- 2015 කාලය තුළ 
විගණන පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් වී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වූ අවස්ථා කිහිපයකදීම, 
එය නැවත කැබිනට් අනු කමිටුවට ෙහෝ ෙවනත් කමිටුවල 
සාකච්ඡා කිරීමට ෙයොමු කිරීම පුරුද්දක් වී තිබුණා. ඊට ෙහේතු වී 
ඇත්ෙත්, රාජ්ය මූල්ය පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට අවංක 
වුවමනාවක් ෙමම පාලකයන්ට ෙනොමැතිවීමයි. එදාත් ෙමොකද 
වුෙණ්? එදාත් ඒ හදපු සෑම කැබිනට් අනු කමිටුවකම සභාපති ධුරය 
ෙහබවූෙය්, සරත් අමුණුගම අමාත්යවරයායි. අදත් ෙමම කැබිනට් 
අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට සරත් අමුණුගම අමාත්යවරයා 
පත් කළා. ඔවුන් විසින් ෙමොකක්ද කෙළේ?  

2013 සිට විෙශේෂඥයන් කණ්ඩායමක් එකතු ෙවලා, විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකතු ෙවලා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව දායක 
කර ෙගන සකස් කරන ලද පනත් ෙකටුම්ෙතහි,  වගන්ති 57න් 
වගන්ති 27ක්ම නැවත කැබිනට් අනු කමිටුව විසින් එක්ෙකෝ 
සංෙශෝධනය කරන්න කියනවා; එක්ෙකෝ ෙවනස් කරන්න 
කියනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිබුණු හරය මුළුමනින්ම මකා දැම්මා. ඒෙකන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  මුදල් අමාත්යවරයා කථා කරනෙකොට කියනවා, අෙප් 
රටට මුදල් පිළිබඳ වගකීමක් තිෙබනවා; එය පාලනය කරන්න 
ඕනෑ; විශාල ණය කන්දක හිරෙවලා තිෙබනවා;  කැබිනට් 
මණ්ඩලයට වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා කියා. ඒ පිළිබඳ වාර්තා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා කියා මුදල් අමාත්යවරයා 
කියනවා. මුදල් අමාත්යවරයා එෙසේ කිව්වත්, මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් වැකි වැඩක් නැහැ. පධාන ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒකට අදාළ ෙවන පරිදි යන්තණය සකස් කරන එකයි. 
යන්තණෙය්දී ඉතා වැදගත් කාර්යයක් විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබනවා. නමුත් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව දැන් විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පිහිටුවා තිෙබනවා.  විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
පිහිටුවා දැන් මාස 7ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකොමිෂන් 
සභාව පිහිෙටව්වාට ඒ ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මකවීමට අදාළ 
වන පනත හදලා නැහැ. දැන් ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරලා 

තිෙබනවා. ඔවුන්ට දීමනාවන් ෙදනවා. මහජන මුදල් යම් 
පමාණයක් ඒ ෙකොමිෂන් සභාව ෙවනුෙවන් වැය කරනවා. හැබැයි, 
ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක වීමට අදාළ ෙවන පරිදි විගණන 
පනත සකස් කර දීලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබන හැබැයි, ෙකොමිෂන් 
සභාවට බලය පැවෙරන පනතක් නැති ෙලෝකෙය් එකම රට 
ලංකාවයි. ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කළා නම්, ඒ ෙකොමිෂන් 
සභාවට අදාළ වන පරිදි නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා, පාලනය 
කිරීම සඳහා පනත තිෙබන්න ඕනෑ. දැන් ෙකොමිෂන් සභාව හදලා 
තිෙබනවා. පනත හදන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැවැති හැම 
පාලකයන්ම රාජ්ය මුදල් විගණනයට බයයි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරමින් තිෙබන්ෙන්? ඒ විගණන 
කියාවලිය අඩපණ කිරීම සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීම 
අද මුළුමනින්ම වළක්වමින් සිටිනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? ඒ කිසිදු විෙරෝධයක් ෙනොතකා අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
එනම් නීතිපතිවරයා හරහා නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත අදාළ සංෙශෝධන  ඉදිරිපත් කරන ෙලස අගාමාත්ය 
ෙල්කම්වරයා උපෙදස් දී ති බුණා. ෙම් සංෙශෝධනවලට විගණන 
ක්ෙෂේතෙය් සියලුම වෘත්තීය සමිති විරුද්ධ වුණා. හැබැයි, 
අගාමාත්යවරයා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ සංෙශෝධන යටෙත් නැවත 
ෙකටුම්පත හදන්න කියා අගාමාත්ය ෙල්කම්වරයාට උපෙදස් 
දුන්නා. අනතුරුව නැවතත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එහිදී චරිත රත්වත්ෙත් මහතා පමුඛ 
කමිටුවකට නැවත නිරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කළා. මාස ෙදකක 
කාලය තුළ ෙමෙසේ අමාත්යවරු සහ ෙවනත් පුද්ගල කමිටුවලට 
පනත් ෙකටුම්පත ෙයොමුවීම තුළ රාජ්ය මුදල් පාලනය ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා වන අවංක ෙච්තනාෙවන් කටයුතු කරන බවක් 
ෙපෙනන්න නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා වැකිවලින් රාජ්ය 
මුදල් කළමනාකරණය පිළිබඳව, රාජ්ය මුදෙල් ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කළත් තමුන්නාන්ෙසේලා කියාකාරිත්වෙයන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇත්ත ෙච්තනාව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමම රාජ්ය මුදල් පාලනය ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුවට 
එය මුළුමනින්ම තමන්ට අවශ්ය වන පරිදි හැසිරවීම සඳහා කටයුතු 
කිරීමයි. අමාත්ය අනුකමිටුව මඟින් මූලිකවම පනත් ෙකටුම්පත 
අධිභාර බලය, විගණන අරමුදල, අභ්යන්තර විගණනය, විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
කමෙව්දය සම්බන්ධව නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ඕනෑම 
අමාත්යාංශයක් ඒ අමාත්යාංශයට අවශ්ය ෙවන මුදල් ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව සකස් කරලා භාණ්ඩාගාරයට 
ගිහිල්ලා, භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ මුදල් 
ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒක හරි. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය තමන්ට 
අවශ්ය මුදල් පතිපාදන පිළිබඳ වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව සකස් 
කරලා, මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ මුදල් ලබා 
ගන්නවා. හැබැයි, අපි කියනවා කිසිෙසේත්ම විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තවදුරටත් භාණ්ඩාගාරෙය් අතෙකොළුවක් බවට 
පත්විය යුතු නැහැ කියා. විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හරහා 
අපි විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් 
කරන්න හදනවා නම්, එහි පතිපාදන ෙවන් කිරීම භාණ්ඩාගාරය 
අෙත් තබා ගත යුතු නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
Sectoral Oversight Committees ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. ඒ  
Sectoral Oversight Committees  හරහා  මුදල් ෙවන් කිරීම 
කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිසමටත්, විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් මුදල් ෙවන් කිරීම 
එම නිලධාරින්, භාණ්ඩාගාරය එක්ක කරන සාකච්ඡාවකින් 
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ෙනොෙවයි සිදුවිය යුත්ෙත්. Sectoral Oversight Committeesවලට, 
මූල්ය බලතල පිළිබඳ දැන් තිෙබන කාරක සභාව මඟින් තමයි 
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය වන මුදල්  පතිපාදන ෙවන් 
කර ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි  විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත්, 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවත් ස්වාධීන බව ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන්. එෙසේ නැතුව  භාණ්ඩාගාරයට ගිහින් සල්ලි ඉල්ලනවා 
නම්, එම ස්වාධීනභාවය විනාශ ෙවනවා. ෙමොකද, විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි භාණ්ඩාගාරයත් පරීක්ෂාවට භාජනය 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොකද කරන්ෙන්? තමන්ට ලබා 
ෙදන මුදල් මත පාලනය කිරීෙම් බලයක් එනවා. ඒ නිසා විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිසමටත්, විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් මුදල් ෙවන් 
කිරීම දැන් ෙගොඩ නඟා තිෙබන Committee on Public Finance 
එක හරහා ෙහෝ Budget Committee  එක හරහා පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින්  කරන්න ඕනෑ. එය පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන ලද 
වගන්තියක්.  ෙකොෙහොමද එය වැරැදියි කියන්ෙන්? හැබැයි, දැන් 
සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා පධානත්වය දරන කමිටුව ඒ 
වගන්තිය ඉවත් කරන්න කියා කියනවා. එෙසේ ඉවත් කරන්න 
කියන්ෙන් ඇයි? මුදල් අමාත්යාංශයත් විගණනයට භාජනය වන 
ආයතනයක් නිසා, එම ආයතනෙයන් මුදල් ඉල්ලා ගැනීම 
ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඔවුන්ට ඒ මුදල් ලබාදීෙම් 
කමෙව්දය සකස්  කළ යුතුයි කියා ඒ වගන්තිෙය් තිෙබනවා. නමුත් 
දැන් ඒ වගන්තිය ෙවනස් කරන්න කියනවා. 

ඊළඟට, ෙම් අධිභාරය පිළිබඳ පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් අධිභාරය දඩයක් ෙනොෙවයි. ෙමය කිසිෙසේත්ම 
උසාවියක් හැටියට කටයුතු කිරීමක් ෙනොෙවයි. යම් අමාත්යාංශයක 
රාජ්ය මුදල් අවභාවිත ෙවලා තිෙබනවාය කියලා සාක්ෂි තිෙබනවා 
නම්, ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම්, විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
බලයක් තිබිය යුතු ෙවනවා, එම මුදල් නැවත අය කර ගැනීම සඳහා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන්න. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාට ඒ 
නිෙයෝගය නිකුත් කිරීෙම් බලය විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
තිෙබන්න ඕනෑ. 1993දී නිකුත් කළ චකෙල්ඛනයක් තිෙබනවා.  
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා මුළු මූල්ය 
කියාවලියටම වග කියනවා නම්,  එහිදී අවභාවිතයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙල්කම්වරයාෙගන් එම මුදල් අය කර ගැනීම 
සඳහා නිෙයෝගයක් නිකුත් කිරීෙම් බලය විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන්න  ඕනෑ. නමුත් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? 1993දී නිකුත් කළ චකෙල්ඛනයක් හරහා එම බලය 
ලබා දීලා තිෙබනවා අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාට. ඒ නිසා, 
අමාත්යාංශයක යම් මුදල් අවභාවිතයක් සිද්ධ වුෙණොත්  ඒවා 
නැවත අය කර ගැනීෙම් බලය ලබා ෙදන්ෙන් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාට, 1993 සිට. එදා සිට දැන් ගතෙවලා තිෙබනවා 
අවුරුදු 23ක්. ෙම් අවුරුදු 23ක කාලයටම එක අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරෙයක්වත් ඒ බලය පාවිච්චි කරලා මුදලක් අය කරෙගන 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ඒ මුදල් අවභාවිතයට මූලික ෙලස 
වග කිව යුතු වන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයායි. ඒ නිසා  
අවභාවිතෙය් ෙයොදන මුදල් අය කර ගැනීෙම් බලය අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාට පවරා ගැනීම ස්වාභාවික යුක්තියට පටහැනියි.  ඒ 
නිසා එෙහම ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්. විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා කියාත්මක වන ස්වාධීන ආයතනයක් නම්, 
එම මුදල් නැවත ලබා ගැනීම සඳහා අධිභාරය පැනවීෙම් බලය 
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අමාත්යාංශ 
අනු කමිටුව විසින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන ඒ අධිභාරය පැනවීෙම් බලය ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟ පධාන පශ්නය තමයි, විගණන අරමුදලක් ගැන ෙයෝජනා 
කිරීම. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විගණන අරමුදල 

ගැන ෙයෝජනා කරන විට සමහර අයට හිෙතනවා, ෙම් අරමුදල 
හදන්ෙන් නිලධාරින් අතර ෙබදා ගන්නයි කියලා. අපි දන්නවා 
ෙර්ගුෙව් එවැනි අරමුදලක් හදන විට ඒ නිලධාරින් අතර ෙබදා 
ගන්න තමයි ඒ අරමුදල හැදුෙව් කියලා. නමුත් නිලධාරින් අතර 
ෙබදා ගැනීෙම් කථාවක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ම බලය පවරලා 
තිෙබනවා,  තාක්ෂණික සහාය ලබා ගන්න  ඕනෑ නම් විවිධ 
විෙශේෂඥයන්ෙගන් දැනුම ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා. අපට 
මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් වූ බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී 
විගණකාධිපතිතුමා කිව්වා, ඒ ගනුෙදනුෙව් සමහර ක්ෙෂේත 
පිළිබඳව විෙශේෂඥ සහාය ලබා ගන්න  ඕනෑය කියලා. ඒ විෙශේෂඥ 
සහාය ලබා ගන්නා විට ඔවුන්ට අතිෙර්ක ෙගවීමක් කරන්න 
ෙවනවා. නමුත් භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ  මුදල ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
විෙශේෂඥ සහාය ලබා ගන්න  බැහැ. ඒ නිසා  "විගණන අරමුදල" 
කියලා ඔවුන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් කිසිෙසේත්ම එම නිලධාරින්ට 
ෙබදා ගැනීම සඳහා වන අරමුදලක් ෙනොෙවයි. විගණන කටයුතු 
සඳහා යම් විෙශේෂඥ සහායක්, යම් ක්ෙෂේතයක පවීණත්වයක් 
තිෙබන කණ්ඩායමකෙග් සහායක් ලබා ගන්න  ඕනෑ නම්, ඔවුන්ට 
ෙගවීම ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් අරමුදල ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  
"විගණන අරමුදල" කියන විට සාකච්ඡාවක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා, 
විගණනය කරලා යමක් අහු වුණාට පස්ෙසේ, නිලධාරින් අතර ෙබදා 
ගන්න තමයි ෙම් අරමුදල හදන්ෙන් කියලා. නමුත් එෙහම එකක් 
ෙනොෙවයි ෙම්. ෙම් අරමුදල හැදීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, විගණනය සඳහා තාක්ෂණික 
විෙශේෂඥ සහාය ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඒ සහාය ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් යම් මුදලක් දරන්නට ෙවනවා නම්, අන්න ඒ මුදල 
සපයා ගැනීෙම් අරමුදලක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහායි. අමාත්යාංශ අනු 
කමිටුව ඇයි ඒක පතික්ෙෂේප කරන්ෙන්? මම කැමැතියි ගරු සරත් 
අමුණුගම අමාත්යවරයා දැන් ෙම් සභාෙව් හිටියා නම්.  

ඊළඟට, අපි අභ්යන්තර විගණනය ගැන බලමු. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අභ්යන්තර විගණන 
බලය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියන අතරම, මූල්ය 
විගණනෙයන් ඔබ්බට යන තාක්ෂණික විගණනය පිළිබඳ වැඩි 
බලයක් විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ගැනීම තමයි අරමුණ 
බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්.  අද අපි මුදල් ෙපොත අරෙගන සල්ලි 
කීයක් වියදම් වුණාද, වියදම් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙසොයා 
බලනවාට වඩා, එම වියදම් කරන ලද මුදල අදාළ පතිලාභ 
ෙගනැත් දුන්නාද, නැද්ද කියන එක ෙසවීම තමයි වැදගත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තවදුරටත් මූල්ය 
විගණනෙයන් ඔබ්බට යන තාක්ෂණික විගණනයක් කිරීෙම් 
බලයක් තිබිය යුතුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

2003දී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පත , 
දින 100 වැඩසටහන තුළට ඇතුළත් කර තිබුණු ෙයෝජනාව, මාර්තු 
මාසෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණු ෙයෝජනාව, 
නැවත අනු කමිටුවලට දමන ලද  සහ නැවත චරිත රත්වත්ෙත් 
කමිටුවට දමන ලද ෙයෝජනාව හරහා  සම්මතවීම වැළැක්වීම 
සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  
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විගණන ෙකොමිසමක් හදලා තිෙබනවා. ඒෙකොමිසමට මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
තව ටික දවසකින් ෙමොකක්ද දන්නවාද ෙවන්ෙන්? ෙම් විගණන  
ෙකොමිෂන් සභාවත් විගණනයට ලක් ෙවනවා. ඇයි ඒ? විගණන 
ෙකොමිෂන් සභාවට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා, නමුත් වැඩක් 
ෙකරිලා නැහැ. ඒ නිසා විගණන ෙකොමිසන් සභාවට එෙරහි audit 
query  එකක් එනවා. ඒක මතක තියා ගන්න. අනිවාර්යෙයන්ම  
විගණන ෙකොමිෂන් සභාවට එෙරහි විගණන විමසුමක් එනවා. ඇයි 
ඒ? ෙකොමිෂන් සභාව හදලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙකොමිෂන් 
සභාවට බලය පවරන පනත සම්මත කරලා නැහැ. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුව, ඉක්මනින්ම, විගණන පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීම 
වැළැක්වීම සඳහා දරන කූට පයත්නය  යටපත් කරලා, රාජ්ය මුදල් 
පිළිබඳ භාරකාරත්වය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
භාරකාරත්වය ගැන හිතලා, ස්වාධීනව විගණනය කිරීම සඳහා වන  
බලය සහිත ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත 
කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Bandula Gunawardane. Before he speaks, will an Hon. 
Member propose  the Hon. J.M. Anada Kumarasiri  to the  
Chair?  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I propose that  the Hon J.M. Anada Kumarasiri do 

now take  the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI    took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.38] 
              
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 

ෙවනුෙවන් මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පතට අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් කළ 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත ෙම් රෙට් මූල්ය පාලනය 
සම්බන්ධෙයන් වූ ඉතාම වැදගත් පනතක්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148වන ව්යවස්ථාවට අනුව, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම තමයි මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම් පැවැෙරන්ෙන්. අත්තෙනෝමතික 
ෙලසත්, හිතුවක්කාර ෙලසත්, ෙද්ශපාලනික ඕනෑ එපාකම් අනුවත් 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය සිද ්ධ වුෙණොත් එහි බර සමස්ත 
ලාංකීය ජනතාව මත පැටෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට අතිෙර්ක 
බරක් අපි එකතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි රාජ්ය මූල්ය 

කළමනාකරණය වඩා කාර්යක්ෂමව ඵලදායී ෙලස කරන්නත්, 
හිතුවක්කාරී ෙලස රජයට හා ෙද්ශපාලනඥයන්ට හැසිෙරන්නට 
ඉඩ ෙනොෙදන්නටත් අවශ්ය විධිවිධාන ඇතුළත් කරලා මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාෙව් 
සම්මත කෙළේ. ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම  හා පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒම සඳහා සකිය ෙලස දායක වූ ෙකෙනකු ෙලස 
තමයි මා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

රජය යම් යම් ආයතනවලින් ණය ලබා ගැනීෙම්දී ඇප 
ෙවනවා.  රජය ඇප වුණත්, ඒ ආයතනයට ඒ ණය මුදල ෙගවන්න 
බැරි වුෙණොත්, ඒ ණය මුදල ෙගවන්න රජයට සිද්ධ වනවා. 
සාමාන්ය ව්යවහාරෙය්දී වුණත් අපි  ෙවන ෙකෙනක් ෙවනුෙවන් 
ඇප ෙවන්න බයයි. ෙමොකද, අපි ඇප ෙවන පුද්ගලයා ඒ ණය 
ෙනොෙගවා සිටිෙයොත් අපට ඒ ණය මුදල ෙගවන්න සිද්ධ වන 
නිසා. මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත අනුව 2016.04.30 
වන දිනට භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන ලද බැංකු ඇපකර 
ලැයිස්තුවක් දක්වා තිෙබනවා. එය මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස  
පළ කරන්නැයි ඉල්ලා සිටින අතර, එහි සඳහන් ආයතන කිහිපයක් 
ගැන  සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ලංකා බැංකුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 132,678.00ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. එයට රජය 
ඇප ෙවලා තිෙබනවා. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය ලංකා බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 16,348.96ක්  ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. එයට රජය ඇප ෙවලා තිෙබනවා. මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය ලංකා බැංකුෙවන් ලබාගත් රුපියල් මිලියන 
42,356.51ක ණය ෙවනුෙවන් රජය ඇප ෙවලා තිෙබනවා. මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය හැටන් නැෂනල් බැංකුෙවන් ලබා ගත්  
රුපියල් මිලියන 28,262.54ක් සඳහා රජය ඇප ෙවලා තිෙබනවා. 
සීමා සහිත ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා සමාගම ජපන් 
ජාත්යන්තර සහෙයෝගිතා ආයතනෙයන් - JICA - ලබා ෙගන 
තිෙබන රුපියල් මිලියන 40,145.24ක් ෙවනුෙවන්  රජය ඇප 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අයට රජය ඇප 
ෙවනවා. ඒ ආකාරෙයන් ඇප වුණු මුදල් පිළිබඳව මුදල් 
අමාත්යාංශය විසින් පළ කරන ලද, "වසර මැද රාජ්ය මූල්ය 
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව-2016" ෙපොෙත්  45, 46 ෙවනි පිටුවල 
ඇතුළත් කරුණු ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අවෙබෝධය සඳහා මෙග් 
කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ කරන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමින් එය සභාගත* කරනවා. 

ගරු මුදල් අමාත්යවරයා අලුත් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, රාජ්ය 
හා ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ව්යාපාර පටන් ගන්න. ඒ විධියට 
පටන් ගන්න ව්යාපාරවල රජෙය් පාග්ධනය සියයට 50ට අඩුෙවන් 
ෙයොදවා  තිෙබනවා නම්, ඒක රාජ්ය ව්යවසායයක් ෙලස 
සැලෙකන්ෙන් නැහැ. සියයට 47ක්, සියයට 48ක් ෙයොදලා ෙද්ශීය 
ෙහෝ විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයක් එක්ක ව්යපාරයක් පටන් 
ගත්ෙතොත්, ඒක සම්පූර්ණෙයන් රාජ්ය ව්යවසායයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙපෞද්ගලික හා රජෙය්  හවුල් ව්යාපාර  ෙලස කරෙගන යන 
ව්යාපාරවලටත් ඇප ෙවන්න අවසර ඉල්ලමින් තමයි අද ෙම් 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒක අය වැය ෙයෝජනාවක්. රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යවරයා අය වැෙයන් ෙම් ගරු සභාවට 
එය ෙයෝජනා කළා. එය ඉතා අහිතකර තත්ත්වයක්. 
මක්නිසාදයත්, සියයට 50ටත් වඩා අඩුෙවන් රජෙය්  ෙකොටස් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම්වලට රජය ඇප ෙවලා, ඒ 
සමාගම් බංෙකොෙලොත් වුෙණොත්, නැත්නම්  ඒ සමාගෙම් 
ව්යාපෘතිය අසාර්ථක වුෙණොත් එහි සම්පූර්ණ බර ෙම් රෙට් 
ජනතාව මත පැටෙවන නිසා.  

1037 1038 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග ෙනන අවස්ථාෙව්දී, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් රජයට ඇප ෙවන්න පුළුවන් පමාණය සියයට 
4.5යි. මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් යුද්ධය නිම කිරීෙමන් පස්ෙසේ 
සියයට 7 දක්වා ඇප වීෙම් සීමාව වැඩි කළා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය සියයක් නම් 7 දක්වා ඇප ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඇමතිතුමා අවසර ඉල්ලා 
සිටිනවා, සියයට 10 දක්වා ඇපවන සීමාව වැඩි කරන්න කියලා. 
ෙම් ෙදකම රෙට් රාජ්ය ණය පිළිබඳ අවදානම වැඩි කරන ෙද්වල්. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයක් නම් ආණ්ඩුව බාහිර පාර්ශ්වය 
ෙවනුෙවන් සියයට 10ක් ඇප ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක පටන් ගන්න ව්යාපෘති අසාර්ථක 
වුණාම ඒවාට රජයට ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. ඒ ෙදකම රටට, රෙට් 
අනාගතයට අහිතකර ෙවන නිසා ෙම් රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ 
කියාවලියට පමාණික අවෙබෝධයකින් යුතුව දායකවන ෙකෙනකු 
ෙලස මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙම් පිළිබඳව ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කළා. මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටියා, ෙම් ෙදකම 
අහිතකර වන නිසා ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවන්න කියලා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් උගත් විනිසුරුතුමන්ලා කිව්වා, ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා ෙබ්රා ගන්න කියලා.  පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
කරුණු පැහැදිලි කර දීලා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් මිසක් එයට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ෙදන්න බැහැ කියලා කිව්වා.  

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙනොකර, ස්ථාවර නි ෙයෝගවලට 
පටහැනිව එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන නිසා එය ශූන්ය කරමින්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නිෙයෝගයක් දුන්නා. මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව මම ෙපත්සම ඉදිරිපත් කළාම එෙහම 
නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් නැහැ. උසාවිය මීට ඉස්ෙසල්ලාත් එෙහම 
කියා කරලා තිෙබනවා. මට මතකයි, රවි කරුණානායක 
අමාත්යතුමා විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් කින්නියාවල පාලිත ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ සමඟ උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා, ඛනිජ ෙතල් සඳහා 
අය කරන බදු අඩු කරන්න කියලා රජයට නියම කරන්න කියලා. 
ඒක ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කියන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. 
මක්නිසාදයත්, බදු අඩු කරනවාද, බදු වැඩි කරනවාද, බදු 
සංෙශෝධනය කරනවාද, බදු පනවනවාද, බදු පනවන්ෙන් නැද්ද 
යන්න තීරණය කිරීම පිළිබඳ පූර්ණ අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙම් ගරු 
සභාවට; පාර්ලිෙම්න්තුවට.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. එතෙකොට  
ෙම් විධියට බදු පනවන්නය කියලා ෙම් ගරු සභාවට විධාන 
ෙදන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයකට බැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් උගත් 
විනිසුරුතුමන්ට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, ෙම් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් ෙහෝ සංෙශෝධන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනිද, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිද කියන 
එකයි. අත්තෙනෝමතික ෙලස ඒවා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා නම් 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අධිකරණයට පුළුවන් සාධාරණ හා යුක්ති සහගත 
තීන්දුවක් ලබා ෙදන්න. එම තීන්දුව තමයි එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන්ෙන්.  
නමුත්  මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පතට විරුද්ධව එෙසේ කියා කරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නිෙයෝගයක් ලබා දුන්ෙන් නැති බව ගරු කථානායකතුමා  පසු ගිය 
දා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් දුන්නා.  

ඊට පසුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු - 
Sectoral Oversight Committees - අලුෙතන් ඇති කළා. රජෙය් 

මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්  සභාපති ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් 
 විපක්ෂෙය් -TNA එෙක්- අෙප් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. ෙම් 
කමිටුව රැස් වුණා. අගාමාත්යතුමා ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභා  පත් කරන අවස්ථාෙව් කිව්වා,  කලින් පැවතුණු උපෙද්ශක 
කාරක සභා ෙවනුවට ඉතාම පබුද්ධ පිරිසකෙගන් සමන්විත, 
ඇමතිවරයාෙග් කටයුතු පාලනය කරන්න පුළුවන්, රටට අහිතකර 
ෙද්වල්වලට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්, පජාතන්තවාදී, ලිච්ඡවී 
කමය අනුගමනය කරන Sectoral Oversight Committee තමයි 
ෙම් ඇති කරන්ෙන් කියලා. රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
මමත් සාමාජිකෙයක්. මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඇතුළු 
කමිටුව රැස් ෙවච්ච අවස්ථාෙව්දී අ පි ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් 
කිව්වාම, ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාව ඒකමතිකව ෙයෝජනා ෙදකක් සම්මත කර ගත්තා. 
ආණ්ඩුෙව් සහ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු එහි හිටියා. ඒ ෙයෝජනා ෙදක 
ෙමොකක්ද?  එක ෙයෝජනාවක් තමයි ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් 
හවුල් ෙවලා  කරන ව්යාපෘතිවලට රජය ඇප ෙනොදිය යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාව. රජය ලබා ගන්නා ණයවලට පමණයි ඇප දිය 
යුත්ෙත්. රජය ගන්නා ණයවලට හැර - රාජ්ය අංශෙය්, රජෙය් 
බහුතර අයිතිය යටෙත් තිෙබන ආයතන ගන්නා ණයවලට හැර - 
ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ අඩු අයිතියක් තිෙබන රජෙය් 
ආයතනවලට ඇපවීම සම්පූර්ණෙයන් ෙනොකළ යුතුයි කියලා  එදා 
එම කාරක සභාව විසින් තීන්දුවක් ගත්තා. 

ෙදවනුව, ෙමය සියයට 10 දක්වා වැඩි කිරීම දැඩි ෙලස 
අවදානම් සහිත නිසා එය සියයට 8ක් විය යුතුය; සියයට 10ට වඩා 
අඩු විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තා. එම ෙයෝජනා 
ෙදකම සංෙශෝධන ෙලස ෙම් වන විට ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. කවුද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? රජෙය් මුදල් 
පිළිබඳ  කාරක සභාව - Committee on Public Finance - තමයි 
ෙම් ෙයෝජනා ෙදක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මුදල් 
අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවලට ගරු කරනවාද, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ගණන් 
ගන්නවාද, නැත්නම් ෙම්වා විහිළු සපයන ආයතනද කියන ටික අද 
සවසට ෙම් සංෙශෝධන ෙදක පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක මත 
තීන්දු ෙවනවා. ඒක අද හවස් ෙවනෙකොට බලන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා අපි ඉතාම කරුණාෙවන් හා ඕනෑකමින් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
මුදල් පිළිබඳ බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වන මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සකස් කර තිෙබන ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව 
විසින් තීරණයක් අරෙගන, ඒ තීරණය සංෙශෝධන ෙලස ඉදිරිපත් 
කළාම එය මුදල් ඇමතිවරයා පිළිගන්න ලැහැස්තිද, නැද්ද? 
පජාතන්තවාදී, විනිවිද ෙපෙනන, කාර්යක්ෂම මූල්ය පාලනයකට 
වග කියන්න ලැහැස්ති මුදල් අමාත්යාංශයක්ද තිෙබන්ෙන් කියන 
එක තීරණය වන ෙඵතිහාසික දවසක් ෙලස අද දවස ඉතිහාසෙය් 
සටහන් ෙවයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අරෙගන ගිහිල්ලා විසඳාගන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව කියනවා, 
"ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන සංෙශෝධනය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ" 
කියලා. ඒ සඳහා සංෙශෝධනයක් ෙදනවා. ඒ සංෙශෝධන දැන් ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි අද සවසට බලමු, 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් සංෙශෝධන පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියලා. 
පිළිගන්ෙන් නැත්නම් එතුමා තව දුරටත් සූදානම් ෙවන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව බුල්ෙඩෝසර්කරණය කරෙගන හිතුවක්කාර ෙලස 
යන ගමන, අවදානම් සහිත ගමන ඒ ආකාරෙයන්ම ගමන් 
කරන්නයි. ඒක නිෙරෝගී පජාතන්තවාදයට බාධාවක් වන අතර, 
ෙම් රජය අගාධයට ඇදෙගන වැටීම සඳහා වන ෙහේතු සාධකවලට 
අලුත් එකතුවක් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 ඉඳලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් ෙලස මම 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා, සාමාන්යෙයන් රජය ෙහෝ කැබිනට් 
අමාත්යවරු විසින් කවදාවත් අසත්යයක්; ෙබොරුවක්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන සුළු පකාශයක් ෙම් ගරු සභාවට 
කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඒක තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය. දශමයක්, ඉලක්කමක් ෙවනස් වුෙණොත්, 
ඒ ෙවනස නිවැරදි කරලා කියන එක තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදාය. නමුත් ඉතාම අවාසනාවන්ත ෙලස ෙම් රජය බලයට පත් 
වූ දවෙසේ සිට රාජ්ය මූල්ය හා සම්බන්ධෙයන් කියන පධාන තර්ක 
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි "විනාශ කරලා, ඉවර කරලා, දණ 
ගස්සපු ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ" කියන එක. 
හැබැයි, ඒක පට්ටපල් අසත්යයක්. ෙමොකද, 2003 අංක 3 දරන 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන   සියලු සංඛ්යා දත්ත සහිත වාර්ෂික වාර්තාව අනුව,  රෙට් 
නිමැවුම වැඩි ෙවලා, ආදායම වැඩි ෙවලා, ෙසේවා නියුක්තිය වැඩි 
ෙවලා, විරැකියාව අඩු ෙවලා, ෙපොලී අනුපාතය අඩු ෙවලා, ඉතුරුම් 
වැඩි ෙවලා, ආෙයෝජනය වැඩි ෙවලා, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් 
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා, මුදල ස්ථාවර ෙවලා, ණය බරතාව අඩු 
ෙවලා, ආර්ථිකෙය් ස්වර්ණමය යුගය මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 2014 
වර්ෂය කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. 2015 වාර්ෂික වාර්තාව 
මඟින් මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් ගරු සභාවට දත්ත, සංඛ්යා සහිතව 
ඒක ඔප්පු කරලා කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම කියන අතරම, ණය බරතාව පිළිබඳව විශාල අසත්යයක් 

පකාශ කර තිෙබනවා. ණය බර පිළිබඳව මම ෙම් කරුණ විතරක් 
පැහැදිලි කරන්නම්. 1977 සිට 1994 දක්වා වූ මුළු කාලයටම ණය 
බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා,  සියයට 2098කින්. වර්ෂයකට සියයට 
116කින් ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1995 වසෙර් සිට 2014 
වසර දක්වා ණයබර වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 1070කින්. ඒ 
කියන්ෙන් වර්ෂයකට සියයට 53.5කින්. 2005-2014 කාලය 
ගත්ෙතොත් ණයබර වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 228කින්. 
එතෙකොට වාර්ෂික සාමාන්යය සියයට 23යි. ණයබර පිළිබඳව 
සම්පූර්ණ අසත්යයක් තමයි ෙම් පතුරවන්ෙන්. මක්නිසාදයත්, 2005 
වසෙර්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්නා විට දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස රාජ්ය ණය පමාණය 
102.3යි. 2014 වසෙර්දී රට භාර ෙදන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස රාජ්ය ණය පමාණය 70යි; භාර දීලා අවුරුද්දක් 
තුළදී 76ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල 
අවපමාණය වීම නිසා පමණක් රෙට් ණයබර රුපියල් බිලියන 
285කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

2014 වසෙර්දී මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විෙද්ශ ව්යවහාර 
මුදලින් අර ෙගන තිබුණු ෙද්ශීය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
20.4යි. 2015 වර්ෂෙය්දී විතරක් ෙම් රජය ලබා ගත්තා, රුපියල් 
බිලියන 222.4ක්. ඉතිහාසය ෙදස බලන විට විෙද්ශවලින් ගත්ත 
ණය පමාණය සියයට 1010කින් වැඩි කරපු එකම ආණ්ඩුව තමයි 
ෙම් ආණ්ඩුව. එය එෙසේ ෙනොෙවයි කියලා පුළුවන් නම් කියන්න.  
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 199 වැනි පිටුෙව් 
සඳහන් වන ආකාරයට විෙද්ශ ණය පමාණය සියයට 1010කින් 
වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. 

ස්ෛවරී බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම ගත්ෙතොත්, ස්ෛවරී බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීෙමන් පිට රටවලින් ගිනිෙපොලියට ණය ගැනීම 

සම්බන්ධෙයන් වත්මන් අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
විසින් කරන ලද කථාවක් 2013 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 22වන දා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 277හි ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"එෙහත් අද තත්ත්වය කුමක්ද? මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව රුපියල් 
බිලියන 80ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ රුපියල් බිලියන 317ක 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරත් විෙද්ශීය  ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින් අයිති 
කරෙගන තිෙබනවා. ණයවලින් සියයට 12ක් ෙම් විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයින් පාලනය කරනවා. ෙමය එක් අතකින් විෙද්ශීය 
ෂයිෙලොක්ලාට රට උකස් කිරීමක්. අෙනක් අතින් අෙප් රෙට් ස්ෛවරී 
භාවය විෙද්ශීය ෂයිෙලොක්ලාට පාවා දීමක්. අන්න ඒකයි මම  කියන්ෙන්. 
ෙමය සිදු කරන්ෙන් රෙට් පරමාධිපත්ය ගැන පම්ෙපෝරි ගහන උදවියමයි. 
ෙම්කද ඔෙබ් ජාතිකත්වය, ෙද්ශානුරාගය? ඇයි අපි විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන්ට අෙප් ජාතික ණෙයන් ෙකොටසක් ෙදන්ෙන්? 

රට පාවා දී තිෙබන්ෙන් කවුද කියා ෙමයින් පැහැදිලියි. එදා ෙදොන් ජුවන් 
ධර්මපාල රජු රෙට් ෙකොටසින් ෙකොටස පෘතුගාලයට පාවා දුන්නා වාෙග් 
අෙප් ජාතික ණෙයන් ෙකොටසින් ෙකොටස විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයින්ට පාවා දී තිෙබනවා." 

ඒ මඟින් සිදු වන්ෙන් ෂයිෙලොක්ලා වාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන්ට අෙප් රෙට් ස්ෛවරී භාවය පාවා දීමක්ය කියලා 
එදා කියලා, 2015 වසෙර්දී සියයට 6.12 ෙපොලියට රුපියල් 
මිලියන 650ක ස්ෛවරී බැඳුම්කර නිකුත් කළා. ඊට පස්ෙසේ සියයට 
6.85 ෙපොලියට රුපියල් මිලියන 1,500ක බැඳුම්කර නිකුත් කළා. 
2016 වසෙර්දී සියයට 7 ෙපොලියට රුපියල් මිලියන 1,500ක 
බැඳුම්කර අලුෙතන් නිකුත් කළා. දැනට රුපියල් බිලියන 3.6ක් 
ස්ෛවරී බැඳුම්කරවලින් - sovereign bondsවලින් - විතරක් ණය 
අර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම අර ෙගන  ෙමොනවා කරනවාද 
කියලා හිතා ගන්න බැරි, පිට රටින් ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට වැය 
වන මුදලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන නිසයි. ෙමොන ණයද ෙගවන්න බැරි, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 2.5ක මුදලක් රට ඇතුෙළේ ඉතුරු වුණාම? මූල්ය 
කළමනාකරණය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා තමයි 
නවතින්ෙන්. අද VAT එකට විරුද්ධව තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්ත්, අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්ද අනුගමනය 
කරන්ෙන් නැතුව හිතුවක්කාරී ෙලස ෙම් රෙට් පනත්, අණ පනත් 
සියල්ල උල්ලංඝනය කරමින්, මුදල් ඇමතිවරයා සහ මුදල් 
අමාත්යාංශය අත්තෙනෝමතික ගමනක් යන්න හදපු නිසයි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ලංකා ඉතිහාසෙය් හිටපු කිසිම මුදල් ඇමතිවරෙයකුට ෙම් 

වාෙග් තත්ත්වයක් උදා වුෙණ් නැහැ. ෙමය මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙපෞද්ගලිකව විෙව්චනය කිරීමක් ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර ගැන, එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල 
ගැන අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම කථා කරන්ෙන් 
විෂයානුබද්ධව, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයට කරන විනාශය 
ගැනයි. ෙම්ක එතුමාට වඩා ෙහොඳට ළමෙයකුටත් කරන්න 
පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුව හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන කමිටුවල 
නියමවලට ගරු කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කරමින්, අපි අෙප් වගකීමට අනුව මූල්ය කළමනාකරණය සඳහා 
සකිය ෙලස මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ජනතාවට අහිතකර ෙලස 
අණපනත් ෙගෙනන්න හදන උත්සාහය පරාජය කරලා, 
Oversight Committee එෙක් සංෙශෝධන ෙදක පිළිෙගන අලුත් 
ආදර්ශයක් ෙදන්න කටයුතු කරන්නය කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, 
මාෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි හතක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.58] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට විහිළු සපයන්ෙන් 

Oversight Committees ෙනොෙවයි. මමත් Oversight Committee  
එකක සභාපතිවරෙයක්. එදා හිටපු ඇමතිවරු තමයි ෙම් රටට විහිළු 
සැපයුෙව්. එදා ආණ්ඩුෙව් හිටපු ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන වාෙග් 
ඇමතිවරු කියපු කථා අපිට අමතකෙවලා නැහැ. හතර ෙදෙනකු 
ඉන්න පවුලකට රුපියල් 2,500කින් මාසයක් කන්න පුළුවන් 
කියලා කිව්වා. ඔන්න ඕවා තමයි විහිළු. ෙම් රටට විහිළු 
සපයන්ෙන් Oversight Committees ෙනොෙවයි. ඔබතුමා මුදල් 
ඇමතිතුමා හැටියට සිටියදී කිව්වා, සක්කරයාෙග් පුතා වයිමා 
ආවාත් ගෑස් සිලින්ඩරෙය් මිල අඩු කරන්න බැහැ කියලා. අපි අද 
සියයට 50කින් ගෑස් සිලින්ඩරෙය් මිල අඩු කරලා තිෙබනවා, 
ඔබතුමා හිතුවාට වඩා. ගරු මන්තීතුමා කිව්ව අන්න ඒවා තමයි 
විහිළු. ඕවා අමතකෙවලා තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අපි මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරනවා; ණය ගන්නා 
සීමා ගැන කථා කරනවා; පනත් ගැන වාද විවාද කරනවා. එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුව තියා මහ බැංකුව දන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් රට ගත්ත 
ණය පමාණය ෙකොච්චරද කියලා. මැරිලා උපන්නා වාෙග් අද 
ඒවාට සීමා දමන හැටි ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි කථාවක් 
අහලා තිෙබනවා, "ළි ෙඳේ වැටුණු මිනිහා ළිං කටින්ම ෙගොඩ එන්න 
ඕනෑ"ය කියලා. ෙම් අය ෙම් රෙට් මිනිසුන් ණයකාරයින් බවට පත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්  රෙට් මිනිසුන් ණයකාරයින් බවට පත් 
කළත් කමක් නැහැ, එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන වාෙග් ණය අරෙගන, 
ඒ මුදල් රෙට් සංවර්ධනයට ෙයෙදව්වා නම්. නැව් එන්ෙන් නැති 
වරායවල් හදලා, ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළවල් හදලා, රෙට් මිනිසුන් ණයකාරයින් බවට පත් කරලා, 
අන්තිමට ණය අරෙගන, ණය අරෙගන බැරිම තැන Colombo 
Port City  වාෙග් ව්යාපාර කරලා, චීනුන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් පවා 
සින්නක්කරව දීපු රටක් තමයි අපි නිවැරැදි කරන්න දැන් උත්සාහ 
කරන්ෙන්. අපි විෙශේෂෙයන් කියනවා, -[බාධා කිරීමක්] ඒ වැටුණු 
වෙළන් දැන් ෙගොඩ එන්න තමයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  ඔබතුමා ඔය 
කියන ඒවා අපිට පිළිගන්න බැහැෙන්, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා. හතර ෙදෙනකු ඉන්න පවුලකට රුපියල් 2,500කින් 
මාසයක් කන්න ෙදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඕවා තමයි විහිළු; 
ඕවා තමයි විහිළු. මුදල් ඇමතිවරයා, අගාමාත්යතුමා සහ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා එදා දැක්කා,  ෙම් රට හිරකරලා තිෙබන ණය උගුල  
ෙමොකක්ද කියලා. එදා අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනෙකොට - 
අද කියන කථාවක් ෙනොෙවයි - අපි කිව්වා, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 7ක් වූ රජෙය් ඇප සීමාව, සියයට 10 දක්වා 
පුඵල් කළ යුතුයි කියලා. අපි තමයි එදා  එෙහම කිව්ෙව්. අද දවස 
තමයි, රජෙය් ඇප සීමාව සියයට 10 දක්වා පුළුල් කරලා, 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් විවාද කරලා, සම්මත කර ගන්න 
කටයුතු කරන දවස. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් එක් රැස් කරපු මුළු 
ආදායම් පමාණෙයන් රට කරවන්න තියා, ණය ෙගවා ගන්නවත් 
බැරි කාලයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම 
2011 අවුරුද්ද ගත්ෙතොත් එෙහම, - 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ඒෙක් තිෙබනවා, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් යුගෙය් කියලා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕක point of Order එකක්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉදිරිපත් කරපුවා තමයි කියන්ෙන්. බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 

ඇමතිතුමා කරපු විහිළු තමයි ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්. දැන් කියන්ෙන් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙද්වල්.  

2011 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 
967.8යි. එයින් ණය ෙගව්වා, රුපියල් බිලියන 896ක්. ඒ 
කියන්ෙන්, සියයට 92.6ක්ම ණය ෙගවන එක තමයි කෙළේ. 2012 
අවුරුද්ද ගත්ෙතොත් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,052යි. ණය 
ෙගව්වා, සියයට 96.7ක්. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 1,017ක් 
ණය ෙගව්වා. 2013 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ ආදායම 
රුපියල් බිලියන 1,137යි. ණය විධියට රුපියල් බිලියන 1,162ක් 
ෙගව්වා. ණය ෙගවන්නත් මුදල් නැහැ. පඩි ෙගවීම ෙකෙසේ ෙවතත් 
ෙපොෙහොර සහානාධාරය ෙදන්නවත් මුදල් නැති, ණය ෙගවන්නත් 
ආපසු ණය ගත් රටක් ෙම්ක. ඒ රට නිවැරැදි කරන්න තමයි අද අපි 
ඒකාබද්ධෙවලා - එක්කහුෙවලා - කටයුතු කරන්ෙන්. 2014 
අවුරුද්ෙද් රෙට් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,254යි. ඒෙකන් 
රුපියල් බිලියන 1,052ක්ම - සියයට 83.8ක්ම- ණය ෙගව්වා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙකටි ෙවලාෙව්දී ෙම් 
කාරණයත් කියනවා. 2016 අවුරුද්ෙද්දී අඩු ගණෙන් මුළු 
ආදායමින් සියයට 60ක්වත් ණය ෙගවලා, ඉතුරු සියයට 40න් 
රෙට් සංවර්ධනයට ණය ෙනොවී කටයුතු කරන්න පුළුවන් රාජ්යයක් 
නිර්මාණය කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ කාලෙය් රුපියල් 
ෙකෝටි අටක වියදමින් පැළ ෙවන්ෙන් නැති ඇට ෙබදුවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම, සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම, 
මැෂින් ෙබදා දීම, විශාම වැටුප් ෙගවීම, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පඩි 
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ෙගවීම - ෙම් ඔක්ෙකොම - කෙළේ ණය අරෙගනයි. හරියට තමුන්ෙග් 
සාක්කුෙවන් ෙදනවා වාෙග් තමයි මැෂින් ෙබදුෙව්. ඇට ෙබදුෙව් 
තමන්ෙග් සාක්කුෙවන් ෙදනවා වාෙග්යි. ෙම් ඔක්ෙකොම කෙළේ 
ණය අරෙගන. ඒවාට සීමා පනවලා, හැම ෙකනාම දැනුවත් කරලා, 
පා ෙයෝගිකව ෙම් කටයුතු කරන්න ඕනෑ නිසයි ෙම් සංෙශෝධන අද 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

එදා ගෙම් පාර කාපට් කළත්, වරාය හැදුවත්, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හැදුවත්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවත්, 
ඒවා කෙළේ, ආදායම් ෙනොලබන සංවර්ධන ව්යාපෘති රට තුළ කෙළේ, 
ෙකොමිස් මුදල් ගැහුෙව් -ෙම් සියලු ෙද් කෙළේ- ෙලෝකෙයන් ණය 
අරෙගනයි. ඒ ගත් ණයවලින් සමහර විට භාගයක්වත් ලංකාවට 
ආෙව් නැහැ. ඒවා, විෙද්ශ රටවල ගිණුම්වල තමයි තැන්පත් වුෙණ්. 
ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම කඩා වැටුණා. එදා 
ෙම් රෙට් සියලු රාජ්ය ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. ආයතන 
පධානින් හැටියට පත් කෙළේ තමන්ෙග් නෑදෑෙයෝයි. එදා 
SriLankan Airlines එෙක් සභාපති කෙළේ කවුද? මස්සිනායි. 
අන්න එවැනි රටක් තමයි අපට නිවැරැදි කරන්න දුන්ෙන්. දැන් 
මහා ෙලොකුවට කථා කරනවා.  

2014 වර්ෂය අරෙගන බලන්න. ගරු මන්තීතුමා, ඔය ෙපොත -
2015 රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව- අරෙගන බලන්න, 
2014 වර්ෂෙය්දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව කීයද කියා. 
රුපියල් මිලියන 14,600යි, 2014 වර්ෂෙය්දී ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් පාඩුව. රුපියල් මිලියන 214,267ක් ණය අරෙගන 
තිබුණා. 2015 වර්ෂෙය්දී ණය ෙපොලිය ෙලස රුපියල් මිලියන 
18,000ක් ෙගව්වා. එවැනි රටක් තමයි තිබුෙණ්. 2014 වර්ෂෙය්දී 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව කීයද? එක් අවුරුද්දක පාඩුව 
රුපියල් මිලියන 31,360යි. රුපියල් මිලියන 211,000ක් 
SriLankan Airlines එක ණයයි. එතරම් ණය වුණත් එක ගුවන් 
යානාවක් ෙහෝ අපට අයිතිව තිබුෙණ් නැහැ. විද ත් මාධ්යවල -TV 
එෙක්- advertisements යනවා අපි දැක්කා, "ෙපොෙළොව අෙප්! 
අහස අෙප්! සයුර අෙප්!" කියලා. නමුත් ගුවන් යානාව අෙප් 
ෙනොෙවයි. කුලියට ගත් ඒවායි. දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 70කට 
කුලියට ගත් ගුවන් යානා තමයි ලංකාෙව් තිබුෙණ්. අප සතුව ගුවන් 
යානා එකක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. ෙපොෙළොවත් අෙප් තමයි, මුහුදත් 
අෙප් තමයි, අහසත් අෙප් තමයි. නමුත් ගුවන් යානාවල දවසක 
කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 70යි. ගුවන් යානාව අෙප් ෙනොෙවයි. අන්න 
එවැනි රටක් නිවැරැදි කරන්න තමයි අද අප ෙමෙසේ කටයුතු 
කරන්ෙන්. එදා එෙහමයි වුෙණ්. SriLankan Airlines එක 
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 3,136ක් පාඩු විඳිද්දී හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා විෙද්ශ රටවලට ගිෙය් මුළු ගුවන් යානාවම තම 
සගයන්ෙගන් පුරවාෙගනයි. ඒ අයට අෙප් සල්ලිවලින් ෙහෝටල් 
කාමර අරෙගන දුන්නා. ඒ විතරක්ද? සමුළුව අවසන් වන කල් ඒ 
රෙට් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ අෙප් ගුවන් යානා නවතා තබාෙගන 
සිටියා. ගුවන් යානාව නවතා තබනවාටත් රුපියල් ලක්ෂ 70ක් 
පමණ දවසකට ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. අන්න එවැනි රටක් තමයි 
නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංගමෙය් පාඩුව කීයද? 
2015 රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව බලන්න ගරු 
මන්තීතුමා. 2014 ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 1,860යි. හැබැයි, රුපියල් මිලියන 1,860ක් පාඩු විඳිද්දී 
මැයි දිනයට, ජනාධිපතිවරණයට ෙයොදාගත් බස් ෙවනුෙවන් CTB 
එකට සල්ලි ෙගව්වාද? සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැතිවයි බස් ටික 
අරෙගන ගිෙය්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හිඟන්ෙනෝ ටික.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම රටක් නිවැරැදි කරන්න තමයි අද අප කටයුතු 

කරන්ෙන්. ෙසේවකයාට පාරිෙතෝෂිකය වශෙයන් අඩුම ගණෙන් 
රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙගවන්න තිබුණා. ෙගව්වාද ඒ සල්ලි? 
ෙසේවකෙයෝ 2,000ක් විතර පාරිෙතෝෂික මුදලවත් ගන්ෙන් නැතිව 
මිය ගියා. ෙසේවකයාෙග් පඩිෙයන් කපාගත් රුපියල් මිලියන 2,200 
ඔවුන්ෙග් ගිණුම්වලටවත් බැර කෙළේ නැහැ. ඒවාත් ෙහොරා කෑවා. 
අන්න එවැනි රටක් තමයි අපට නිර්මාණය කර දී තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්රිය ෙසේවය ගැනත් මා 
විෙශේෂෙයන් කියනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී දුම්රිය ෙසේවෙය් පාඩුව 
කීයද? පාඩුව රුපියල් මිලියන 11,034යි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 276,409ක් ණයයි. ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 225,640ක් ණයයි. මුළු රටම 
රුපියල් මිලියන 95,00,000ක් ණය කරලා ණය උගුලක පටලවායි 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ණය වීමයි, ණය උගුලයි 
කියන්ෙන් ෙදකක්. ණය වීම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආදායම් 
උපයන්න පුළුවන් ව්යාපෘතිවලට ෙයොදවා, රෙට් ආදායම වැඩි 
කරන්න, රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන්න 
ණය ගැනීම තමයි, "ණය වීම" කියන්ෙන්. ණය උගුල කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ණය අරෙගන රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්ෙන් නැතිව පාඩු ලබන ව්යාපාර කරලා ඒවාට ෙයොදවපු 
මුදල්වලින් භාගයක් සාක්කුෙව් දාෙගන ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාව ණය ෙගොඩට කඩා වට්ටපු එක තමයි, "ණය උගුල" 
කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාවට නියමිත කාලය 
අවසන් ෙව්ෙගනද එන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාවට නියමිත කාලය අවසන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසන් වශෙයන් 

කියනවා, "මෙග් රට, මෙග් මව් බිම කියා පපුවට ගහගන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් රෙට් ජනතාවට යහපත්ව ඉන්න පුළුවන් සමාජයක් 
නිර්මාණය කරන්න අපි කටයුතු කරනවා" කියා. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීමට, අෙප් දරුවා ෙවනුෙවන් සදාචාරාත්මක 
සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීමට අපි ෙම් සියලු පියවර ගන්නවා; ගත යුතු 
සියලු පියවර ගන්නවා. ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977 
වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් ආර්ථික විප්ලවය කළා වාෙග් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එක්කාසු ෙවලා ඊළඟ ආර්ථික විප්ලවය ෙම් රෙට් අනිවාර්ෙයන්ම 
සිදු කරනවා. ආර්ථිකය කඩා වැටුණු ෙම් ර ට ෙගොඩ නඟනවා 
විතරක් ෙනොව, ෙම් රෙට් යහ පාලනය සථ්ාපිත කරනවා. 
සාදාචාරය අතින් කඩා වැටුණු ෙම් රට යහ පාලන රටක් බවට පත් 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරනවා.        

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Sivasakthi Ananthan. You have 12 minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 4.09] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நிதி 

காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) சட்ட லம் 
ெதாடர்பான விவாதத்திேல ஒ  சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட 
லாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இந்த நாட் ன  வர க்கு 
ஏற்றாற்ேபால் ெசல கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கான 
வழிவைககள் காணப்படேவண் ம். கடந்த ஆட்சியின்ேபா  
ெபறப்பட்ட கடன்கைளத் தி ப்பிச் ெச த் வதற்கு சர்வேதச 
நா களிடம் கடன்வாங்கும் நிைலேய இன்  ஏற்பட் ள்ள . 
அேதேநரத்திேல நாட் ல் அபிவி த்திைய ம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய ஒ  நிைலைம ள்ள . ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இயல்  நிைலைம தி ம்  
வதற்காக பாாிய அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ள்ள . ஆனால், இந்த அரசாங்கம் கடந்த 
அரசாங்கத்ைதப் ேபாலேவ, இந்த இரண்  மாகாணங்க க்கும் 
குைறந்தளவான நிதிையேய ஒ க்கி ள்ள . ஒ க்கிய நிதியில் 
ெப ம்பகுதி மீண்ெட ம் ெசலவினங்கைளச் சமாளிப்பதற்ேக 
ெசலவழிக்கப்ப கின்ற . வழைமேபான் , பா காப் க்கான 
நிதி ஒ க்கீ  வரலா  காணாத வைகயில் அதிகாித் ச் 
ெசல்கின்ற . சமர்ப்பிக்கப்படவி க்கின்ற எதிர்வ ம் வர  
ெசல த்திட்டத்ைதத் தயாாிக்கும்ேபாதாவ , இந்த நாட் ன் 
மீ  அக்கைற ள்ள உண்ைமயான ேதச பக்தர்கைளக் 
கண் பி த் , ேதச பக்தி ள்ள ெபா ளாதார வல் னர்கைள 
அைடயாளம்கண் , அவர்கள  உதவி டன்  நாட் க்கு 
மான பாரபட்சமற்ற ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்ைத இந்த 
அரசாங்கம் ன்ைவக்கேவண் ெமன்  நான் இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், ன்னாள் ேபாராளிக க்கு 
விஷ ஊசி ஏற்றப்ப வ  ெதாடர்பாக ம் ேநற்ைறய தினம் 
தங்கைள வி தைல ெசய்யக்ேகாாி சிைறகளில் இ க்கின்ற 
அரசியல் ைகதிகளின் உண்ணாவிரதம் இ ப்ப  ெதாடர் 
பாக ம் இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். தற்சமயம் வடக்கி ம் கிழக்கி ள்ள தமிழ் 
மக்கள் மத்தியிேல இைவ சம்பந்தமாக ஒ  பரபரப்பான 
நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . ேநற்ைறய தினம் நான் 
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலக்குச் ெசன்  அங்கு உண்ணா 
விரதம் இ ந்த அரசியல் ைகதிகைளச் சந்தித்ேதன். அங்குள்ள, 
யாழ்ப்பாணம் வரணிையச் ேசர்ந்த 37 வய ைடய இராைசயா 
ஆனந்தராசா என்பவர் 2006ஆம் ஆண்  ைக ெசய்யப்பட் , 
2012ஆம் ஆண்  வி தைல ெசய்யப்பட்டார். மீண் ம் இவர் 
ைக  ெசய்யப்பட் க்கிறார். இவர் ைக ெசய்யப்பட்டதற்குப் 
பிற்பா , தன் ைடய வி தைலைய வ த்தி உண்ணா 
விரதம் இ ந்ததால் அவர  உடல்நிைல மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட . அப்ெபா  அவ க்கு இரண்  ஊசிகள் 
ஏற்றப்பட் க்கின்றன. இந்த ஊசிகள் ஏற்றப்பட்டதற்குப் 
பிற்பா , இவ ைடய உடல்நிைல மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற . தற்சமயம் இவர் ஒ  மனேநாயாளியாக 
மாற்றப்பட் க்கின்றார்.  

இவைரப் ேபான்ற 12,000 ன்னாள் ேபாராளிகள் த ப்  
காம்களி ந்  வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். 

இந்த 12,000 ேபர்களிேல, 107 ன்னாள் இளம் ேபாராளிகள் 
இறந்தி க்கிறார்கள். இவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் 

ற் ேநாய் காரணமாகத்தான் இறந்தி க்கிறார்கள். இவர்கள் 
ைக ெசய்யப்பட் ந்த காலகட்டத்தில் இவர்க க்கும் ஊசி 

ம ந்  ஏற்றப்பட் க்கின்ற . அதற்குப் பிற்பா தான் 
இவர்க ைடய இறப்  ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த ன்னாள் 
ேபாராளிக க்குத் ெதாற்றாத ேநாயான ற் ேநாய் 
ஏற்ப வதற்கு எந்தச் சந்தர்ப்ப ம் இல்ைல. இவர்கள் 
ேபாராளிகளாக இ ந்த காலத்தில்கூட, ைகபி க்கின்ற 
அல்ல  ம  அ ந் கின்ற பழக்கங்கள் எ ம் அற்றவர் 
களாக இ ந்தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, இவர்க ைடய மரணம் 
ெதாடர்பாக ம் த ப்பிேல இ ந்தவர்க க்கு ஊசி 
ஏற்றப்பட்டதாகக் கூறப்ப வ    ெதாடர்பாக ம் சர்வேதச 
நி ணர்க டன்கூ ய ம த் வ நி ணர் கு  நியமிக்கப்பட்   
உண்ைம நிைல கண்டறியப்பட ேவண் ம். இதனால் ஏைனய 

ன்னாள் ேபாராளிக ம் மிகுந்த அச்சத்ேதா  
இ க்கின்றார்கள்.  

சிைறச்சாைலகளிேல இ க்கின்ற இந்தக் ைகதிக க்கு 
ைவத்தியசாைலகளிேல வழங்கப்பட்ட சிகிச்ைசகள் அல்ல  
ஊசி ம ந் கள் அவர்கைள மனேநாயாளிகளாக 
ஆக்கியி க்கின்றன அல்ல  அவர்க ைடய உடல்நிைலைய 
மிகப் பல மனமைடயச் ெசய்தி க்கின்றன. இந்த மரணங்கள் 
மற் ம் இழப் க்களானைவ தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த 
அச்சத்ைத ம் ன்னாள் ேபாராளிகள் மத்தியில் மிகுந்த 
பயப்பீதிைய ம் ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
அரசாங்கம் இவற் க்கான உண்ைமகைளக் கண்டறிவதற் 
குாிய நடவ க்ைகைய அவசரமாக எ க்க ேவண் ம்.  

நான் ேநற்ைறய தினம் சிைறச்சாைலக்குச் ெசன்றி ந்த 
ேநரம் அந்த அரசியல் ைகதிகள் என்னிடம் உ க்கமான 
க தெமான்ைறத் தந்தி ந்தார்கள். இந்தக் க தத்ைத இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்ற ெபா மக்கள், அரசியல் தைலவர்கள் 
அைனவ க்கும் மற் ம் அைனத்  ஊடகங்க க்கும் ெதாியப் 
ப த் ம்ப  கூறியி ந்தார்கள். இங்கு அந்தக் க தத்ைத 

ைமயாக வாசிப்பதற்கு எனக்குத் தரப்பட்ட ேநரம் 
ேபாதாமல் இ ப்பதனால், அதில் இ க்கின்ற சில 

க்கியமான பகுதிகைள இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்: 
 

"எம  வழக்குகைள வைகப்ப த்தி வி தைலையத் தாமதப் 
ப த் வ , விேசட நீதிமன்றம் அைமத்  விசாரைண 
ெசய்வ  என்பதான  காலத்ைத இ த்த ப்பதாகேவ 
ெதன்ப கின்ற . எம்ைம வி தைல ெசய்வதில் சட்டச்சிக்கல் 
இ ப்பதாக அரசாங்கத் தரப் ம் ஏைனயவர்க ம் 
கூறிவ கின்றார்கள். ெகளரவ சரத் ெபான்ேசகா, ன்னாள் 
பிரதம நீதியரசர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்க, ெஜனீபன் 
ேபான்ேறாாின் வழக்குக ம் உயர் நீதிமன்றத்தில் நி ைவ 
யில் இ ந்தன. அரசியல் காரணங்க க்காகச் சட்ட 
மாஅதிபர் அவர்களால் அவற்றிைன வாபஸ் ெபற்  
அவர்கைள வி தைல ெசய்ய ந்தி க்கிற  என்றால், 
எம  வழக்குகைள மாத்திரம் க்குக் ெகாண் வந்  
எங்கைள வி விப்பதில் என்ன சட்டச்சிக்கல்? 
 

ேம ம், அண்ைமயில் குமார ரம் ப ெகாைல வழக்கு 21 
நாட்களில் க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . அத் டன், அ  
தி ேகாணமைல - ர் நீதிமன்ற நியாயாதிக்க 
எல்ைலக்குள் இடம்ெபற்ற ஒ  சம்பவம் பற்றிய வழக்காக 
இ ந்தேபா ம், அவர்களின் நலன் க தி அ ராத ர 
நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்  க்குக் ெகாண்  
வரப்பட்ட . ஆனால், எம  வழக்குகைளத் தமிழ் 
பிரேதசங்களி ந்  சிங்களப் பிரேதசங்க க்கு மாற் தல், 
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அவற் க்கு நீண்டகாலத் தவைணயி தல், சட்ட மாஅதிபர் 
மற் ம் பயங்கரவாத விசாரைணப் பிாிவின் அதிகாாிகள் 
விசாரைணக்கு ஒத் ைழக்காைம, ெமாழிாீதியாக ஏற்ப ம் 
பாாிய பிரச்சிைன என்பவற்றினால் நீதிமன்ற நடவ க்ைக 

லமாக எங்கைள வி தைல ெசய்வெதன்ப  
சாத்தியமற்றதாகேவ காணப்ப கின்ற .  
 

இன நல் ணக்கம், நல்லாட்சி எனக் கூ பவர்கள் 
ஒ சாராைரப் பழிவாங்கும் ெசயலான  எவ்வா  
நல்லாட்சியாகும்? எனேவ, அரசுக்கு அ த்தத்ைதக் ெகா த்  
ெகாள்ைக ாீதியான ஒ  ைவ எ த்  நிபந்தைனயின்றி 
அைனவைர ம் வி தைல ெசய்வேத, அரசியல் ைகதிகளின் 
வி தைல ெதாடர்பில் உண்ைமயான காிசைன உள்ளவர் 
களின் ன் ள்ள பாாிய ெபா ப்பாகும். ேமற்ப  விடயம் 
ெதாடர்பாக மனித உாிைம அைமப் க்கள், ெவகுஜன 
அைமப் க்கள், மதத் தைலவர்கள், பல்கைலக்கழகச் ச கம், 
அரசியல் தைலவர்கள் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  
எம்மைனவாின் வி தைலக்காக ம் குரல் ெகா க்குமா  
அன் டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்."  

ஆகேவ, இந்த அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். இலங்ைகயில் இ க்கின்ற சகல சிைறச்சாைல 
களி ம் இடெந க்க ! சுகாதாரப் பிரச்சிைன! உடல் ாீதியாக, 
உள ாீதியாக இந்த அரசியல் ைகதிகள் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். இந்த அரசாங்கம் ெகா த்த 
வாக்கு திகள் பல தடைவகள் மீறப்பட் க்கின்றன.  

எங்கைளப் ெபா த்தவைர இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத 
உ வாக்குவதற்காக அரசியல் ைகதிக ைடய கு ம்பங்கள், 

ன்னாள் ேபாராளிக ைடய கு ம்பங்கள், மா ரர்களின் 
கு ம்பங்கள் உட்பட அைனத் ப் ெபா மக்க ம் நாங்க ம் 
ஆதர  ெதாிவித்தி ந்ேதாம். "நல்லாட்சிைய உ வாக்குவதற் 
காக இந்த அரசாங்கத் க்கு நீங்கள் வாக்களி ங்கள்! 
உங்க க்கு விேமாசனம் கிைடக்கும்; உங்க க்கு வி தைல 
கிைடக்கும்!" என்  நாங்கள் இவர்களிடம் ெசன்  
ேகட் க்ெகாண்ேடாம். ஆனால், இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
உ வாக்கப்பட்  இன்ைறக்கு 18-19 மாதங்கள் கடந் ம், 
இந்தச் சிைறகளிேல இ க்கின்றவர்கள் ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ  
வைககளிேல பாதிக்கப்பட்  வ கின்றார்கள். இவர்க க்கு 
வி தைல இல்லாத காரணத்தினால் இவர்க ைடய 
கு ம்பங்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. இவர்க ைடய 
பிள்ைளகளின் கல்வி மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த அரசியல் ைகதிகைள 
வி தைல ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் 
விைரவாக எ க்க ேவண் ம்.  

அ ேபால், னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளி 
க க்கு விஷ ஊசி ஏற்றப்பட்டதால் அவர்களில் 107 ேபர் 
மரணமைடந்தி க்கின்றார்கள். இ ம் ஒ  ெபாிய 
சர்ச்ைசக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம் 
இந்த இரண்  விடயங்க க்குமான  உாிய நடவ க்ைககைள 
விைரவாக  எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்த , வடக்கிற்கான ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் 
ெதாடர்பான சர்ச்ைச இன்ன ம் நீண ெகாண்ேட ெசல் 
கின்ற . இந்த ெபா ளாதார மத்திய நிைலயமான  வ னியா 
மாவட்டத்திற்கானதா அல்ல  வடக்கு மாகாணத்திற்கானதா 
என்ப  ெதாடர்பில் அரசாங்கம் ெகாள்ைக ாீதியில் ஒ  

ைவ எ க்க ேவண் ம். ஆரம்பத்திேல அ  வ னியா 
மாவட்டத்திற்ெகன்  ெசால்லப்பட்ட . 2010ஆம் ஆண்  

மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்திேல அதற்கான ஒ  
தீர்மான ம் எ க்கப்பட்  உாிய இட ம் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட . அதற்குப் பிற்பா  அைமச்சரைவக் 
கூட்டத்தில் அ  வட மாகாணத்திற்ெகன்  தீர்மானிக்கப் 
பட்ட . பின்னர் மீண் ம் அ  வ னியா மாவட்டத்திற் 
ெகன்  தீர்மானிக்கப்பட்ட . இப்ப க் ெகாள்ைக ாீதியாகச் 
சாியான வில்லாமல் அரசாங்கம் வட மாகாணத்தின் 
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் ெதாடர்பாக தமிழ் மக்கள் 
மத்தியி ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு மத்தியி ம் 
திட்டமிட்  குழப்பத்ைத ஏற்ப த்திக்ெகாண் க்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த மத்திய நிைலயம் ெதாடர்பாக விைரவாக 

ெவ க்க ேவண் ம். தாேமாதரம்பிள்ைள மேகஸ்வரன் 
என்ற எ பத்ைதந்  வய  தியவர் இந்த நிைலயம் 
ஓமந்ைதயில் அைமயேவண் ெமன்  நாைளய 
தினத்தி ந்  சாகும்வைர உண்ணாவிரதத்தில்  ஈ பட 
இ க்கிறார். அவைர அந்த நிைலைமக்குத் தள்ளாமல்,  
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் ஓமந்ைதயில் அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற நி ணர்க ைடய அறிக்ைகயின்ப  
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் அதைனச் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  கூறி, என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 4.19] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ  
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திைன நியம ைறயில் அளவி  
வதற்கு GDP பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இலங்ைகயின் GDP 
0.13 சத தமாக உலகளவில் பங்கு வகிக்கின்ற . ஒ  
நாட் ன் GDP ஆன , உள்நாட் ப் ெபா ட்களில் 
மட் மன்றி ெவளிநாட்  இறக்குமதியி ம் பாாிய அளவில் 
பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்ற .   

2015ஆம் ஆண் ன் தல் நான்கு மாத காலத்தின் 
அறிக்ைக டன் ஒப்பி ைகயில் 2016ஆம் ஆண்  காலப் 
பகுதியில் 4.5 தத்தினால் ஏற் மதி வ மானம் ழ்ச்சியைடந் 

ள்ள . ேதயிைல ஏற் மதி வ மானம் 7.1 தத்தினா ம் 
வாசைனத் திரவியங்கள் மற் ம் மரக்கறிகள் உட்பட ஏைனய 
விவசாய உற்பத்திகளின் ஏற் மதி வ மானம் 23.1 

தத்தினா ம் ெபற்ேறா ய ஏற் மதிப் ெபா ட்களின் 
வ மானம் 38.7 தத்தினா ம் ழ்ச்சியைடந்தைமேய இந்தப் 
பின்னைட க்குக் காரணமாகும்.  

2016ஆம் ஆண் ன் தல் நான்கு மாதங்களில் டைவகள், 
இறப்பர் மற் ம் ெதங்குப் ெபா ட்களின் ஏற் மதி வ மானம் 
அதிகாித் ள்ள . இ  7.7 த அதிகாிப்பாகும்.  ெமாத்த 
இறக்குமதி ெதாடர்பில் 2015ஆம் ஆண் ன் தல் நான்கு 
மாதங்க டன் 2016ஆம் ஆண் ன் அேத காலப்பகுதிைய 
ஒப்பி ைகயில், அ  3.6 த ழ்ச்சியாகக் 
காணப்ப கின்ற . இதற்குப் ெபற்ேறா ய உற்பத்திப் 
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ெபா ட்களின் இறக்குமதி 25.5 தத்தா ம் உண  மற் ம் 
கு பான வைககளின் இறக்குமதி 15.5 தத்தா ம் 
ேபாக்குவரத்  உபகரணங்களின் இறக்குமதி 47 தத்தா ம் 

ழ்ச்சியைடந்தைமேய காரணமாக அைமந் ள்ள . எனி ம், 
மீளாய் க் காலப்பகுதியில் டைவகள் மற் ம் ஆைடகள் 
இறக்குமதிச் ெசல  16.6 தம் வைர அதிகாித் ள்ள .   

ேம ம், ெபா ட்களின் VAT அளவிைன அதிகாிப்பதன் 
லம் அதனால் கிைடக்கப்ெப ம் பணப்ெப மதியான  ஒ  

நாட் ன் GDP ெப மானத்தில் அதிகாிப்பிைன ஏற்ப த்  
கின்ற . உற்பத்திப் ெபா ட்களின் ெசலவினங்கைள 
நாட் ள் பகிர்வதன் லம் GDP இல் அதிகாிப்பிைன 
ஏற்ப த்த ம். அதற்காக அரசு தற்ேபா  பல 

யற்சிகைளச் ெசய் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க .  எனி ம், 
உள்நாட் ப் ெபா ட்களின் உற்பத்திகைள அதிகாிப்பதற்குப் 

திய ெதாழில் ட்ப ைறகைளப் பயன்ப த்திப் திய 
உற்பத்திகள் லம் சந்ைதக்குத் ேதைவயானவற்ைற உற்பத்தி 
ெசய்யேவண் யி க்கின்ற . அந்த வைகயில்தான் 
எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ 
பிரதமர் அவர்க ம் எம  நாட் ல் ெப ம் ெதாழிற்சாைல 
கைள உ வாக்கேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் பாாிய 
திட்டங்கைளத் தீட் , இன்  உலகம் ரா ம் ெசன்  
அதற்குாிய யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்கள்.  

காங்ேகசன் ைறயி ள்ள சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, 
வாைழச்ேசைனயி ள்ள கடதாசித் ெதாழிற்சாைல, கந்தளாயி 

ள்ள சீனித் ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ பல வ ட காலமாக 
எம  நாட் ன் உற்பத்திக்கு உ ைணயாக இ ந்  இந்த 
நாட் ேல பாாியெதா  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்திய ெதாழிற் 
ேபட்ைடகளாகும். தற்ேபா  த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள வதிக ம் வா பர்க ம் ேவைலயற்ற 
நிைலயிேல தங்க ைடய காலத்திைனக் கழித் க் 
ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், மீண் ம் இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலகைளப் ப்பித் ம் ேம ம் ெதாழிற் ேபட்ைடகைள 
அைமத் ம் உற்பத்திைய அதிகாிப்பதன் லம் எம  நாட் ன் 
GDP இைன அதிகாிக்க ம். அத் டன், இந்த நாட்  

ள்ள ேவைலயற்றவர்க க்கு ேவைல வாய்ப் க் கைள ம் 
ெகா க்க ம் என்பதைன ம் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

"எங்க ைடய நா  விவசாய நா " என்  ெசால்கின் 
றார்கள். ஆனால், எமக்குத் ேதைவயான அைனத் ப் 
ெபா ட்க ம் அயல் நா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . நான் 
வா ம் அ ராத ர மாவட்டம் உட்பட வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
அைனத்  மாவட்டங்க ம் விவசாய மாவட்டங்களாகக் 
கணிப்பிடப்ப கின்றன. ஆனால், இன்  ெபயரளவில்தான் 
இைவ விவசாய மாவட்டங்களாக இ க்கின்றன. அங்குள்ள 
விவசாயிகள் தற்ேபா  பாாியெதா  பிரச்சிைனக்கு 

கங்ெகா க்கின்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இங்கு 
தற்ேபா  ெவங்காயம், எள்  ேபான்றைவ அ வைட 
ெசய்யப்ப கின்றன. எனேவ, இவற் க்கான இறக்குமதி Tax 
இைன அதிகாிப்பதன் லம் உள்நாட்  விவசாயிகள் நன்ைம 
கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம். இதனால் GDP இைன ம் 
அதிகாித் க்ெகாள்ள ம். ஆனால், அதற்குப் பதிலாக 
ெவங்காயம், எள்  ேபான்றைவ அ வைட ெசய்யப்ப கின்ற 
காலத்திேல அைவ இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றன. இதன் 
காரணமாக எம  வ மானம் தைடப்ப கின்ற ; ெவளிநாட்  
வ மானம் இல்லாமல் ஒழிக்கப்ப கின்ற . இந்த GDP இன் 
அதிகாிப் ம் இல்லாமல்ேபாகின்ற .   

அதாவ  இந்தியா, பங்களாேதஷ், சீனா, பர்மா, 
பாகிஸ்தான் ேபான்ற நா களி ந்  இலங்ைகக்கு விவ 
சாயப் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்கிறார்கள். இப்ப ச் 
ெசய்வதன் லம் எப்ப  எம  நாட் ன் GDPஐ அதிகாிக்க 

ம்? GDP ஐ அதிகாிக்க  ேவண் ெமன்றால், எங்கள் 
நாட்ைட விவசாய நா  என்  ெசால்வ  மாத்திரமல்லாமல், 
விவசாய உற்பத்திக்கு க்கியத் வம் ெகா க்க ேவண் ம்;  
விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்களின் இறக்குமதிையத் 
தைடெசய்ய ேவண் ம்; இல்ைலேயல், ெவளிநாட் ந்  
இறக்குமதி ெசய்கின்ற ெபா ட்க க்கு tax ஐ அதிகாிக்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால்தான் விவசாயிக க்கும்  
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கும் நன்ைம கிைடக்கும் என்  
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ேம ம், எம  நாட் ல் 
இவ்வாறான நிகழ் கள் பல வ ட காலமாக நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. கூட்  எதிரணியினர் இன்  
இைவபற்றிக் கூ க் கைதத் க் ெகாண் க்கிறார்கள். 
ஆனால், அவர்க ைடய காலத்தி ம் விவசாயத்தில் இேத 
நிைலைமதான் காணப்பட்ட .  

தற்ெபா  எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் இந்த நாட் ேல 
விவசாயத்தில் பாாியெதா  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண்  
ெமன்ற ேநாக்ேகா  பல ெசயற்றிட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். நான் கூட்  எதிரணியினாிடத்தில் சில 
ேகள்விகைளக் ேகட்க வி ம் கிேறன். உங்க ைடய 
காலத்தி ம் வடக்கு, கிழக்கில் குறிப்பாக, காங்ேகசன் ைற 
சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, வாைழச்ேசைன கடதாசித் 
ெதாழிற்சாைல, கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ 
பல வ ட காலமாக, 30 - 40 வ டங்களாக டப்பட் ந்தன. 
ஏன், அவற்றிைன ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்  நீங்கள் 
கனவி ம்கூட நிைனக்கவில்ைல? த்தம் ந்த பிறகு 
எத்தைன வ டங்கள் நீங்கள் ஆட்சி ெசய்தீர்கள்? ஏன், 
அவற்ைறத் திறப்பதற்கு நீங்கள் எந்த யற்சி ம்  
எ க்கவில்ைல? ஆனால், எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம்  
தற்ெபா  அவற்ைற மீள ஆரம்பிப்பதற்கு பாாிய 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாண் ள்ளார்கள் என்பைத இந்தச் 
சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்ய 
ேவண் மானால், இந்த நாட் ன் உற்பத்திைய அதிகாிக்க 
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் இந்த நாட் ன் GDP ஐ அதிகாிக்க 

யா . அதற்கு மாறாக எந்தப் ெபா ளானா ம் அதைன 
ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்வ  இங்கு பழக்கமாகி 
விட்ட . ேவ  நா களிேல GDP ஐ அதிகாிப்பதற்காகத் தம  
நாட் ன் உற்பத்திகைள அதிகாிக்கிறார்கள். ஆனால், 
எங்க ைடய நாட் ல் அதற்கு மாறாக  இறக்குமதிைய 
அதிகாித்தார்கள். அதில் மாற்றத்திைனக் ெகாண் வ வதற் 
காகத்தான் தற்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் பாாிய ெதாழிற்ேபட்ைடகைள 
அைமத்  அதன் லமாக இந்த நாட் ன் ெவளிநாட்  
வ மானத்ைத அதிகாிக்க எண்ணி ள்ளார்கள். அத டாக 
GDPஐ அதிகாிப்பதற்குப் பாாிய ெசயற்றிட்டத்ைத 
ேமற்ெகாண்  வ கிறார்கள் என்பைத நாங்கள் அைனவ ம் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

இலங்ைகயில் மட் மல்ல, ெவளிநா களி ந்  
ெவளிநாட்  நி வனங்கைள இந்த நாட் க்குக் ெகாண்  
வந்  ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அதிகாித் , அதன் லமாக 
ெவளிநாட்  வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்குப் பல யற்சிகள் 
தற்ெபா  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அதற்கு ஓர் 
உதாரணமாக  இலங்ைகயிேல கார் உற்பத்திைய 
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ேமற்ெகாள்வதற்காக Ford Motor Company இங்ேக 
வரவைழக்கப்பட்  தற்ேபா  அவ் ற்பத்தி அதிகாிக்கப்பட்  
வ வைத ம் நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ேம ம், சீனா, சிங்கப் ர் ேபான்ற உலகி ள்ள நா க ட ம் 
தற்ெபா  ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ஈ பட் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அன்  எம  நாட்ைடப் பார்த்  உற்பத்திைய 
அதிகாிக்க ேவண் ெமன்  சிங்கப் ர் நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்கள்  
கைதத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ஆனால், இன்  எங்க ைடய 
மக்கள் சிங்கப் ாின் அபிவி த்திையப் பார்த்  வியந் நிற்கும் 
அள க்கு நிைலைம மாறிவிட்ட . உலக நா கள் அைனத் ம்  
ெவளிநாட்  வ வாைய அதிகாிக்கக்கூ ய வைகயில் உலக  
வியாபார மத்திய நிைலயமாக சிங்கப் ைர அைமத்ததன் 
காரணமாக அந்த நா  GDPஐ அதிகாித்  உலகிேலேய 
ெபய ம் க ைடய ஒ  ெபா ளாதாரமிக்க நாடாக 
மாறி ள்ளெதன்பைத இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆனால்,  எம  நா  எந்தப் ெபா ைள ம் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு ன்வ வதில்ைல; எப்ெபா ைள ம்  
இறக்குமதி ெசய்வதிேலேய ைனப் க் காட் வ , நாட் ன் 
பாாிய ழ்ச்சிக்குக் காரணம் என்பைத நாங்கள் அறியக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, ெவளிநாட்  இறக்குமதி 
கைள நி த்திவிட்  உள்நாட்  உற்பத்திகைள அதிகாிக்கின்ற 
வாய்ப்பிைன நாட் ள்ள அைனவ க்கும் வழங்க ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கி ள்ள இைளஞர் வதிகள் ேவைலயற்ற 
வர்களாக ம்  த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக ம் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் தற்ெபா  தங்க ைடய 
ைககைள - கரங்கைள இழந்தவர்களாக வாழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். எனேவ, அங்கு நல்ல ைறயில் ெதாழில் 
ேபட்ைடகைள அைமத்  அவர்க க்கு ஏற்ற வைகயில் 
ெதாழில்கைள வழங்குவதன் லம் நாட் ேல உற்பத்திைய 
அதிகாிக்க ம். இன்  அவர்கள் தங்க ைடய ட் ல் 

ணாகக் காலத்ைதக் கழித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கு நல்ல வழிகாட்டைல வழங்குங்கள்! அவர்கள் 
இந்த நல்லாட்சிக்கு வாக்களித்ததன் காரணம் என்ன? 
எங்க ைடய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்; ஒ  வ டமல்ல 
பல வ ட காலமாக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். 
அவர்கள் தங்க ைடய ைககள் ேபான்ற உட ப் கைள - 
அவயவங்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்க க்கு 
நல்லெதா   வ ம் என்பதன் காரணமாகத்தான் 
நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு வாக்களித்தார்கள்.   

எங்க ைடய மக்கள் உங்கைள வி ம்பி ஆட்சியில் 
அமர்த்தியதற்கு காரணம் என்னெவன்பைத அறிந்  நீங்கள் 
அவர்க க்கு ேவண் ய வசதிவாய்ப் கைளச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண்  
மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் அைமச்சர்களிட ம் 
நான் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இ  எங்கள் அைனவர ம் 
அதாவ  ஆட்சியில் இ க்கின்றவர்கள் மற் ம் எதிரணியில் 
இ க்கின்றவர்கள் அைனவர ம் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற . 
இன்  மீண் ம் த்த நிைலைம ஏற்படாமல் இ ப்பதற்கு 
எங்க க்கு நல்லாட்சி கிைடத்தி க்கின்ற . இந்த மக்க க்கு 
நல்வழிையக் காட் வதன் லம்தான் இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத அதிகாிக்க ம். அதாவ  வடக்கு, 
கிழக்கி டாக இந்த நாட் ன் GDPஐ அதிகாிக்க ம் 
என்  ெசால் , விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Gnanamuthu Srineshan. You have 12 

minutes. 

[பி.ப. 4.32] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு 

வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண்  என  உைரயிைன 
ஆரம்பிக்கின்ேறன். அந்த வைகயில் நிதி காைமத் வம் 
(ெபா ப் ) (தி த்தம்) சட்ட லம் பற்றிய என  
க த் க்கைள இந்தச் சைபயில் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

காைமத் வம் என்ப , சிறந்த உபாயங்கள் உத்திகள் 
லமாக இ க்கின்ற வளத்திைன உச்சமாகப் பயன்ப த்தி 

உயாிய விைளவிைனப் ெபறக்கூ ய ஒ  ைறைமயாகும். 
அந்த வைகயில் இலங்ைகயிேல குறிப்பாக நிதி காைமத் 

வமான  இ க்கின்ற வளத்திைன உச்சமாகப் பயன்ப த்  
கின்ற தன்ைமையக் ெகாண் க்கின்றதா? அந்த உச்சமாகப் 
பயன்ப த் வதன் லமாக உயாிய விைளைவப் ெபறக்கூ ய 
விதத்தில் இந்த காைமத் வம் ெசய்யப்ப கின்றதா? என்ற 
விடயம் பற்றி நாங்கள் ேகள்விகைளக் ேகட்க ேவண் ய 
நிைலயில் இ க்கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக அண்ைமயில் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
ெவளியிட்ட ஒ  க த்தில் அரச ேசைவயின் விைனத்திறன் 
என்ப  30 தமாகக் காணப்ப கின்ற  என்பைதக் குறிப் 
பிட்டேதா , அந்த விைனத்திறைன 50 தமாக அதிகாிக்க 
ேவண் ம் என்ற ெசய்தியிைன ம் ெதாிவித்தி ந்தார். ஆகேவ, 
அரச ேசைவயின் விைனத்திறன் 30 தமாக இ க்குமாக 
இ ந்தால், அ  70 தம் ெசயற்றிறன் அற்றதாக இ க் 
கின்ற  என்கின்ற விடயம் எங்க க்கு மைற கமாகச் 
சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . அரச ேசைவ 30 தமான 
விைனத்திறனில் இ க்கின்ற  என்றால் எம் ைடய நிதி 

காைமத் வத்தி ம் குைறபா கள் இ க்கின்றன என்பைத 
நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக 
நிதி காைமத் வத்தில் விைனத்திறைன அதிகாிக்க 
ேவண் ம்; விைளதிறைன அதிகாிக்க ேவண் ம். அேதேவைள 

ண் விரயங்கள் தவிர்க்கப்பட ேவண் ம் என்கின்ற 
உண்ைமைய நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ளக்கூ யவர்களாக 
இ க்க ேவண் ம்.  

நிதி லங்கைளக் ைகயா கின்ற திைறேசாியாக 
இ க்கட் ம், மத்திய வங்கியாக இ க்கட் ம், அரச சார்பான 
வங்கியாக இ க்கட் ம், அரச திைணக்களங்கள் மற் ம் 
அைமச்சுக்களின் நிதிப் பிாி களாக இ க்கட் ம், நிதியிைன 

ண் விரயம் ெசய்யாமல், ைமயாகப் பயன்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் மக்க க்கு ைமயான ேசைவைய வழங்கக்கூ ய 
விதத்தில் அவற்றின் நிதி காைமத் வம் அைமகின்ற 
ேபா தான் எம  நாட் ல் உண்ைமயான அபிவி த்திையக் 
காண ம்; மக்கள் மத்தியில்  க்கியமான மாற்றங்கைளக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கும். அண்ைமயில் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் நிதியைமச்சின் திய கட் டத்ைதத் திறந் ைவத்  
உைரயாற்றியேபா , "ஜனாதிபதி ெசயலகத்தின் ெசலவிைன 
60 தத்தினால் குைறத்தி க்கின்ேறன்" என்  கூறிய ஒ  
ெசய்திையச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
இதற்கு ன்பாக 100 தமாக இ ந்த அந்தச் ெசலவினம் 60 

தத்தால் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . இன்  40 தம்தான் 
ஜனாதிபதி ெசயலகத்தின் ெசலவாக இ க்கின்ற  என்ற 
ெசய்தியிைன அவர் தந்தி க்கின்றார்.  

அ மட் மல்லாமல், நிதி காைமத் வம், நிதி ஒ க்கம் 
என்பவற்றில் அரசு கூ தலான கவனம் ெச த்தி வ வதாகக் 
குறிப்பிட் ந்தார். தான் விமானப் பயணங்கைள ேமற்ெகாள் 
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கின்றேபா , தனிப்பட்ட விமானங்கைளக் ெகாண்  
ெசல்லாமல், சாதாரண பயணிகள் ெசல் கின்ற விமானத்தில் 
ெசல்வதாக ம் அப்பயணத்தில் தன் டன் ெசல் கின்ற 
பிர கர்களின் எண்ணிக்ைகைய மட் ப்ப த்தியி ப்பதாக ம் 
அதன் லமாக அரச ெசலவிைனக் குைறத்  மக்க க்குப் 
பணியாற்றக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்ப வதாக ம் 
குறிப்பிட் ந்தார். கடந்த காலத்தில் ஸ்ரீலங்கன் விமான 
ேசைவயான , பாாிய நட்டத்திைன எதிர்ேநாக்கேவண் ய ஒ  
நிைலைம ஏற்பட்ட  என்பைத நாங்கள் அறிந்தி க்கின்ேறாம். 
எனேவ, அரசுக்குாிய நிதியிைன - மக்க க்குாிய நிதியிைன 

ண் விரயம் ெசய்யாமல், அதைனச் சாியான வழியில் 
ெகாண் ெசல் ம் உத்தி டன் ெசயற்பட்டால்தான் எங்களால் 
எம  நாட் ைன வளர்த்ெத க்க ம்.  

நாங்கள் சுதந்திரமைடந்  பல தசாப்தங்கைளக் கடந்தி க் 
கின்ேறாம். ஆனால், அபிவி த்தி என்கின்ற விடயத்தில் 
எமக்குச் சாி நிகராக இ ந்த பல நா கள், இன்  
அபிவி த்தியில் தைலநிமிர்ந்  நிற்கின்ற ஒ  நிைலைமையக் 
காண்கின்ேறாம். அப்ப ெயன்றால், அங்கு நிதி காைமத் 

வம் என்ப , ஒ  ேநர்கணியமான பாைதயில் 
ெசன்றி க்கின்ற  என்பைத எங்களால் உணர்ந் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . நிதி காைமத் வம் சாியாக 
இ க்கின்றேபா , தலீ கள் அதிகாிக்கின்ற தன்ைம ம் 
ேசமிப் கள் அதிகாிக்கின்ற தன்ைம ம் தலா வ மானம் 
அதிகாிக்கின்ற தன்ைம ம் பாதீட் ல் ேநர்க்கணியமான 
விைள  கிைடக்கக்கூ ய தன்ைம ம் ஏற்பட் க்கின்றன. 
ஆனால், எம  நாட் ல் ண் வி ம் ெதாைகயான , 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற  
என்றால், எம  நிதி காைமத் வத்தில் ஏேதா குைறபா  
இ க்கின்ற  என்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாண்ேடயாக 
ேவண் ம். அேதேவைள, இந்த நிதி காைமத் வத்தி டாக 
நாங்கள் பல்ேவ பட்ட ெதாழிற்சாைலகைள ம் பல்ேவ பட்ட 
நி வனங்கைள ம்  இயக்கிக்ெகாண்  வ கின்ேறாம். இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகள் ெவற்றிகரமாக இயங்குமாக இ ந்தால், 
அங்கு நிதி காைமத் வ ம் சாியான ைறயில் 
அைமந்தி க்கும். ஆனால், நிதி காைமத் வத்தில் ஊழல், 
ேமாச கள், சு ட்டல்கள் இடம்ெப மாக இ ந்தால், அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகள் டங்கிப்ேபாகக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
அல்ல   ேதால்வியில்  வைடயக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப ம்.  

நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடேவண் ய ஒ  விடயம் 
என்னெவன்றால், மட்டக்களப்  - வாைழச்ேசைனயில் 
1956ஆம் ஆண்  ேதசிய கடதாசித் ெதாழிற்சாைல உ வாக் 
கப்பட்ட . 1956ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் - ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தில் - மட்டக்களப்பில் 
அபிவி த்திகைளப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தித்தவ ம் 
அைமச்சராக இ ந்தவ மான அமரர் நல்ைலயா அவர்கள  

யற்சியா ம் ைகத்ெதாழில் அைமச்சராக இ ந்த ஜீ.ஜீ. 
ெபான்னம்பலம் அவர்கள  யற்சியா ம் அந்தத் ெதாழிற் 
சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அந்தத் ெதாழிற்சாைல மிக ம் 
ெவற்றிகரமான ைறயில் ெசயற்பட்ட  மட் மல்லாமல், 
4,000 - 5,000 ெதாழிலாளர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க் 
கைள ம் ெபற் க்ெகா த்த . அத் டன், அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயி ந்  கிைடக்கக்கூ ய வ வாயின் 

லமாக  சுமார் 12,000 - 15,000 வைரயான மக்கள் தம  
வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபறக்கூ ய ஒ  நிைலைம ம் காணப் 
பட்ட . த்த காலத்தி ம், 1996-1997களில் உற்பத்தியின் 

லமாகத் ேதசிய வி திைனப் ெபற் க்ெகா த்த ஒ  

ெதாழிற்சாைலயாக ம் இ ந்த . ஆனால், அந்தத் ெதாழிற் 
சாைலயின் தற்கால நிைலைமையப் பார்க்கின்றேபா  மிக ம் 
ேவதைனயாக இ க்கின்ற . 4,000 ெதாழிலாளர் கைளக் 
ெகாண் ந்த இத்ெதாழிற்சாைல, இன்  139 ெதாழிலாளர் 
க டன் ஊசலா க்ெகாண் க்கின்ற .  

அேதேவைள, இந்தத் ெதாழிற்சாைலயில் பணியாற்  
கின்ற ஊழியர்கைளக் கட்டாயப்ப த்தி VRS என்கின்ற -
Voluntary Retirement Scheme - ைறைமயி டாக அவர்க 
ைளத் ெதாழி ந்  நி த் கின்ற நிைலைம ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . ஒ  காலத்தில் ெகா கட் ப் பறந்  
ெகாண் ந்த வாைழச்ேசைன காகிதத் ெதாழிற்சாைல, இன்  

ச்சிய இயக்கநிைலயில் - மரணப்ப க்ைகயில் விழக்கூ ய 
ஒ  சூழ்நிைலயில் - காணப்ப கின்ற . இதனால், அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயி ந்  பயன்ெபற்ற ெதாழிலாளர்க ம் 
அதைன நம்பியி ந்த பல கு ம்பங்க ம் வா கின்ற 
நிைலைம அல்ல  ெதாழிைல இழக்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . கடந்த காலங்களில் இந்தத் ெதாழிற்சாைல 
இயங்கியேபா , பல சாதைனகைளப் பைடத்தி க்கின்ற . 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்தி லமாக இலங்ைகயின் 
காகிதத் ேதைவயின் 25 சத தத்ைதப் ர்த்திெசய்யக்கூ ய 
ஒ  நிைலைம ம் இ ந்தேதா , அவ் ற்பத்திப் ெபா ளின் 
தன்ைம ம் -   quality ம் உயர்வாகத்தான் இ ந்த . அப்ப ப் 
பட்ட அந்தத் ெதாழிற்சாைல இன்  விைனத்திற ம் 
விைளதிற ம் குன்றிக் காணப்ப கிற . அத் டன், பைழய 
இயந்திர உதிாிப்பாகங்கைளக்ெகாண்  இயங்க ைவக்கப்ப  
கிற . இந்த நிைலைமயில் அ   ற் தாக டப்படக் 
கூ ய ஒ  சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . அண்ைமயில் 
எங்க ைடய ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சாின சிேரஷ்ட ேமலதிகச் ெசயலாளர் ஒ வர் அந்த 
ஊழியர்கைள VRS லமாக ஓய்  ெப ம்ப  
குறிப்பிட் க்கிறார். இந்த நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் கின்ற 
விடயத்தில் பல்ேவ  அச்சு த்தல்களின் மத்தியில் 
சி பான்ைம இனத்தவர்கள் - தமிழர்களாக இ ந்தாெலன்ன, 

ஸ் ம்களாக இ ந்தாெலன்ன, எங்கள  மைலயகத்  தமிழ் 
உற களாக இ ந்தாெலன்ன - மிக ம் பகீரதப் 
பிரயத்தனத்ேதா  க்கிய பணியிைன ஆற்றியி ந்தார்கள். 
அ பற்றி எனக்கு ன்னர் ேபசிய சேகாதர உ ப்பின ம் 
குறிப்பிட் ந்தார். தங்க ைடய வாழ்க்ைகயில் ஒ  
ம மலர்ச்சி ஏற்பட ேவண் ம்; எ ச்சி ஏற்பட ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கத்தில்தான் அவர்கள் அந்தப் பணியிைனச் 
ெசய்தி ந்தார்கள்.  

ெகளரவ நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் 
தன் ைடய வர  ெசல த்திட்ட உைரயின்ேபா , அந்த 
காகிதத் ெதாழிற்சாைலயிைன மீண் ம் கட் ெய ப்பித் த வ 
தாக ம் மண் ாில் காணப்பட்ட ஓட் த் ெதாழிற்சாைலைய 
மீண் ம் ன த்தாரணம் ெசய்  த வதாக ம் உத்தரவாதம் 
தந்தி ந்தார். அவ ைடய அந்த வாக்கு திகள் எங்கள் 
கா களில் ஒ த் க்ெகாண் க்கின்ற அேதேவைள 
ஹன்சாட் ம் பதி  ெசய்யப்பட் க்கிற . இந்த நிைலயில் 
அந்தத் ெதாழிற்சாைல டப்படக்கூ ய ஓர் அபாய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிற . சுமார் 320 ஏக்கர் பரப்பளைவக் 
ெகாண்ட அந்த ெதாழிற்சாைலயான  மட்டக்களப்  
மக்க க்ேகா, கிழக்குப் பிராந்தியத்தி ள்ள மக்க க்ேகா 
மட் மல்லா  இலங்ைக வதி ள்ள மக்க க்கும் 
ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ேகந்திர 

க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  நிைலயமாகக் காணப்பட்ட . 
சிங்கள மக்களாக இ ந்தாெலன்ன, தமிழ் மக்களாக 
இ ந்தாெலன்ன, ஸ் ம் மக்களாக இ ந்தாெலன்ன 
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அைனவ ம் ஒன்றாக இைணந்  ெதாழில் ாிகின்ற ஓர் 
உயர்ந்த ெதாழிற்சாைலயாக அ  இ ந்  வந்த . இன்  
அந்தத் ெதாழிற்சாைலயில் இ க்கின்ற ெதாழிலாளர்கள் 
ஏங்கிப் பாிதவிக்கின்றார்கள். அவர்க ைடய ெதாழில்கைள 
இழக்கக்கூ ய ஒ  நிைலைம அங்கு காணப்ப கின்ற .  

குறிப்பாக, 50 வய க்குட்பட்ட 28 ஊழியர்க ம், 50 - 55 
வய க்குட்பட்ட 40 ஊழியர்க ம், 55 வய க்கு ேமற்பட்ட 61 
ஊழியர்க மாக ெமாத்தம் 129 ஊழியர்கள் அங்கு 
பணியாற்றிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நிைலயில் 
தங்க ைடய ெதாழில்கைள இழக்கின்றேபா  இந்த 
நல்லாட்சியின்மீ  அவர்க க்கு அதி ப்தி ஏற்ப ம். அவர்கள் 
விரக்தியைடவார்கள். இந்த நிைலைமயிைனச் சாியாக 
விளங்கிக்ெகாண்  அந்தத் ெதாழிற்சாைல டப்படாமல் 
மீண் ம் இயங்குவதற்கு ஏற்றவிதத்தில் நல்லாட்சி அரசான  
உாிய ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ம். அவ்வா  
அ  டப்ப மாக இ ந்தால், ேதசிய அரசாங்கம் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் அந்த 
மக்களின் சாபக்ேகட் க்கு உள்ளாகேவண்  வ ெமன்பைத 
இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அத்ேதா , 
அங்கு பணியாற்றியவர்கள் வி ம்பி ஓய் ெபற் ச் 
ெசல் ம்ேபா  VRS ெகா க்கப்பட்டா ம் அந்த 
ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம் கட் ெய ப்ப ேவண் ம். அ  
மீண் ம் உயர்நிைலக்கு வந்  மக்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க் 
கைள வழங்க ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில் பல உத்திேயாகத் 
தா்கள் உழன்  ெசயலாற்றிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் திைணக் களத்தின் தைலவர்களாக ம் அத்தியாவசிய 
நீர் வழங்கல் ேசைவையச் ெசய்கின்றவர்களாக ம் மின்சார 
ேசைவகைளச் ெசய்கின்றவர்களாக ம் காணப்ப கின்றார்கள். 
அப்ப ப்பட்ட வர்கள் அந்தத் ெதாழிற்சாைலைய 
மரணப்ப க்ைகயில் விட் விட்  அல்ல  அதைனச் 
சாக த் விட்  ெவளிேய  வதற்கு தயாராக இல்ைல. 
எனேவ, அந்த ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம்  இயக்குவதற்கு 
ஏற்ற விதத்தில் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சர் ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள் உாிய 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண்  ெமன்  இந்த உயாிய 
சைபயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த வைகயில், அந்தத் ெதாழிலாளர்கள  எதிர்பார்ப்  
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். அவ்வா  நிைறேவற்றப்ப  
கின்றேபா தான் உண்ைமயாகேவ நல்லாட்சி நில கின்ற 
ெதன்பைத அவர்கள் விளங்கிக் ெகாள்வார்கள். எனேவ, அந்த 
ெதாழிற்சாைலக க்கு மீண் ம் உயிர் ெகா ங்கள்! அந்தத் 
ெதாழிலாளர்களின் ஏக்கங்கைள, ஆதங்கங்கைள, ஆக்ேராஷங் 
கைளத் தீர்த்  ைவ ங்கள்! என்  இந்த உயாிய சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , என  உைரயில் குறிப்பிட்ட இந்த 
விடயங்கைள ஹன்சாட் ல் உறங்க ைவக்காமல், அவற்ைறச் 
ெசயற்பாட் ல் காண்பிக்கேவண் ெமன் ம் கூறி, விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

 

Thank you.  

ඊළඟට ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට විනාඩි 26ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්,  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නට 

ෙයදුණු මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්දී මටත් අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.  2003 අවුරුද්ෙද්  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත මඟින් 
රාජ්ය මුල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳව රජෙය් වගකීම ෙකොයි 
ආකාරෙයන් විය යුතුද යන්න පැහැදිලි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අද ෙමම පනතට ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන සහ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් 
අදහස් දැක්වීම දිහා අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා බලන ෙකොට 
ෙම් පනෙත් අරමුණු සහ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් සම්බන්ධව 
බරපතළ ෙනොගැළපීම් කිහිපයක් තිෙබන බව අපට ෙපනී යනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වර්තමාන රජය බලයට පත්වීෙම්දී 
ඉතාම දැඩි ෙලස කියන්නට ෙයදුණා,  පැවැති ආණ්ඩුව රාජ්ය 
මූල්ය අවභාවිත කිරීම සිදු කළ බව සහ රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව පැවැති රජයට  කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබුෙණ් නැහැ කියලා.  

පසු ගිය රජයට එවැනි ෙචෝදනාවක් තිබුණා. එය නිවැරදි කිරීම 
සඳහා විවිධාකාර වූ වැඩ පිළිෙවළවල් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
තුළත්, ඉන් අනතුරුව මාස 60න් අලුත් රටක් නමැති ඒ විප්ලවීය 
පතිපත්ති පකාශන වැඩ පිළිෙවළ තුළිනුත් රෙට් ජනතාව ඉදිරියට 
අරෙගන ආවා.  එෙහම අරෙගන ඇවිල්ලා දැඩි ෙලස තිෙබන 
මූල්ය අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා විවිධාකාර කෙමෝපායන් රට 
හමුෙව් ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනයක් ඇති කිරීම 
සඳහා විවිධාකාර රාජ්ය ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා ඒ හරහා 
නැතිවී ගිය යහ පාලනය නැවත ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම රට 
හමුෙව් තැබුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අද වන විට ඒ දීපු 
ෙපොෙරොන්දු පිළිබඳව කුමන ආකාරෙයන් අවෙරෝහණ පැත්තට රට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගමන් කරමින් තිෙබනවාද කියන එක සක්සුදක් ෙසේ අපට 
ෙපෙනනවා. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා, මීට ඉස්ෙසල්ලා පකාශ ෙවච්ච ආකාරයට විගණන 
ෙකොමිසම පිහිටුවලා, විගණන පනත ඉදිරිපත් කරලා ඒ සඳහා 
අවශ්ය කඩිනම් පියවර ගන්නවා කියලා. දින වකවානුත් දීලා 
තිබුණා. හැබැයි, දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ එය ඉෂ්ට කරන්න 
බැරි වුණා. දින සියයත් පසු වුණා; ෙදසීයත් පසු වුණා; තුන්සියයත් 
පසු වුණා. දැන් දින පන්සියයකටත් කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. මාස 
18ක් ෙම් ආණ්ඩුව පසු කරලා තිෙබනවා. තවම බැරි වුණා ඒ 
කටයුත්ත හරියාකාරව කරගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තුළින් අපිට  ෙපනී යන 
ෙදයක් තමයි ඒ කියපු ලස්සන සර්ව පිත්තල වචන, සර්ව පිත්තල 
ෙලෝකය අද ඉතාම පැහැදිලිව බිඳ වැෙටමින් පවතින බව. ෙම් 
කියපු ෙද්වල් අද ඉෂ්ට කරගන්න බැරිව, රජෙය් නායකයින්ෙග් 
සිට පහළ අය දක්වා සියලු ෙදනාෙග්ම එකම පතිපත්තිය, එකම 
වැඩ පිළිෙවළ ෙවලා තිෙබන්ෙන් දිගින් දිගට, දිගින් දිගටම පසු ගිය 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලනයට අත දිගු කරමින්; 
ඇඟිල්ල දිගු කරමින් "ඒ කාලෙය් එෙහම ෙවච්ච හින්දා ෙම් 
කාලෙය් ෙමෙහම ෙවනවා" කියන එක ආෙරෝපණය කිරීමට 
උත්සාහ කිරීමයි. සුපුරුදු කියමනක් තිෙබනවා ෙන්, "අච්චරට 
ෙමච්චර නම්, ෙමච්චරට ෙකොච්චරද?" කියලා. ඒ වාෙග් "එදා 
එෙහම වුණා, ෙමදා ෙමෙහම ෙවනවා" කියන එක  තමයි දැන් ෙම්  
කියන්ෙන්. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච යහ පාලනය,  

ෙම් රෙට් මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච යහ පාලනය, 
මිනිසස්ුන්ට දුන්න ෙපොෙරොන්දු අද අයිස් කන්දක් වාෙග් දියෙවමින් 
පවතිනවා. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි ෙම් මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.   

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
විවාදෙය් දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් දීර්ඝ ෙව්ලාවක් 
තිස්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූවා අපි දැක්කා. හැබැයි, 
ෙමොකක්වත් ෙත්රුෙණ් නම් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. බර, බර ගාන සද්දයක් තමයි ෙම් පැත්තට නම් 
ඇහුෙණ්.  ෙම් කියන කරුණක්  පිළිගත හැකි ආකාරයට, වැදගත් 
ආකාරයට ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන්  විපක්ෂෙය් 
අපට යම් තරමකටවත්  හිතලා බලන්න පුළුවන් කියලායි මම 
කියන්ෙන්.  නමුත්, ඒ මන්තීතුමා  දිගින් දිගටම පකාශ කෙළේ  පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු ෙවච්ච කියාදාමයන් දිහා බලන 
ෙකොට පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය තුළින් කිසිම 
වැඩ කටයුත්තක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ; රට විනාශෙයන් විනාශයට 
පත් වුණාය කියන කතාන්දරය විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 2015 
වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ වාර්ෂික වාර්තාවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2003 අංක 3 දරන රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනතට අනුව තමයි ෙමම වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙමම වාර්තාෙව් ඉතාම පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබන 
කරුණු පිළිබඳව මම දැන් ඔබතුමාෙග් සහ ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් තිෙබන කරුණු අසත්යද  කියලා 
කියන්න. ෙම් කරුණු අසත්යයි කියලා  ඔප්පු කරනවා නම්, පසු 
ගිය දස වසරකට ආසන්න කාලයක් ෙම් රට පාලනය කළ මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙමොනවත්ම කෙළේ නැහැයි කියන එක අපි 
පිළිගන්නම්. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය 2014 වර්ෂය 
ෙවනෙකොට රට තුළ කර තිබුණු වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ෙමම 
වාර්ෂික වාර්තාව තුළ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමය 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ෙම් රජෙය් මුදල් ඇමතිවරයා. ෙම් රජෙය් 
මුදල් අමාත්ය, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා, මුදල් රාජ්ය 
අමාත්ය, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු එම 
කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ ෙමම වාර්තාව තුළ ඒ සියල්ල 
අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගත් කටටම කියාෙගන- 
කියාෙගන යනවා, අරක ෙමෙහමයි; ෙම්ක ෙමෙහමයි කියලා.  

2014 වර්ෂය තුළ රෙට් ආෙයෝජන සියයට 32ක් වැනි ඉහළ 
මට්ටමක තිබුණාය කියා ෙමම වාර්තාෙව් කියා තිෙබනවා. මම 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් අහනවා, ෙම්ක වැරදිද කියලා. 
සියයට 32 දක්වා රෙට් ආෙයෝජන මට්ටම ඉහළ ෙගොස් තිබුණාය 
කියා ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබන එක වැරදිද? ජාතික 
ඉතිරිකිරීම් පතිශතය සියයට 29.5ක් වැනි ඉහළ මට්ටමක 
පැවතුණාය කියා ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. ඒක වැරදිද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජය තුළ  2014 වර්ෂෙය් අය වැය හිඟය සියයට 5.7යි 
කියලා ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. ඒක වැරැදිද?  ඊළඟට, 2004 වර්ෂය 
වනෙකොට සියයට 103ක්  තිබුණු රාජ්ය ණය  2014 වර්ෂෙය්  
සියයට 70.7ක් දක්වා අඩු කර තිෙබනවා කියලා ෙමම වාර්තාෙව් 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක වැරැදිද? රට තුළ ජාත්යන්තර සංචිතය 
ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 8.2ක් තිබුණු බව  ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා.  ඒක වැරදිද? අපි අහනවා, ෙම් මහා පාඥෙයෝ ටික, ෙම් 
ෙලොකු ඔළු ෙගඩි ටික, ෙම් ෙමොළ ෙගඩි ටික එකතු ෙවලා අද 
ෙවනෙකොට -2016 පළමුවැනි කාර්තුව අවසාන ෙවන ෙකොට- 
සියයට 8.2ට තිබුණු ජාත්යන්තර සංචිතය වැඩි කර තිෙබනවාද, 
අඩු කර තිෙබනවාද කියා. මම අහන්ෙන් ෙම් ෙල්ඛන ය 
බලාෙගනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂය වනවිට රෙට් 
ජංගම දුරකථන ඝනත්වය පුද්ගලයන් සියයකට 107ක මට්ටෙම් 
තිබුණාය කියා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක වැරැදිද? සථ්ාවර 
දුරකථන ඝනත්වය පුද්ගලයන් සියයකට 120ක මට්ටෙම් 
තිබුණාය කියා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට, විදුලි බලය 
සඳහා පෙව්ශය ජන ගහනෙයන් සියයට 98 දක්වා වැඩි කර 
තිබුණාය කියා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒකත් වැරැද්දක්ද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2009-2014 කාලෙය් දී රෙට්  
ජාතික නිෂ්පාදනයන් අඛණ්ඩව ඉහළ ෙව්ගයකින් වර්ධනය වුණු 
බව ෙමම වාර්තාෙව් සටහන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක වැරැදිද? ඒ 
වාෙග්ම 2014 වර්ෂෙය් දී උද්ධමනය සියයට 3.3 දක්වා  අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ජීවන වියදම් අර්බුදය පහළ මට්ටමක තිබුණු බව 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම වාර්තාෙව් පිටු අංක 03හි 
සඳහන් ෙවනවා, විරැකියාව අනුපාතය සියයට 4.3 දක්වා අඩු 
ෙවලා තිබුණු බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන් 
දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම ණය බරතාව පිළිබඳව,  පසු ගිය රජෙය් 
තිබුණු අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව පකාශ කරද්දී,  ගරු මුදල් අමාත්ය  
රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන්  කරුණු   හරිය කියලා කියනවාද, 
වැරැදියි කියලා කියනවාද   කියන එකයි  අපි  රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් 
අහන්ෙන්. නමුත් එෙහම ෙමොකුත් කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙමම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම 
ආණ්ඩුවයි ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා අපි ඉතාම කරුණාෙවන් 
ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, තමන්ෙග් 
ෙනොහැකියාව, තමන්ෙග් බැරිකම, තමන්ෙග් ෙමෝඩකම, මජරකම, 
අමනකම වසා ගන්න හැම ෙදයක්ම ෙම් පැත්තට දමලා,  
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට,  එෙහම නැත්නම් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
සන්ධාන ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දිගු කරනවා ෙවනුවට තමන් විසින් රට 
හමුෙව්, ජනතාව හමුෙව් තැබූ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු 
කරන්නය කියලා. එෙහම කෙළොත් යහ පාලනය තව ටික 
කාලයක් ෙහෝ පවතීවි. ඒ වාෙග්ම අද කියනවා, දැවැන්ත 
ආකාරෙය් සංවර්ධනයක් රට පුරාම සිදු ෙවමින් පවතිනවා කියලා.  
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ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් අද ෙම් පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරමින් කිව්වා, විශාල සංවර්ධනයක් බැලූ බැලූ හැම අෙත්ම 
තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, රූපවාහිනිය දැක්කාම අපටත් 
හිෙතනවා, සංවර්ධනයක් තිෙබනවා තමයි කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මැති ඇමතිවරුන් -ආණ්ඩුෙව් ඉහළම උදවිය- 
හැම දාම වාෙග් ගිහිල්ලා කරන විවෘත කිරීම් රූපවාහිනිෙය් 
ෙපන්වනවා. ඊෙය් ෙහෝ ෙප ෙර්දාත් එවැනි ෙද්වල් ෙපන්වූවා. 
අච්චර ගියා, ෙමච්චර ගියා කියලා විවෘත කිරීම් ෙපන්වනවා. අපි ඒ 
විවෘත කිරීම් පිළිබඳව ෙහොයා බලන ෙකොට ඒ හැම එකක්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් වැඩ අවසාන 
කරපු කර්මාන්තයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් නායකෙයෝ ගිහිල්ලා විවෘත 
කරන්ෙන්.  

දැන් නිවාස සංකල්පය පිළිබඳව මහා ෙලොකුවට පුරසාරම් 
ෙදොඩවන නිෙයෝජ්ය නායකතුමාත් මාළිගාවත්ෙත් නිවාස 
සංකීර්ණයක් විවෘත කළා. ඔය විවිධ ෙචෝදනා, අපහාස, උපහාස 
එල්ල කරන විමල් වීරවංශ මැතිතුමා නිවාස ඇමතිවරයා හැටියට 
සිටි කාලෙය් මාළිගාවත්ෙත් හදපු නිවාස සංකීර්ණයක් තමයි 
එතුමා එෙසේ ගිහිල්ලා විවෘත කරලා එන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පිහිනුම් තටාක, පාසල් ෙගොඩනැගිලි, 
ෙරෝහල්, පාරවල්, ෙවන එකක් තියා මුදල් අමාත්යාංශෙය් පධාන 
කාර්යාලයත් ආණ්ඩුෙව් ඉහළ තැන්වල උදවිය ගිහිල්ලා විවෘත 
කළා. හැබැයි, ෙම් ඔක්ෙකෝම පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් හැදුව 
ඒවා.  

ෙම් මාස 18ට ලංකා රාජ්යෙය් මුදල් ෙවන් කරලා, වියදම් 
කරලා හදපු ව්යාපෘතියක්; විවෘත කරපු ස්ථානයක් පිළිබඳව 
කියන්න. පාලම් දහෙසේ ව්යාපෘතිය ෙගනාවා. පාලම් දහෙසේ 
ව්යාපෘතිය ෙගනැල්ලා පාලම් ටිෙක් වැඩ පටන් ෙගන තිෙබන 
ෙකොට ආණ්ඩුව ෙපරළුණා. හැබැයි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙලොකු 
ෙලොක්ෙකෝ ගිහිල්ලා ෙබෝඩ් ගහෙගන පාරවල් ටික විවෘත 
කරනවා; පාලම් ටික විවෘත කරනවා. නමුත්, ඒවාට පතිපාදන දීලා 
කටයුතු ෙකරුෙව් ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. ෙම් ෙද්වල් කියන්න 
ලජ්ජයි.  

පසු ගිය දවස්වල පත්තරවල තිෙබනවා අපි දැක්ෙක් පාරවල් 
හදලා විවෘත කරන ඒවා ෙනොෙවයි. හදපු පාරවල් කඩලා තිෙබන 
බව පත්තර වල දමා තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒ ෙතොරතුරු අනිකුත් 
මාධ්යවලත් තිබුණා. ඇවිදින මං තීරු කඩලා ගලවපු ඒවා අපි 
දැක්කා. රාජ්ය අරමුදල් අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව විවධ හඬ 
නැ ෙඟන ෙම් කාල වකවානුව තුළ පසු ගිය රජෙය් සිටි අෙප් 
ඇමතිවරෙයක් වුණු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අවභාවිත 
කිරීම සම්බන්ධව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කළා. එතුමා කරපු 
වැරැද්ද ෙමොකක්ද? පාෙද්ශීය සභාවලට, පළාත් පාලන 
ආයතනවලට යකඩ බ ට ලබා දීම. හැබැයි, ඒ දීපු බට අදත් පළාත් 
පාලන ආයතනවල තිෙබන බව අපි දැක්කා. නමුත්, ෙවනසක් 
තිෙබනවා. අද නගර හැම තැනම ඒ දීපු බටවල ෙකොළ පාට ෙකොඩි 
දමා තිෙබනවා. ෙමන්න, මූල්ය අවභාවිතය. දීපු බට එෙහමම 
තිබුණත්, පාරවල් කඩපු අය සම්බන්ධව, මූල්ය අවභාවිත කිරීමක් 
සම්බන්ධව ඔය කියන මූල්ය වංචා විමර්ශන ෙකොට්ඨාස, අලුත් 
ෙපොලිස්පති, කිසි ෙකෙනක් පියවරක් ගන්නවා අපි දැකලා නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙදනවා කිව්ව යහ පාලනය ෙම්කද 
කියලා අපි නැවතත් අහන්න ඕනෑ. උදා කරනවා කිව්ව යහ 
පාලනය ෙම්කද? ඒ නිසා අපට ෙම් සම්බන්ධව නැවත නැවත හිතා 
බලන්න ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

එෙමන්ම ෙමම මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත තුළ ඉතාම බරපතළ ආකාරෙය් ෙදයක් ගැබ් 

ෙවලා තිෙබනවා. දැන් රාජ්ය අරමුදල් සහ ෙපෞද්ගලික මුදල් එකතු 
කරලා ආරම්භ කරන ව්යාපෘතිවල අවදානම ෙම් ආණ්ඩුව භාර 
ගන්න සූදානම් යනුෙවන් කියලා තිෙබන ෙම් පකාශය තුළ -ෙම් 
වගන්තිය තුළ- ෙමොන තරම් දුරට රාජ්ය අරමුදල් සුරක්ෂිත  
වනවාද කියන පශ්නය තවදුරටත් රටට පශ්නයක් ෙනොෙවයිද? 
රෙට් ආර්ථිකයට පශ්නයක්  ෙනොෙවයිද? ෙම්ක ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කිරීමක්ද? ඉතාම අඩු ෙකොටස් පමාණයක් 
තිෙබන හවුල් සමාගම්වල වගකීම රජය දරනවා යැයි පකාශ කිරීම 
තුළ රාජ්ය අරමුදල් නිසි පරිදි කළමනාකරණය වීමක් සිදුෙව්ද 
යන්න පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් පක්ෂ විපක්ෂ ගරු මන්තීවරු නැවත 
නැවතත් සිතා බැලිය යුතු වනවාය කියන පකාශය අපි ෙම් 
සභාෙව්දී කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

එෙමන්ම ෙම් ආකාරයට දිගින් දිගට කටයුතු කිරීමත්, ෙම් 
ආකාරෙය් පකාශ කිරීමත් තුළ,  රාජ්ය අරමුදල් නිසි පරිදි 
කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව සභාෙව් කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් අපට අහන්න ෙවනවා, රජයට ආදායම් එකතු කර 
ගැනීෙම් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව ඉදිරිපත් කරපු  වැට් -
බදු- සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතට ෙමොකද වුෙණ් කියන පශ්නය.  
"ෙම්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි"  කියලා,  එෙහම නැත්නම් 
"රාජපක්ෂෙග් බදු" කියලා, "රාජපක්ෂ බද්ද" කියලා අලුත්  
නමකුත් දාලා ෛවරී සහගතව ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත 
අධිකරණෙය් පතික්ෙෂේප වීම තුළම රජෙය් ගමන් මාර්ගයට කණ 
ෙකොකා හඬා තිෙබන බව ෙපනී යනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් ෙකරුෙව් ෙලොකු ආදායම් පමාණයක් එකතු කර ගන්න 
බලාෙගනයි. "රාජපක්ෂ බද්ද" කියලායි හැඳින්වූෙය්. රාජපක්ෂ 
ණය ෙගවන්නය කියලා පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙකරුවා. 
හැබැයි, මහා විශාල කණ්ඩායමක්, 93ෙදෙනකුෙගන් යුත් ඇමති 
මණ්ඩලයක් ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුෙව් කාටවත් ෙපන්වා ෙදන්න බැරි 
වුණාද, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගියාම ඒක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියන 
එක. යම් කිසි විධියකින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරුන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට ෙනොයන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සම්මත වනවා ෙන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? එෙසේ වූවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ගැන 
මහ ෙලොකුවට කථා කරන, රාජපක්ෂ ඒකාධිපතිවාදය ගැන නන් 
ෙදොඩවන  ෙම් උදවිය කරන්න හැදුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව bulldoze 
කරෙගන යන්නයි. හැබැයි, ඒ තත්ත්වය, ඒ ව්යායාමය වළක්වන්න 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දීපු තීන්දුවට. අද ෙම් 
ආකාරයට  කුමන ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු කළත්, අපට 
ෙපනී යන්ෙන් රජෙය් ගමන් මාර්ගය ඉතා අපැහැදිලියි, ඉතාම 
අඩමානයි කියන එකයි. ඔවුන් ආදායම් එකතු කර ගැනීෙම් 
අදහසින්, රාජ්ය ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම් අදහසින් -ෙම් කුමන 
අදහසින්- වැඩ කළත් ඒ හැම ෙදයකම අවසානෙය් අඩංගු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෛවරී ස්වභාවයයි; ෛවරයයි. ආණ්ඩුෙව් 
මැතිඇමතිවරු කථා කරන වචනයක් වචනයක් පාසා ෛවරය 
වැක්ෙකෙරනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි නරක අදහසකින්, නරක 
හිතකින් ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙකොයි තරම් දුරට 
සාර්ථක ෙව්විද කියන එක පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපට ගැටලු -පශ්න- තිෙබනවා.  

අපි අවසාන වශෙයන් පකාශ කරනවා, "රාජපක්ෂ", 
"රාජපක්ෂ", "රාජපක්ෂ" යනුෙවන් අත දිගු කර කර, ඇඟිල්ල දිගු 
කර කර මාස 18ක් තිස්ෙසේ පුනරුච්චාරණය කරපු ෙමන්න ෙම් 
කියා මාර්ගෙයන් බැහැරව රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා වැඩ 
පිළි ෙවළක් ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව. එෙසේ ෙනොකර,  
සියලු වැරදි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මතත්,  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා මතත් පවරමින් කරෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට තව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දුරටත් ඉදිරි ගමනක් නැහැයි කියන එක ෙම් රෙට් ඉන්න පුංචි 
දරුවකුට පවා වැටෙහන ෙදයක්, ෙත්ෙරන ෙදයක්.  අද රජය ජප 
කරන එකම මන්තරය ෙවලා තිෙබන්ෙන් "රාජපක්ෂ" කියන 
වචනයයි. ෙමයින් ෙතොරව වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුවට නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කළ ෙබොෙහෝ අණ පනත් පිළිබඳව  
ගැටලු සහගත තැන් ඇති ෙවලා රට අගාධයට යන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

අද කියනවා, උද්ධමනය අඩුයි කියලා. රට සංවර්ධනය ෙවලායි 
කියනවා, යහ පාලනය ඇති ෙවලායි කියනවා, සුදු වෑන් නැහැයි 
කියනවා, අධිකරණය ස්වාධීනයි කියනවා, ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ස්වාධීනයි කියනවා, රාජ්ය ෙසේවය ස්වාධීනයි කියනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම හුදු වචන මාලාවක් පමණක් ෙවලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොන සුරංගනා වචන, කතා කිව්වත් ජනතාවෙග් 
බඩට දැෙනන ෙදයක් කරන්ෙන් නැත්නම් කිසිම ආණ්ඩුවකට 
පවතින්න බැහැයි කියන එක අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

එදා ඇහුවා, පාරවල් කාපට් කරලා කන්න ද කියලා. අපි අද 
අහනවා,  ෙම් රෙට් මිනිස්සු බඩ ගින්ෙන් ඉන්දැද්දී යහ පාලනය 
කන්න ද කියලා. අද ෙම් රෙට් මිනිස්සු බඩගින්ෙන්, හාමෙත් 
ඉන්දැද්දී රෙට් නායකෙයෝ, ආණ්ඩුෙව් නායකෙයෝ ගිහිල්ලා යහ 
පාලනය ගැන පුරසාරම් ෙදොඩනවා. අපි අහනවා යහ පාලනය 
කන්න ද කියලා.  ෙම් මිනිස්සුන්ෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්නය 
කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. ආණ්ඩුව අද කුමන ආකාරෙය් 
පකාශ ෙකරුවත් අපි කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය දශකයක කාලය තුළ 
ෙම් රට යම් කිසි ස්ථාවර තැනකට ෙගන ගිය බව.  නමුත්, අද ඒ 
තත්ත්වය දිෙනන් දින විනාශෙයන් විනාශයට පත් ෙවමින් තිෙබන 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පෙතහි ඉදිරිපත් කර තිෙබන වගන්ති, වචන ඉතා 
ෙහොඳ වුණත් ෙමහි අඩංගු ෙවලා තිෙබන අදහස ඒ තරම් ෙහොඳ 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මූල්ය කළමනාකරණය කිරීෙම් 
මුවාෙවන් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන වචන ෙනොෙවයි කියාත්මක 
වන්ෙන්. මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව අද මුළු ආණ්ඩුවම 
නිශ්ශබ්දයි. 

ගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා" කියලා. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් රජෙය්  
ගරු අගමැතිතුමා කියා කළ ආකාරය ගැන බරපතළ ගැටලුවක් 
අපට තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකු අධිපති තනතුෙර් හිටපු ඒ පුද්ගලයා 
ඉවත් කළාට ඔහු ෙහවණැල්ල වාෙග් තවත් අගමැතිතුමා 
පිටිපස්ෙසේ වාඩිෙවලා කැරකැවි, කරකැවි ඉහළ තනතුරු 
තානාන්තර දරමින් දඟලන්ෙන් ඇයි? ෙම් රටට - ලංකාවට- වැඩක් 
කරන්නද? නැහැ. තමන්ෙග් සුඛ විහරණය සඳහා යම් යම් කියා 
මාර්ග ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට බරපතළ හානි 
කරපු මිනිස්සු; එදා ඉඳලා පැනලා ගිය මිනිස්සු  අද නැවත වරක් 
ඇවිල්ලා අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් වෙට් ඉඳෙගන ආර්ථික 
උපෙද්ශකෙයෝ ෙවලා උපෙදස් ෙදන්ෙන් යටි මඩි ගහ ෙගන, 
සාක්කු පුරවා ෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කරලා 
ආපසු යාෙම් ව්යාපාරයට මිසක් ෙවනත් ෙදයකට ෙනොෙවයි.  

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත තුළින් පකාශ කරන ෙද්, 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ෙනොලැබී යනවා වාෙග්ම ෙම් යහපාලන 
රජය තුළින් රෙට් ආර්ථිකය දිෙනන් දින මරු කටට ගමන් කරමින් 
තිෙබනවාය කියන එක අවසාන වශෙයන් පකාශ කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ 

කථා කරන්න තිබුෙණ් මටයි. නමුත් හදිසි පශ්න රාශියක් ගැන 
සාකච්ඡාවකට ගිය නිසා එන්න බැරි වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් කථා 
කරන්නට ඉඩ ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

එහා පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා කරන ආර්ථික විෙශේෂඥයන් දිහා 
බැලුවාම ඒ ආර්ථික වි ෙශේෂඥයන් අතරින් ෙහොඳම ෙකෙනක් තමයි 
මෙග් මිත බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. මම මුලින් කථා 
කරන්නයි හිටිෙය්. මෙග් මිත බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
පකාශයක් ඇතුළත් පත්තර පිටුවක් මම සභාගත* කරනවා. 

ෙමහි තිෙබන්ෙන් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අධ්යාපන 
ඇමති විධියට එදා කළ පකාශයක්. ෙම් අය තමයි අද ෙම් වැදි බණ 
ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 2012 අෙපේල් මස 9වැනි සඳුදා "ලංකාදීප"  
පුවත්පතට එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"හාල්පිටි කිෙලෝවකින් ඉඳිආප්ප 350ක් හදන හැටි මැයි මාසෙය්දී 
කියනවා: එවිට උෙද් ෙව්ලට යන්ෙන් රු.10යි. 

ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන කියයි." 

හාල් පිටි කිෙලෝවකින් ඉඳිආප්ප 350ක් හදන හැටි මම බැලුවා. 
දවසක් TNL එෙක්ද ෙකොෙහද සංවාදයකදී එතුමාෙගන් මම ඒ 
ගැන ඇහුවා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "මැෂින් එකක් හදලා 
තිෙබනවා කියලා ෙකෙනක් මට කිව්වා" කියලා. මම අද උෙද් 
ඉඳිආප්පයක් ගත්තා. සාමාන්යෙයන්  කිෙලෝවකින් ෙම් වාෙග් 
ඉඳිආප්ප 80ක් විතර හදන්න පුළුවන්. ෙම්ක ඉඳිආප්පයකුත් 
ෙනොෙවයි. කිෙලෝවකින් 80යි හදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
සම්ෙබෝල නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සම්ෙබෝල කටට දමා ගන්න එක ෙන් තිෙයන්ෙන්. ඉඳිආප්ප 

350ක් හදනවා නම් ෙපොඩි ෙපොඩි කෑලි කෑලි 350ක් හදන්න 
පුළුවන්. ආණ්ඩුවටත් විපක්ෂයටත් උපෙදස් ෙදන රාජපක්ෂ 
පක්ෂෙය් ආර්ථික විෙශේෂඥ බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
තවදුරටත් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:  

1063 1064 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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"... තරුණ ව්යවසායකෙයක් මැයි මාසෙය්දී හඳුන්වා ෙදනවා. එවිට 
ඉඳිආප්ප විස්සකට වැය වන්ෙන් රුපියල් හයක් පමණයි."  

රාජපක්ෂ න්යාය අනුව ෙම් වාෙග් ෙපොඩි කෑලි විස්සක් තමයි 
කන්න ෙවන්ෙන්. ඒකයි එෙහම කියන්ෙන්. එතුමා තවදුරටත් 
ෙමෙහම කියනවා:  

"ඉඳිආප්ප විස්සක් සම්බල් ටිකක් එක්ක කෑෙවොත් උෙද් ආහාර ෙව්ල 
රුපියල් දහයකින් සකස් කර ගත හැකියැයි" 

රුපියල් දහෙයන් ඔක්ෙකොම කරන්න පුළුවන්ලු. ෙත් එකකුත් 
බීලා ඔක්ෙකොම කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, 
"තිෙදනකුෙගන් යුත් පවුලකට රුපියල් 7,500ක මුදලකින් ෙහොඳට 
කා බී ෙනොමැරී ජීවත් විය හැකියි" කියලා.  

එතුමා 2012.03.27 වැනි දින "ලක්බිම" පුවත්පතට ෙමෙහම 
කියා තිෙබනවා. 

"ෙමරට එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 2500කට අඩුෙවන් කාල බීල 
ෙනොමැරී ඉන්න පුළුවන්" 

ඉතින් ෙම්ක තමයි න්යාය.  

රාජපක්ෂ ෙරජීමය පාලනය කරන කාලෙය් නීතියක් කියලා 
එකක් තිබුෙණ් නැහැ.ෙපොන්නි සම්බා සහ රතු කැකුළු හාල්  
ෙමටික් ෙටොන් 2,25,000ක් ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන්න 
භාණ්ඩාගාරෙය් හිටපු ෙල්කම් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ 
නිෙයෝගයක් එවා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ලංකාෙව් හාල් හිඟයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර 
සෙතොස සභාපතිට ලියුමක් යවනවා, ඒ  company එෙකන් හාල් 
ගන්න කියලා. The Treasury Secretary sent a letter to the 
CWE Chairman ordering to buy from that company.  
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය යටෙත් US Dollars 18 millionවලට 
ෙගනාවා. මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇමති විධියට හිටියා.  ඇමති 
විධියට ඒ ෙවලාෙව් මම ෙම්වා ඔක්ෙකොම ඉදිරිපත් කළා. දැනටත් 
ඒ නඩුව යනවා.  දැන් ඒ ඔක්ෙකොම එනවා.  

නීතියක් නැතිව, සදාචාරයක් නැතිව, භයක් නැතිව ෙම් අය අද 
ෙමතැන කථා කරනවා. භාණ්ඩාගාරෙය් එවැනි ෙද්වල් සිද්ධ 
ෙවලා, ෙම් රට බංෙකොෙලොත් කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙනොදන්වා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකර කටයුතු කරපු 
සමාජයක අද අපි විවෘතභාවයකින් ආර්ථිකය දියුණු කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින් ඉන්නවා. එදා මූල්ය 
කළමනාකාරිත්වයක් තිබුණාද කියලා මා අහනවා. එදා කිසිම 
කළමනාකාරිත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ෙමතුමා -මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා- සිටියා. ෙමතුමන්ලා අයින් 
වුෙණ් ඇයි? එදා පවුල් 3ක් තමයි ෙම් රට පාලනය කෙළේ. ඒ කවුද? 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, 
භාණ්ඩාගාරෙය් හිටපු ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර සහ රාජපක්ෂ 
සමාගමයි එදා රට පාලනය කෙළේ. ෙම් අය තමයි රට පාලනය 
කිරීෙම් ඔක්ෙකොම තීරණ ගන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය දන්ෙන්ත් 
නැහැ, එය අනුමත ෙවලා සල්ලි, මිනිසුන් අරෙගන ව්යාපෘති පටන් 
ගන්න ගිහිල්ලා. එවැනි තත්ත්වයක තිබුණු රටක් තුළ අද අපි 
විවෘතභාවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සාකච්ඡා කරලා තීරණය කළා. අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික කමිටු 
සියල්ෙල්ම සාකච්ඡා කරන ෙද්වල් කැබිනට් මණ්ඩලයට එන්න 
ඕනෑ. කැබිනට් මණ්ඩලයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා අගමැතිතුමාට සහ 
ජනාධිපතිතුමාට යවන්න ඕනෑ.  ජනාධිපතිතුමාත් කමිටු පත් 
කරලා, ඒවා විවෘතව සාකච්ඡා කරලා බලලා තමයි, කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කරන්ෙන්.  

ජපන් ආධාර තුළ අද මුළු ෙකොළඹ නගරෙය්ම monorail 
system එකක් ඇති කරන්න කටයුතු කරනවා. නමුත් එදා එෙහම 
ෙනොෙවයි ෙන්. අහවල් අහවල් රටවල් චීනය එක්ක ගිවිසුමක් 
ගැහුවාය කියනවා. සියයට 8ක, සියයට 9ක ෙපොලියට ණය 
ගන්නවා. ඒ ගැන කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ; කැබිනට් 
මණ්ඩලයවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගත්ත ණයවලට තමයි අපි පව් 
ෙගවන්ෙන්. ෙමතුමන්ලාට අද කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ 
කරපු වංචාවන් තවම ෙහළිෙවනවා. අපි අද විවෘතව කැබිනට් 
මණ්ඩලය තීරණ ගත්තා. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා වැනි 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිතුමන්ලා ඉන්නවා. ෙම්වා සියල්ලම ගැන අපි 
විවෘතව කථා කරනවා.  

මා Minister of  Sustainable Development and Wildlife 
හැටියට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගියා. 12වන දා සිට 22වන දා 
දක්වා ඒ සමුළුව පැවැත්වූවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් සමුළුෙව්දී විෙද්ශ 
නිෙයෝජිතෙයෝ මට කිව්වා, “Your President is a marvelous 
man”  කියලා. Then,  I asked, "why do you say so?”.  They 
said, " See, your President was able to get the support of the 
most powerful other political party and  see  how he is 
working together with the two main political parties, the 
United National Party and the Sri Lanka Freedom Party." 
Sir, they also admired his foreign policy of getting the 
support of all the countries.  

ජනාධිපතිතුමා ගිය ෙවලාෙව් ඒ නායකෙයෝ ඔක්ෙකොම එකතු 
ෙවලා එතුමාව වට කර ගත්තාය කියලා ඒ තානාපති කාර්යාලෙය් 
අය මට කිව්වා. අන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට, රෙට් ආර්ථිකය 
දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළකට අපි බැහැලා ඉන්නවා. මෙග් 
අමාත්යාංශය ගන්න ෙකෝ. Safari park කියනවා, බිලියන ගණන් 
ගහන ඒවාට Commissions පත් කරලා ඒවා පරීක්ෂණය කරනවා 
කියලා. ෙම් සෑම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්ම inquiries කරලා, අද 
අහිංසක නිලධාරින් interdict කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. නීති 
විෙරෝධිව අලි අම්මලා මරලා, අලි පැටවු ෙගනාවා.  අරලියගහ 
මැදුෙර් තබා ෙගනයි එදා ෙපොත ලිව්ෙව්. අපි දළ දා මාලිගාෙව් 
ෙපරහැරට අලි දුන්නා. ෙමොකද ෙවන්ෙන්? උපවාස කරලා DIGට 
කියනවා ලු,  "ෙම් අලි ටික අපට ෙදනවාය කියා ලියවිල්ලක්, 
සහතිකයක් දුන්ෙනොත් අපි සත්යගහය ඉවර කරනවා"යි කියලා. 
ෙම් වාෙග් ෙහොරකම් කරපු ෙහොරුන්ට රාජපක්ෂ යුගෙය් නීතියක් 
නැති වුණාට ෙම් යුගෙය් නීතියක් තිෙබනවාය කියන්න කියලා මා 
කිව්වා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඒකයි කිව්ෙව්. අපි 
ෙපරහැරට අවශ්ය අලි දීලා තිෙබනවා. කඩාකප්පල් කරන්න අපි 
ලෑස්ති නැහැයි කියලා මා කියන්න කැමැතියි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
තුළ අෙප් පක්ෂ ෙදක තීරණය කළා, අවුරුදු 5ක කාලය තුළ ෙම් 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරනවාය කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ සංවර්ධනය තුළින් අපි ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනයනවා. ගරු 

ජනාධිපතිතුමා මෙග් මිතයා. කෑ ගහන ෙම් අය ෙකොරියාව, 
ජපානය වාෙග් රටවලට ගිහින් සර්කස්  ගැහුවාට, අපි ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ෙම් රට හදනවාය කියන එක මම කියන්නට 
කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)) 
ඊළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  වචන 

ස්වල්පයක් කථා කිරීමට හැකි වීම ගැන මම විෙශේෂෙයන් සතුටු 
ෙවනවා.  

ෙම් කාරණය ගැන කථා කරනෙකොට පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් මූල්යමය කටයුතු පාලනය ෙව්චච ආකාරය ගැන ෙහොඳම 
නිදසුන තමයි, ෙම් රෙට් අය වැෙයන් සම්ම්ත වන මුදල්වලින් 
සියයට 70ක් පාලනය කෙළේ එක පවුලක් වීම.  ඒ කාලෙය් ෙම් රට 
පාලනය කළ ආකාරය ගැන එතැනින් එහාට විස්තර කරන්නට 
අවශ්යයි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා හැටියටත්,  ඒ 
වාෙග්ම තිබුණු පධානතම අමාත්යාංශ ගණනාවක් එකතු කර 
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්,  රෙට් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කළ 
අයත් ඇතුළු ෙම් වාෙග් හතර පස් ෙදෙනක් තුළින් තමයි ෙම් රෙට් 
අය වැෙයන්  සියයට 70ක්  පාලනය වුෙණ්; මුදල් වියදම් කෙළේ. 
මට මතකයි,  විෙශේෂෙයන් මැතිවරණ කාලසීමාව තුළදී ෙම් රෙට් 
මූල්ය කළමනාකරණය කළ ආකාරය; වියදම් කළ ආකාරය. කිසිම 
කමෙව්දයකින් ෙතොරවයි කටයුතු කෙළේ. ෙටන්ඩර් සම්බන්ධව 
කමෙව්දයක් කිසිෙසේත්ම අනුගමනය කෙළේ නැහැ. තමන්ට 
හිතවත්, තමන්ට අවශ්ය ෙකොන්තාත්කරුවාට ෙකොන්තාත්තුව ලබා 
ෙදන යුගයකුයි තිබුෙණ්.  විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිවරණයට 
කලින් ෙදසැම්බර් මාසෙය් අවස්ථා ගණනාවකදී, ව්යාපෘති 
ගණනාවක් ආරම්භ කළා; මුල් ගල් තැබුවා. නමුත් ජනවාරි 08වන 
දායින් පස්ෙසේ අපට දකින්නට ලැබුණා, ෙම් ව්යාපෘතිවලට ලබා දුන් 
එක ෙකොන්තාත්තුවක්වත් නිසි කමෙව්දයකට ලබා දුන් ඒවා 
ෙනොවන බව.  

විෙශේෂෙයන් මහාමාර්ග සම්බන්ධෙයන් විශාල මුදල් 
පමාණයක් අවභාවිතයට ලක් වී තිෙබනවා. දැන් ෙම් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු ෙම් ආ ණ්ඩුව ෙපරළන්න 
කැමැත්ෙතන්, ආශාෙවන් බඩ ගාන්ෙන් ඒ ෙසොරකම් ටික වසා 
ගන්නයි. නැතුව ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. අද නඩු 
තිෙබන අය, ඇප මත ඉන්න අයට තමයි අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්, 
කරපු ෙහොරකම් ටිෙකන් ෙබ්ෙරන්න ආණ්ඩුව ෙපරළන්න.  

අද අපට නව රජයක් හැටියට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, මූල්ය 
කළමනාකරණය හරි මඟකට ෙගන යන්න. අපි ඒක නිකම් 
වචනයකට සීමා කර නැහැ. ඒක වචනයකට සීමා ෙනොකර 
පාෙයෝගිකව ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. අද සෑම ව්යාපෘතියක්ම 
ෙටන්ඩර් කිරීම අත්යවශ්යයි. එය අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. තිබුණු 
තත්ත්වය රජෙය් පතිපත්තියක් හැටියට ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
සෑම ව්යාපෘතියක්ම ෙටන්ඩර් කිරීම අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ආයතනවල මූල්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් 'ෙකෝප්' එෙක්දී ෙකොච්චර කථාබහ 
වුණත් ඒවා කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, එවකට 'ෙකෝප්' 
එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වුෙණ්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ම 
ඇමතිවරෙයක්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක් තමයි එවකට 
'ෙකෝප්' එෙක් සභාපතිවරයා. එෙහම වුණාම අපට නඩුවක් අහලා 
සාධාරණයක් ඉටු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවාද? නැහැ. අද 

වර්තමාන ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 'ෙකෝප්' එෙක් 
සභාපතිවරයා හැටියට විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් පත් කර ගන්න. විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
පුද්ගලෙයක් එම කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත්වීම තුළින් 
රජෙය් ආයතනවල මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳව පශ්න 
කරන්න දැන් අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පශ්න කිරීම් 
තුළින් ඒ අවශ්ය පියවර ස්වාධීනව ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් වන විට 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මුළු රෙට්ම මූල්ය 
කළමනාකරණෙය් විශාල ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී 
යම් යම් පමාදයන් සිදුෙවලා තිෙබනවාය කියා සමහර විට සමහර 
අය ෙචෝදනා කරන්න පුළුවන්. ඔව්, ඒක ඇත්තයි. යම් යම් 
පමාදයන් සිදු ෙවනවා. මෙග් ෙගදර අලුත්වැඩියා කරනවා නම්, 
ඒවා මම උපයා ගත්ත මුදල් නම් මට ඕනෑ විධියට වියදම් කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, මහ ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරන ෙකොට ඒ හරි 
කමෙව්දයට අනුව ඒවා වියදම් කරන්න ඕනෑ. තමන්ෙග් ෙගදර 
අලුත්වැඩියා කරන්න මුදල් වියදම් කරන ආකාරයට මහජන මුදල් 
වියදම් කරන්න බැහැ. යම් යම් පමාදයන් සිදු වුවත්, ඒ නිසි 
කමෙව්දයට මහ ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කළ යුතුයි. 
විනිවිදභාවය අනිවාර්යෙයන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ නිසි කමෙව්දය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ 
නායකයන් තමයි ෙම් රටට අවශ්ය වන්ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ඒ සඳහා නිදසුනක් හැටියට අෙප් අතිගරු ජනාධිපති 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නම් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා 
දැන් ෙම් රෙට් පිරිසිදු පාලනයක් ෙගන යනවා. ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න, දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් බවට පත් කරන්න 
එතුමන්ලාට තිෙබන වුවමනාව නිසාම ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටම ඒ 
ආකාරයට ගමන් කරලා, දූෂණෙයන්, වංචාෙවන් ෙතොර, අෙප් 
මහජන මුදල්වලින් ජනතාවට උපරිම පෙයෝජනයක් ලැෙබන 
පිරිසිදු රටක්  ෙගොඩනඟන්න අපට හැකිවනවා ෙනොඅනුමානයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.22] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

අද දිනෙය් මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ 
අමාත්යවරු, මන්තීවරු සහ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් අදහස් පකාශ 
කළා. ෙම් විපක්ෂෙය් එක්තරා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ෙන්. මම 
නම් ඒ අය "ෙමෝඩ කල්ලිය" කියා තමයි  හඳුන්වන්ෙන්. හැබැයි, 
ෙමෝඩ නැති කීප ෙදෙනකුත් ඒ කල්ලිෙය් ඉන්නවා. ඒ කල්ලිෙය් 
අයත් ෙම් පනත්  ෙකටුම්පත ගැන අදහස් පකාශ කළා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන අදහස් පකාශ කරන්න දැන් මටත් අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා.  
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අතීතෙය් ෙම් රෙට් සිටි නායකයන් ෙම් ර ෙට් සිටින ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මුදල් කළමනාකරණය කර තිෙබන ආකාරය ෙදස 
ආපසු හැරී බැලුෙවොත්, එයින් අපට ඉෙගන ගන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් කළමනාකරණය කරද්දි ඒ නායකෙයෝ යම්කිසි 
වැඩ පිළිෙවළවල් සැබෑ ෙලසම කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ මුදල් 
කළමනාකාරිත්වය තුළින් ඔවුන් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කර 
තිෙබන ආකාරය බලන්න. ඒක තමයි අප විෙශේෂෙයන්ම හඳුනාගත 
යුතු වන්ෙන්. රටක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම්, අෙප් රෙට් 
අනාගත සැලසුම් සකස් කරන්න අවශ්ය කරන කරුණු, කාරණා 
ඒක රාශි කර ගන්න නම්, වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් කරන 
සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කරන්න අවශ්ය වන කරුණු කාරණා 
එකතු කර ගන්න නම්, අතීතෙය් අෙප් රෙට් මුදල් කළමනාකරණය 
කර තිෙබන ආකාරය පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට් සැලසුම් 
කළමනාකරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන එකත් ඉතා ෙහොඳින් 
විමසා බලා තමයි අප වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් අලුත් රජය ආරම්භ කළ දවෙසේ සිට අප  ෙමොකක්ද කෙළේ? 
අප කරපු පළමුවැනි ෙදය තමයි, මීට ෙපර පැවැති රජය කරපු වැරදි 
ටික හරියට හඳුනාගත්ත එක. ඒ වැරැදි ටික හරියට හඳුනාගත්තාට 
පසුව, අප ෙම් රට අලුතින් නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන අෙප් නව රජය තීන්දුවක් ගත්තා. එෙහම නම් ඒ 
රට නිර්මාණය කරන්න අවශ්ය කරන ඒ සැලැස්ම තමයි දැන් 
කියාත්මක වන්ෙන්. හැබැයි ඒ සැලැස්ම කියාත්මක ෙවද්දි, අවුරුදු 
10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ දූෂණයට, වංචාවට, ෙහොරකමට ලක් වුණු, 
සමහර ෙවලාවට ජනතාව ෙනොමඟ යවපු වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරපු තත්ත්වය තුළ අෙප් අලුත් සංවර්ධනය කියාවලිය, 
කළමනාකරණය හරියට  කරෙගන යාම ඇත්තටම පහසු නැහැ. 

එතැනදී අපට යම් පශ්න මතු වනවා. ඒ පශ්න මතු වන්න 
ෙහේතුව තමයි, මුදල් කළමනාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි හඳුනා ෙනොගැනීම. අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට රෙට් 
සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරද්දි ආදායම් සහ වියදම් කියන ෙම් 
ෙදක හරියට ගළපා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හඳුනා ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ෙදක හරියට ගළපා ගන්නවා හා සමානවම අපි ඊළඟට 
හඳුනා ගන්න ඕනෑ, විෙද්ශ රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කර 
ෙගන, ෙම් රටට සම්පත් ටික ෙගනැල්ලා, ඒ සම්පත් ටික ෙම් රෙට් 
කළමනාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

ඒක හඳුනා ගන්න අපට තිෙබන පළමුවැනි රාජකාරිය තමයි, 
රට තුළ පමණක් ෙනොව, විෙද්ශ රටවලුත් එක්ක අපි වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා යම්කිසි විධිමත් සැලැස්මක් අපිට 
මීට ෙපර තිබුණාද කියා හඳුනා ගැනීම. ඒ හඳුනා ගැනීෙමන් පස්ෙසේ 
විෙද්ශ රටවල් එක්ක අපි යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, විෙද්ශ රටවල දැනුම සහ විෙශේෂෙයන්ම 
සහෙයෝගය අපට ලබා ගන්න වුවමනා නිසා. කාලයක් තිස්ෙසේ 
අපට ඒවා ලැබුෙණ් නැහැ. දැන් අපි ඒවාත් අරෙගන තමයි ෙම් 
කළමනාකරණයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් 
කළමනාකරණයට එන ෙකොට, අර කිව්වා වාෙග් එකපාර කරුණු 
කාරණා ටික ෙවනස් කරන ෙකොට, අපි ෙම් කළමනාකරණය ග ෙම් 
පුංචි පැල්පෙත් ඉඳලා මහ ආණ්ඩුෙව් තිෙබන සියලු ආයතන දක්වා 
ගලා යන ෙසේ අරෙගන එන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ල එකට -එක 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක්- සකස් කරද්දි අපි දැක්කා අර එහා 
පැත්ෙත් උදවිය කථා කළ හැටි. පරණ පව් ෙගවන්න කකුෙල් යටි 
පතුල් ෙගෙවනකම් පාෙර් පයින් බඩ ගෑවා. කරපු වැරදිවලට, ජරා 
වැඩවලට, මිනී මරපුවාට, ෙහොරකම් කරපුවාට, ඒ සියලු ෙදයට 
වන්දි ෙගවන්න ස්වභාව ධර්මයත් මිනිෙහකුට  ජීවත් ෙවලා ඉන්න 
කාලය තුළ අවස්ථාව ෙදන බව අපි දන්නවා. ඒ වන්දි ෙගවන්න 
දීෙම් පතිඵලයක් හැටියට තමයි ෙම් අය ෙම් වන්දිය ෙගවන්ෙන්. ඒ 
වන්දි ෙගවන අය අද කථා කරපු හැටි අපි දැක්කා. ෙම් අය අෙප් 
අලුත් රජෙයන් ෙයෝජනා කරන හැම ෙදයක් දිහාම බැලුෙව් නරක 
විධියටයි. 

මීට ෙපර කථා කළ අෙප් රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා, වැට් බදු සම්බන්ධව අධිකරණය ගත්ත 
තීන්දුව ගැන. මට ෙත්රුෙණ් නැහැ එතුමා ඒ කියපු කාරණය. ඒ 
කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ණය ටික ෙගවන්න, එෙහම 
නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් බද්ද ෙගවන්න ගහන නිසා 
අධිකරණෙයන් ඒක නැවැත්තුවා කියලාද? එෙහම කථාවක්ද 
කිව්ෙව් කියලා මට හරියට වැටහුෙණ් නැහැ. එතුමා දැන් ගරු 
සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. මට ඒක අහගන්න ඕනෑකම තිබුණා. 
ෙමොකද, ඒ නිසා නැවැත්තුවා කියන හැඟීම තමයි මට ෙත්රුෙණ්.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ, "ඇයි, අපි ෙම් ආදායම් 
එකතු කරන්ෙන්?" කියලා. ආදායම් එකතු කරන්ෙන්, අෙප් පවුල් 
ටික නඩත්තු කරන්න ෙනොෙවයි. ආදායම් එකතු කරන්ෙන්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ෙග් සුඛ විහරණය සඳහා 
ෙනොෙවයි. සැබෑ ෙලසම අපි ආදායම එකතු කරන්ෙන්, අපිට          
රෙට් කියාත්මක කරන්න දැන් සැලැස්මක් තිෙබන නිසායි.                 
අපි ළඟ කළමනාකරණයක් තිෙබනවා. මුදල් එකතු කරන්න 
කළමනාකරණයක් තිෙබනවා. මුදල් වියදම් කරන්න 
කළමනාකරණයක් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර ෙම් 
රට භාර ගනිද්දි අප විඳපු පශ්න ටික ඒ දරුවන්ට විඳින්න 
ෙනොවන්න අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ අපට සකස් කරන්න 
තිෙබනවා. අන්න ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න තමයි අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කළමනාකරණය, ෙම් සැලැස්ම සකස් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දි අපට තාක්ෂණය ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් එහි සැලසුම් ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඊට වඩා පාෙයෝගිකව රෙට් සිද්ධ වන 
ෙද්වල් ගැන අපි විෙශේෂෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. රෙට් එදා වුණු 
ෙද්  සහ අද වන ෙද් ගැන අප කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි 
දන්නවා එදා- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා වුණු ෙද් සහ අද වන ෙද් 

ගැන කථා කළ යුතු බව ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා. අද ෙම් 
විවාදෙය්දී ෙලොකු පශ්නයක් මතු කළා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව 
ගැන. ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ඔබතුමා ඒ ගැනයි 
සඳහන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
දැන් ෙමතැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ 

ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද රෙට් 
නීතිෙය් පාලනයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව, ස්ථාවර 
නිෙයෝග පිළිබඳව නිසි ෙලස සලකා බලනවා. හැබැයි, රජෙය් 
සමහර නිලධාරින් තමන්ෙග් පරණ පුරුද්දට රාජකාරි කරනවා. ඒ 
පරණ පුරුද්දට කරන කටයුතුවල හරි වැරැද්ද පරීක්ෂා කිරීම ගරු 
මන්තීතුමා, දැන් තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අධිකරණයට නියම 
බලතල ඇවිල්ලා, අධිකරණයට ශක්තිය ඇවිල්ලා, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය ඇති ෙවලා හරියට ෙපොෙත් හැටියටම නීතිය ගැන 
ෙහොයන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව සංසන්දනය කිරීෙම්දී අද රෙට් 
ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස -නීතිෙය් ආධිපත්යෙය් ෙවනස- 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ සංසන්දනෙය්දී කරුණාකරලා භාවිත කරන්න. 
ෙමොකද, ඒ තමයි අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව, ස්ථාවර 
නිෙයෝග තිතටම, නූලටම පිළිපදින්න ඕනෑය කියලායි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒකට ගරු කරන්න 
අවශ්යයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා  කරන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙමොකද ෙහේතුව, මට ඇත්තටම අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් ෙම් පිළිතුර 
තමයි. හැබැයි ෙපොදු කියන ෙමෝඩ කණ්ඩායෙමන් තමයි ෙම් 
පිළිතුර ෙදන්න තිබුෙණ්. ෙම් පිළිතුර ෙදන්න තිබුෙණ් අෙපන් 
ෙනොෙවයි. මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ පිළිතුර  ඒ අය ෙදයි 
කියලායි. අවංක ෙලසම, සැබෑ ෙලසම ෙම් රටට ආදරය කරනවා 
නම්, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ අය වැඩ කටයුතු කරනවා 
නම්, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙමතැනට ආවා නම්, අන්න ඒ කථාව 
තමයි ඒ අයෙගන් එළියට එන්න ඕනෑ. මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ගරු නි ෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද ඒක 
තමයි අද රෙට් තිෙබන ෙවනස. අලුත් ආණ්ඩුව අපි ඇති කරලා, 
ෙම් රට තුළ අපි නිර්මාණය කෙළේ ඔය ෙවනසයි කියා සැබෑ ෙලසම 
ජනතාවට කියන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට ජනතාව ෙනොමඟ 
යවන අවස්ථා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට ෙපොඩි කාරණයක් කියන්න ෙවලාව ෙදනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් කාලය එතුමාට ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාවත් 

ඔබතුමාට ෙදනවා ලු. එතෙකොට තව විනාඩි අටක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙම් ගැන කථා කරද්දී මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන්ම 

කියන්න ඕනෑ. මම "ෙකෝප්"  එෙක් සාමාජිකෙයක්. "ෙකෝප්" 
එෙක් සාමාජිකෙයක් වුෙණ් මම නවක මන්තීවරෙයක් හැටියටයි. 
හැබැයි, මම නවක මන්තීවරෙයක් විධියට එතැන කටයුතු කරද්දී 
මම ලබා ගත්තු ෙතොරතුරු ටිකක් තිෙබනවා. මම එතැනින් යමක් 
ඉෙගන ගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් කළමනාකරණය 
සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඉෙගන ගන්ෙන්. ෙපොදු 
ව්යාපාර සම්බන්ධව තිෙබන කළමනාකරණය ගැන මම ඉෙගන 
ගන්නවා. හැබැයි, එතැනදී මට වැඩිෙයන්ම ඉෙගන ගන්න ලැබිලා 
තිෙබන ෙද් ගැන මා ඔබතුමාට දැන් පකාශ කරන්න ඕනෑ. මට 
එතැන වැඩිෙයන්ම ඉෙගන ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
අතීතෙය් ඒ කමිටු කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැනයි. ඒ කළමනාකරණය පිළිබඳව, ඒ ආයතන හැසිරුණු 
ආකාරය සම්බන්ධව, ඒ ආයතනවල මුදල් පරිහරණය කරපු 
ආකාරය සම්බන්ධව, ඒ ආයතනවල සිදු වුණු දූෂණ සම්බන්ධව 
කථා කරන්න ඒ නිලධාරි මහත්වරුන්ට අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. 
ඒ නිලධාරි මහත්වරු ෙගන්වලා කථා කරන්න උත්සාහ කළාට, ඒ 
හැම උත්සාහයක්ම එතැනදී කඩාකප්පල් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කඩාකප්පල් කරලා ආපු ගමන අද අවසන් ෙවලා තිෙබන නිසා 
රාජ්ය නිලධාරි මහත්වරු අද ඉතාම නිදහෙසේ අදහස් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් නිර්මාණ පවා අප ඉදිරියට ෙගෙනනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් අලුත් ෙයෝජනා ඉස්සරහට ෙගෙනනවා. අද 
විෙශේෂෙයන්ම අපි එතැනදී දකිනවා, ඒ කටයුතු එදා ෙකොෙහොමද 
සිද්ධ වුෙණ්, අද ෙකොෙහොමද සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරු හැටියට 
අපට ෙම් මුදල් කළමනාකරණය, ආර්ථික කළමනාකරණය, 
විෙශේෂෙයන්ම රට තුළ සැලසුම් සකස් කරන ආකාරය, රෙට් 
පරිපාලනය සකස් කරන ආකාරය සම්බන්ධව ඉෙගන ගන්නවාට 
වඩා ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ඉෙගන ගත යුතු පධාන ෙදයක් 
තිෙබනවා. අපට ඡන්දය දීලා විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන 
අපව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි කළ යුතු 
පළමුවැනි ෙද් විධියට අපි හඳුනා ගත යුතු ෙවනවා, අපි 
ෙකොෙහොමද ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ කියලා; ෙම් 
අණපනත් එක්ක අපි ෙකොෙහොමද වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
කියලා. 

එදා සමහර අමාත්යවරු කියා කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. එදා  
කියපු පකාශ ගැන හිටපු ඇමතිතුෙමකුත් අපට කිව්වා. ඒ කියද්දී ඒ 
පකාශවල තිබුණු ෙද්වල් සහ අද පාෙයෝගිකව අපි අත් දකින ෙද් 
අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. අද අපි දන්නවා, අපි අනුගමනය 
කරන කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා. අපි ආදායම් උපදවන්න යන 
කමෙව්ද ඉතාමත්ම විනිවිදභාවෙයන් කරනවා. එදා ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට කැබිනට් මණ්ඩලයටවත් දාන්ෙන් නැතුව කියාත්මක 
කරපු ඒවා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට කිසිම අමාත්යවරෙයකුට, 
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කිසිම නිලධාරිෙයකුට දැනුම් ෙදන්ෙන් නැතුව ෙවනස් කරපු තැන් 
තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් එදා හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනස් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කාෙගන්වත් අහලා ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒ ෙවනස් 
කරපු ආකාරයට වැඩ කරන්ෙන් නැතුව, අද නියමිත ආකාරෙයන් -
කළ යුතු නියම නීතිය අනුව- වැඩ කටයුතු කෙළොත් සමහර 
ෙවලාවට වැරැදිකාරෙයෝ හැටියට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා එතැනින් ෙවනස් කරලා අලුත් 
ෙකෙනක් පත් කළාට, කාටද කියන්න පුළුවන් හිටපු අධිපතිතුමා 
වැරැද්දක් කළා කියලා. තවම කාටවත් වැරැද්දක් කළා කියලා 
කියන්න බැහැ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් ජනතාවෙග් යම් 
කිසි මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා. එවැනි  මතයක් ජනතාව අතර 
ෙගොඩනැ ෙඟන ෙකොට  තිෙබන වැදගත්කම තමයි, ඒ ආයතනෙය් 
පධානියා එතැනින් ඉවත්ෙවන එක. ඒ ෙවලාෙව් එතුමාෙග් ෙසේවා 
කාලය අවසන් ෙවලා තිබු ණා. එතුමාෙග් ෙසේවා කාලය අවසාන 
වුණාට පස්ෙසේ නැවත ෙසේවය දීර්ඝ කිරීමයි ෙනොකර හිටිෙය්. 
එෙහම නැතිව, කවුරුවත් එතුමා අයින් කරන්න ගිෙය් නැහැ.  
ජනතාව තුළ යම් මතයක් ෙගොඩනැඟී තිබුණු නිසා, එතුමාෙග් 
ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් ෙකෙනකුට ඒ 
තනතුර භාර දුන්නා. හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී අදාළ පරීක්ෂණවලදී එතුමා 
නිර්ෙදෝෂ ෙවයි. එෙහම නැත්නම් එතුමාෙග් වැරැද්දක් තිෙබනවා 
නම් ඒකත් එළියට එයි. අන්න! ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය  ඉදිරියට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්   යම් ෙකෙනක්  ෙම් විධියට 
කථා කළා නම් ෙකොෙහොමද?  

පසු ගිය දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී 
කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිවරයා  හිටපු සමහර ඇමතිවරුන් කාමරය 
ඇතුළට ෙගනැල්ලා, කන පැෙලන්න ෙදකක් ගහලා, ''එළියට යද්දී 
හිනා ෙවලා පලයන්'' කිව්වාම, අපූරුවට හිනාෙවලා එළියට ආවා 
කියලා. සමහර ෙවලාවට ඒ අය  අදත් ෙම් තැන්වල ඇති; අදත් 
මහා හයිෙයන් කථා කරනවා ඇති; කෑ ගහනවා ඇති; ෙබරිහන් 
ෙදනවා ඇති. හැබැයි, එදා කෙන් පාර කාෙගන ෙමොෙකක්ද වාෙග් 
එළියට ඇවිල්ලා, ජනතාව ඉදිරිෙය් මහා හයිෙයන් ෙව්දිකාෙව් කෑ 
ගහන්නත් ඇති. නමුත්, අද එෙහම රටක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  

අද ජනාධිපතිතුමා ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්; 
අගමැතිතුමා ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්; ෙමතැන ඕනෑම 
පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්; "ෙකෝප්" එකට ගිහිල්ලා ඕනෑම 
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන 
ඒ නිලධාරියාෙග් රාජකාරිය හරියට කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් පතිඵලයක් හැටියටයි. 
යහ පාලනෙය් පතිපත්තිත් එක්ක තමයි මූල්ය කළමනාකරණය 
හරියට කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම, 
ෙද්ශපාලඥනයන් හැටියට අපට දීලා තිෙබන වගකීම ඒකයි. ෙම් 
තමයි, උත්තරීතරම ආයතනය. ඒ ආයතනෙය් සාමාජිකයන් තමයි 
අපි. අපි තමයි ෙම් රෙට් තීන්දු-තීරණ ගන්නා කණ්ඩායම. ෙමතැන 
තීන්දු-තීරණ හරියට ගන්න නම්, අපට ඒ අවස්ථාව තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ අවස්ථාව හරියට තිබුෙණොත් තමයි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
-අපට මූල්ය ෙහෝ ෙවනත්  කළමනාකරණයක් හරියට කරන්න 

පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එවැනි තත්ත්වයක් අපි සෑම ෙකෙනකුටම අද 

ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. අපට ඡන්දය දුන් රෙට් 
ජනතාවෙග් වගකීම භාර අර ෙගන, අෙප් ෙසේවය හරියට, 
සාධාරණව ඉෂ්ට කරන්න අවශ්ය කරන යහපාලනය අපට ලැබිලා 
තිෙබන නිසා, ඒ පතිඵලය  ජනතාවට ලබා ෙදන්නත් පුළුවන් කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
වැඩිෙයනුත් කාලය ලබා දුන්නාට තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන්ම 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දහවල් සිට ෙම් දක්වා 

පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට ෙකටි 
කාලයක් ෙහෝ ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය 
පථමෙකොට පිරිනමනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් 
වන, ෙම් රෙට් මූල්ය පාලනය පිළිබඳව ෙම් දක්වා ගරු 
අමාත්යවරුන්, ගරු මන්තීවරුන් දැක්වූ අදහස්වලට අනුව යම් 
අදහසක් දැක්වීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම, වර්තමානෙය් පවතින ෙද්ශපාලන කමය දිහා 
බැලුවාම, කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරෙය් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්, සංයමයක්, හැදියාවක් අද ෙම් 
උත්තරීතර සභාව තුළ සහ ෙම් රෙට් ඇති ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් 
රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් පිහිටවූෙවොත් එදා 
ඉඳලා ඔවුන්ට හතුරුකමට හිටිෙය්, එ ෙරහිව හිටිෙය්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය  පමුඛ විපක්ෂය තමයි. එෙසේ වුණත්, අද ෙම් 
ෙලෝකයම සතුටු ෙවන කාරණයක් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවමින් 
පවතිනවා. එවැනි ආකාරයට හතුරුකම් කර ගත්ත, ගහ ගත්ත, 
මරා ගත්ත, ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරපු පක්ෂ ෙදක අද එකට එකතුව 
සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ෙබොෙහොම 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව ෙම් රෙට් ජනතාව දිහා බලා ෙගන 
ඉන්නවා; ජනතාව ආණ්ඩුව දිහා බලා ෙගන ඉන්නවා.  තව මාස 
හයක්, හතක්, අවුරුද්දක්, ෙදකක් ඉවසුෙවොත්, ෙම් ''විපක්ෂය'' 
කියා ගන්නා කණ්ඩායමට නැවත අනාගතයක් නැති ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්කට පධාන ෙහේතුව, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට වැඩි වශෙයන් විමධ්යගත අරමුදල් 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අපි පත් වුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රුපියල් ලක්ෂ 150ක 
විමධ්යගත මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද රුපියල් ලක්ෂ 
10ක මුදලක් හැම වසමකටම යනවා. අෙප් නාවලපිටිය ආසනය 
ගත්ෙතොත්, එහි විශාල ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම සඳහා  
සංචාරක  සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ 
ඉඩම් අමාත්යතුමා අපට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි ඒ කටයුතු 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම 
ගම්මානයක් හදන්නත් අපට මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නිවාස ව්යාපෘතියත් කියාත්මක 
ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම   උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා රුපියල් ෙකෝටි 
50ක මුදලක් නාවලපිටිය ආසනෙය් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු 
කිරීම සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම ෙවනුෙවන් 
අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් මහා දැවැන්ත සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කම අද කියාත්මක ෙවනවා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
නිෙයෝජනය කළ මන්තීවරයකු වශෙයන්  මම දැකපු කාරණයක් 
තමයි, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් විපක්ෂෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්න කණ්ඩායමට නායකත්වය ෙදනවා තියා, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අයටවත් නායකත්වය දුන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය. එතුමා ඔය තැනට තල්ලු ෙවලා යන්න 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙබදාෙගන වැඩ කළ නිසායි. එකම පක්ෂෙයන්, 
බුලත් ෙකොෙළන් ඡන්දය ඉල්ලපු අෙප්ක්ෂකයන්ට එතුමා පහර 
ගැහුෙව් ෙබොෙහොම පසිද්ධිෙය්. මහනුවර රැස්වීම්වලදී එතුමා තමයි 
මනාප අංක  කිව්ෙව්.  

අෙප්  දිස්තික්ක ය නිෙයෝජනය කරන ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු 
වන එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙම් ඉස්සරහා වාඩිෙවලා 
ඉන්නවා. එතුමා අපට ෙබොෙහොම උදවු කරපු ෙකෙනක්. ගරු 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමනි, ඒ මැතිවරණෙය්දී 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නම ෙකොෙහේදීවත් කිව්ෙව් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙව්දිකාවක් තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ 
පරද්දලා ඉවරෙවලා දැන් කියනවා, පැරදිච්ච මන්තීවරෙයක් 
කියලා. අපි දැක්කා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙගදර ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා. රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේට ෙගෞරවයක් ඇතිව 
ෙද්ශපාලනය කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. බුලත් ෙකොළය ෙබදන්න 
එතුමා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ලලිත් 
දිසානායක මැතිතුමා ගැන මම ෙහොඳටම දන්නවා. එතුමා මෙග් 
ඥාතිවරෙයක්. එතුමාටත් ෙද්ශපාලනය කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.  ඒ 
නිසා තමයි දිට්ඨ ධම්ම ෙව්දනීය කර්මය පල දීලා නැවත 
ආණ්ඩුවක් ගන්න රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පයින් යන්න, පයින් 
ගාටන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් සෙහෝදරයා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්. එතුමා ෙම් පාද 
යාතා කමිටුෙව් සභාපතිවරයා. ෙම් ආණ්ඩුව පත්ෙවලා අවුරුද්දක් 
ගිෙය් නැහැ. ඉවසාෙගන ඉන්න බැරිව පාද යාතාවක් ලැහැස්ති 
කරෙගන එතුමා කියනවා, "ෙම්වා කරන්ෙන් ආණ්ඩුව ගන්න 
ෙනොෙවයිලු! රතු එළියක් පත්තු කරන්න ලු!" එතුමන්ලා ෙකොළඹට 
පයින් ඇවිල්ලා ෙකොළ පාට එළිය දිගටම පත්තු ෙවන්න පාර හදලා 
තමයි ආපසු ගිෙය්. රතු පාට එළිය තැන් තැන්වලින් පත්තු වුණා. 
හැබැයි, ඒ රතු එළිය සම්පූර්ණෙයන් නිවලා  දිගටම ෙකොළ එළියක් 
පත්තු කරලා තමයි එතුමන්ලා ආපසු හැරිලා ගිෙය්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිෙය් ආධිපත්ය එදා 
පැතිරුෙව් රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. නමුත් අද එතුමාට ඒ පක්ෂෙය් 
නායකත්වය නැතිෙවලා තිෙබනවා. විධායක බලතල එතුමාට 
නැති වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ව්යවස්ථාදායකය, 
විධායකය සහ අධිකරණයට අණ දීෙම් වරපසාදය එතුමාට 
නැතිෙවලා තිෙබනවා. එතුමා දන්නවා, පාද යාතාව ෙහෝ ෙමොනවා 
හරි කරලා තව අවුරුද්දක් යනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළා ගත්ෙත් 
නැත්නම් සදාකාලිකව එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතයට  ඇණය 
ගහෙගන  හමාරයි කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය දියත් කළ පාද යාතාව 
තුළින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙදකට තුනට  කඩලා දැම්මා. 
වාමාංශික පක්ෂ තුනට හතරට කඩලා තමයි ඒ ෙපළපාළිය ගිෙය්. 
එතුමා දන්නවා, ෙනොෙබෝ දිනකින් පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් 
පාලන මැතිවරණෙය්, පළාත් සභා මැතිවරණෙය් ජයගහණයක් 
ෙපෙනන ෙතක් මානයකවත් එතුමන්ලාට නැති බව. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දිනන්න අඩියක් ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙමතුමන්ලා ෙම් වලි කන්ෙන් ෙකොෙහොම හරි ආණ්ඩුවක් හදන්න 
පුළුවන් ෙවයිද කියලා. නමුත් ෙම් පාද යාතාෙව් එෙහම 
සලකුණක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ෙකොළඹ ඉඳලා කතරගමට 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ පයින් ගිය කට්ටිය තමයි අපි. 
එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සියලු වාමාංශික පක්ෂ එකට 

හිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කලකිරුණු පිරිස්  රහසිගතව එදා 
පාද යාතාවට උදවු කළා. හැබැයි, ෙම් පාද යාතාෙව්දී ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාවත් එකතු කර ගන්න බැරි වුණා. අද 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටෙත් බුලත් ෙකොළෙයන් ඡන්දය දිනපු 
ෙගෞරවනීය මන්තීවරු අෙප් පැත්ෙත් වාඩිෙවලා ඉන්නවා.  

ෙහොරකම්වලට අහු වුණු, පගා ගහපු, වංචා කළ, දූෂණවලට 
අහු වුණු මිනිස්සුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා 
කරන ආණ්ඩුවට එක් ෙවන්න දැන් ලැහැස්තියි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තීන්දු කරලා තිෙබනවා, ෙම් එක ෙහොෙරක්වත් 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය  ෙද්ශපාලනයක් 
කරන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන් එතැනම හිටිෙයොත් තමයි අපට ෙම් 
ආණ්ඩුව  ඉස්සරහාට ෙගනයන්න පුළුවන් වන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  ඒකයි ඇත්ත කථාව.  එම නිසා ෙපළපාළි 
ෙනොෙවයි, පාද යාතා ෙනොෙවයි,  ඔළුෙවන් හිටෙගන ගියත් කිසිම 
දවසක ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්නට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි 
ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසෙය් බිහි ෙවලාත් නැහැ; අනාගතෙය්දී බිහි 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව පරිස්සම් කර ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට විශාල සුගතියක්, සුබ සිද්ධියක් ඇති ෙවන බව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පකාශ කර සිටිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම සතුටට පත් 
ෙවනවා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ  ෙම් සභාව නිෙයෝජනය 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් සභාව 
දිහා බලපුවාම මට  හිෙතනවා කිසිම දවසක ෙමවැනි ෙගෞරවනීය 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියාත්මක ෙනොෙවන්නට ඇති කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කිහිප විටක්ම 
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
මන්තීවරෙයක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේත්  එය දන්නවා ඇති.  

අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් එකම 
තැනක, එකම ෙව්දිකාවක ඉඳෙගන ෙබොෙහොම සුහදශීලීව තීන්දු 
ගන්නවා.  එදා ජනාධිපති ෙවන පැත්තක, අගමැතිවරයා ෙවන 
පැත්තක, ඇමතිවරු තව පැත්තක හිටිෙය්. අද එෙහම ෙනොෙවයි. 
රෙට් ජනාධිපතිවරයාත්, අගමැතිවරයාත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක තැනකට එකතු ෙවලා  
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් එකම තීන්දුව ගන්නා විට 
ෙබොෙහොම සතුටින් එකතු ෙවලා ඒකට අත උස්සලා ඡන්දය 
ෙදන්න ලැබීම අෙප් භාග්යයක් හා වාසනාවක් හැටියට මා 
දකිනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබාදීම 
සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have eight minutes. 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Presiding Member, for the 

opportunity given to participate in the Debate on the 
Amendment to Fiscal Management (Responsibility) 
(Amendment) Act. Although the proposed Amendment is 
a very short one, the only thing that is sought to be done 
in that, is to change the percentages in the original Act 
with regard to the extension of government guarantees 
from seven per cent of GDP  to 10 per cent of GDP. Now, 
if one considers the quantum of GDP, this is a huge sum 
and this is a matter that was considered by the Committee 
on Public Finance. There is a Report that was submitted at 
the last Session where two recommendations have been 
unanimously made and I would like to state that here in 
my speech and I am also moving some Committee Stage 
Amendments in accordance with the recommendations of 
the Committee on Public Finance. The Committee, 
unanimously, with Hon. Members from both sides of the 
House, said that it is not advisable to extend the 
government guarantees on behalf of the Public-Private 
Partnership in which the Government  holds less than 50 
per cent of shares. I am saying this because the proposal 
to increase it from seven per cent to 10 per cent of the 
GDP was made in the Budget Speech by the Hon. 
Minister of Finance when he presented the Budget 
Proposals on 20th November, 2015. Under paragraph 422 
he stated, I quote:  

“Honourable Speaker, I propose to increase the guarantee limit 
under the Fiscal Management (Responsibility) Act (FMRA) from 
current 7 percent of GDP to 10 percent of GDP, and to enable the 
issuance of guarantees to Public Private Partnerships in which the 
government holding is less than 50 percent, at a fee. Regulations 
will be issued enabling the issuance of Treasury Guarantees on a fee 
basis.” 

So, this is the rationale according to the Hon. Minister 
of Finance for the increase of the Treasury Guarantee 
limit from seven per cent of the GDP to 10 per cent of the 
GDP. There are two aspects to this; one is, perhaps, the 
limit has been reached and the Government is unable to 
issue Treasury Guarantees even for State entities because 
you have already reached the saturation point of seven per 
cent. But, there is another proposal here - a very curious 
one - which says to extend this Treasury Guarantees on 
behalf of the Public-Private Partnership in which the 
Government holding is less than 50 per cent. It does not 
give the limit; presently perhaps, the rules under which 
these guarantees are given, require that the Government 
has control over these enterprises. So, you have a 
shareholding of more than 50 per cent. But, the proposal 
is,  by amending and increasing that limit, you propose to 
give guarantees to even entities and enterprises in which 
the Government holds  less than 50 per cent.  

It does not have a lower limit, which means, even in 
enterprises where the Government holding is .0001 per 

cent, a Treasury guarantee, a sovereign guarantee is given 
and even if it is given for a fee that is a very serious issue, 
because any time there is a default the Government must 
honour its guarantee. We have had a very good track 
record as a country in honouring guarantees. Therefore, 
we propose that that not be done and that you cannot 
open it up for the Government to give Treasury 
guarantees  in enterprises in which Government holds 
measly shareholding and therefore appropriately the limit 
also must be adjusted. You do not need to raise it to 10 
per cent. You can perhaps raise it to eight per cent. 
Therefore, in respect of both these matters I have already 
tendered a Committee Stage amendment that I will be 
moving and I want to bring to the notice of the House that 
these amendments are in line with the unanimous 
recommendation of the Committee on Public Finance. 

Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2016 මැයි මස 

27වැනි දින ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 2003 අංක 3 දරන මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම) පනත මඟින් රාජ්ය ආයතනවල ඇපකර 
සීමාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 7 සිට සියයට 10 දක්වා 
ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ලාභදායී ෙනොවන ආයතන සඳහා ණය ලබාදීම 
ෙවනුෙවන් ඇපවීම සිදු කරනු ලබන අතර, පසු ගිය කාලෙය් රෙට් 
විවිධ රාජ්ය ආයතන බරපතළ ෙලස ණය බරතාවට ලක් වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, 
සීමාසහිත ෙවස්ට් ෙකෝස්ට් පවර් පුද්ගලික සමාගම, ඒ වාෙග්ම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන 26ක් පමණ අද ෙම් 
තත්ත්වයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. එම ආයතනවල ඇපකර සීමාව 
සියයට 7ට ආසන්න මට්ටමක තිබුණත්, පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු 
තත්ත්වයත් එක්ක අද එය සියයට 7 සීමාව ඉක්මවා ෙගොස් සියයට 
8 සීමාවත් ඉක්මවා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම ආයතන පවත්වාෙගන 
යෑම සඳහා සහ අදාළ ආයතනවල ඉදිරි ආෙයෝජන කටයුතු වැඩි 
කිරීම සඳහා තමයි එය සියයට 10 දක්වා ඉහළ නංවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

2015.12.31 වන විට රජය මඟින් නිකුත් කර ඇති මුළු ඇපවීම් 
පමාණය රුපියල් මිලියන 642,744යි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ මූල්ය පාලනය 
කියාත්මක ෙනොවීම නිසා, මූල්ය පාලනය අකමවත් ෙලස සිදුවීම 
නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. අද මූල්ය කළමනාකරණය 
ආරම්භ කරන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. එය ආරම්භ කරන ෙකොට 
එදා ගිණුම්ගත ෙනොකළ ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 1.4ක් 
දක්වා ඉහළ ෙගොස් තිෙබන බව අද වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් කියාමාර්ග 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අරන් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලයක් ස්ථාපිත 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. රාජ්ය මූල්ය කමිටුව කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. එදා ණය ගැනීමට ෙලෝකය වෙට් ගියත්, අද 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6ක් ලබා ෙදන්න ආයතන එකඟ 
ෙවනෙකොට, අෙප් රජය ලබාගන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 1.5ක් පමණයි. එදා එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒක නිසා අද යහ පාලන ආණ්ඩුව මූල්යමය වශෙයන් ස්ථාවර 
ෙවමින් සිටිනවා. ෙම් තත්ත්වය අද පාඩු  ලබන ආයතනවල පාඩුව 
අවම කිරීමට පිටිවහලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාඩු ලබන 
රාජ්ය ආයතන, රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික ආයතන වශෙයන් 
පතිව හගත කිරීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවකදී ඊට විරුද්ධ පිරිස් 
විවිධ බාධා එල්ල කරමින් පවතිනවා. එවැනි ආයතන සඳහා 
ඇපකර නිකුත් කරන බවට අද විවිධ පිරිස් ෙචෝදනා කළත්, මම 
අහනවා එවැනි ආයතනවලට ඇපකර නිකුත් කරන බවට තිෙබන 
ලිඛිත සාක්ෂිය ෙමොකක්ද කියා. එදා මහ බැංකුව පවා අසත්ය 
ෙතොරතුරු තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. නිවැරදි මූල්ය කළමනාකරණයක් 
ඇති කරන්න මූලිකවම අවශ්ය වන්ෙන් නිවැරදි දත්තයන්. ඒ 
තුළින් උද්ධමනය, විරැකියාව, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟය හා ණයබර 
ස්ථාවරව පවත්වා ගන්නට හැකි ෙවනවා. ෙම් මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
කියාත්මක කිරීෙමන් 2020 වන විට බාහිර ණය ඇතුළු ආණ්ඩුෙව් 
මුළු බැරකම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 80කට වඩා අඩු 
කරන්නට සහ 2020 ජනවාරි 01ෙවනි දින සිට ආරම්භ වන මුදල් 
වර්ෂය සදහා බාහිර ණය ඇතුළු රජෙය් මුළු බැරකම් පමාණය 
සියයට 60 දක්වා අඩු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

රාජ්ය විෙරෝධීන් ෙකොපමණ විෙව්චනය කළත්, 2016 මුල් 
කාර්තුව වන විට ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය අඩු ෙවලා තිෙබන බව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් වියදම් අඩුෙවමින් 
පවතිනවා. සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම සියයට 20කින් ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. රෙට් දළ සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
6.2ක් දක්වා සහ සමස්ත සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 8.2 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ ෙවනත් රටවලින් 
ණයට ගත්ත විෙද්ශ සංචිත නැති බව විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
රෙට් මූල්ය පාලනය ඇති කිරීම සඳහා ෙම් වන විට දූෂණ 

මර්දන කමිටුව, දූෂණ මර්දන කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය, මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය වාෙග්ම අකර්මණ්ය ෙවලා තිබුණු 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය 
කරලා සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව පකාශ කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[பி.ப. 6.00] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ன் நிதி காைமத் வத்ைதச் ெசம்ைமப்ப த் ம் 
விதத்திேல இன்  சைபக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கும் நிதி 

காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) சட்ட லத்திற்கு 
ஆதரவாக என  க த் க்கைள ம் பதி ெசய்வதற்கு வாய்ப் 
பளித்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

நிதி அைமச்சர் என்ற வைகயில் எதிர்வ ம் காலங்களில் 
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய ேமல்ேநாக்கிக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு ெசய்ய ேவண் ய சட்டத் தி த்தங்கைள 
இந்தச் சைபக்குச் சமர்ப்பித்  ைறயான நிதி நிர்வாகத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் 

ன்ென த்தி க்கும் நடவ க்ைகைய நாங்கள் பாராட்ட 
ேவண் ம். குறிப்பாக, பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர  ெசல த்திட்ட 
நிதியின் லம் வழைமயாக மர ாீதியாக பிரேதச 
ெசயலகங்களி டாக ன்ென க்கப்பட்  வந்த அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககைளக்கூட கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் 
ெபா ளாதார அபிவி த்திக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 

ன்னாள் அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களின் 
அைமச்சின்கீழ் ெசய்ய ேவண் ய கடப்பாட் க்குத் தள்ளப் 
பட் ந்த நிைலைம காணப்பட்ட . அதைன மாற்றியைமத் , 
இன்  மக்க க்கு ேசைவயாற் ம்வைகயில், ஒவ்ெவா  
பாரா மன்ற உ ப்பின க்கும் வழங்கப்ப கின்ற 15 
மில் யன் பாயி ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற க த் 
திட்டங்கள் இரண்  இலட்சம் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைக 
யாக அைமகின்ற பட்சத்தில் அவற்ைறக் ேகள்விப்பத்திர 
அ மதி அ ப்பைடயில் ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன ஒ  

ைறயான நிதி நிர்வாக ைறக்குக்கீழ் இந்த அரசாங்கம் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற . அந்தள க்கு நிதி நிர்வாகத்ைத 

ைறயான வைகயில் அைமப்பதற்குப் பல்ேவ  யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன.  

'வற்' வாி உட்பட பல்ேவ  வாி சம்பந்தமான 
விடயங்கைள ன்ைவத்  கூட்  எதிர்க்கட்சியினர் பல்ேவ  
பிரசாரங்கைள ன்ென த்  வ கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
மக்க க்குப் பல்ேவ  நிவாரணங்கள் வழங்கப்ப கின்றன 
என்பைத ம் நாங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நிைன ப த்த 
ேவண் ள்ள . குறிப்பாக, தனியார் ைறயின க்கு 
வழங்கிய 2,500 பாய் ெகா ப்பனைவத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்ற 
அ ப்பைடயில், ஐக்கிய ேதசிய ன்னணியின் சார்பில் 
ேபாட் யிட் த்  ெதாி ெசய்யப் பட் க்கின்ற தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் பாரா  மன்ற உ ப்பினர்களான 
நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் பாரா  மன்றத்தில் ன்ைவத்த 
ேகாாிக்ைககைள நல்லாட்சிக்கான இந்த அரசாங்கம் 
ஏற் க்ெகாண்ட . அதன்ப  அந்த 2,500 பாையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்ததனால், இன்  
அ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் கிைடத்தி க் கின்ற . 
அந்த நிவாரணத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தவர் என்ற வைகயிேல 
இங்கு அமர்ந்தி க்கின்ற ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் அைமச்சர் மாண் மிகு டபிள் .டீ.ேஜ. 
ெசெனவிரத்ன அவர்க க்கு எம  கூட்டணி சார்பாக 

தற்கண் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.  

ேம ம், நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் இந்தத் ேதாட்டக் கம்பனிக க்குக் கடன்கைளப் 
ெபற் க்ெகா த்  அதைனத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
வழங்கக்கூ ய வைகயில் எங்க க்கு ஆதரைவ வழங்கி 
யி க்கிறார். அவ க்கும் இந்தத் ெதாைகையப் ெபற் க் 
ெகா த்தைமக்காக இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கும் 
நாங்கள் நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம்.  

1079 1080 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා  
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ஆனால், இந்தத் ெதாைகயிைன அரசாங்கத்திடம் 

கடனாகப் ெபற் க்ெகாண்ட கம்பனிகள் ைமயாக 
அதைனத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குப் ெபற் க் ெகா ப் 
பதில் பல்ேவ  தைடகைள ஏற்ப த்தி வ கின்றன. சிலர் இந்த 
2,500 பாய் ெகா ப்பனைவ ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்குக் ெகா க்கக்கூடா  என்ற நிைலயிேல கம்பனி 
க டன் இைணந்  தங்கள  அரசியல் ெசயற்பா கைள 

ன்ென த்  வ கின்ற நிைலைமைய நாங்கள் அவதானித் 
க்ெகாண்  வ கிேறாம். இந்த நிைலைம மாற்றப்பட 

ேவண் ம். கூட்  ஒப்பந்தத்தின்கீழ் கடந்த 24 வ டங்களாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் சம்பளம் வழங்கப்பட்  
வந்த . இந்தக் காலப்பகுதிகளில் அரசாங்கம் தனியார் 

ைறயின க்குப் பல்ேவ  நிவாரணக் ெகா ப்பன கைள 
வர  ெசல த் திட்ட காலங்களில் அறிவித்தி ந்தேபா ம், 
அைவ ெபற் க்ெகா க்கப்படாத நிைலயில்தான் தற்ெபா  
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
குரெல ப்பி அந்தத் ெதாைகையத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்குப் ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்ற . அதைனப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு யாராவ  தைடயாக இ ப்பார்களாக 
இ ந்தால் அதற்ெகதிராக நாங்கள் பல்ேவ  மாற்  நடவ க் 
ைககைள எ ப்பதற்கும் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்பைத 
இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறாம். 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
எனேவ, அந்தவைகயில் இன்  அ த்த கட்டமாகக் கூட்  

ஒப்பந்தம் ெசய்யேவண் ய நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற .  
அதைனச் ெசய்வதிேல இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் 
என்ற ெதாழிற்சங்கம் ைகச்சாத்திடேவண் ய ேதைவயி க் 
கின்ற . ேதாட்டக் கம்பனிகள், "ேதயிைலக்கு விைலேயற்றம் 
இல்ைல; சர்வேதசச் சந்ைதயிேல ேதயிைலயின் விைல 

ழ்ச்சியைடந்தி க்கின்ற " எனக் காரணம் கூ வ ேபால், 
ெதாழிலாளர்கள் சார்பாகச் ெசயற்படேவண் ய இந்தத் 
ெதாழிற் சங்க ம் அேத ேதாரைணயில் ெதாடர்ச்சியாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் அவதானித் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். இன்  சர்வேதசத்தில் ேதயிைலயின் 
விைல அதிகாித்தா ம், சர்வேதசச் சந்ைதயிேல 
ேதயிைலக்கான ஏற் மதி வ மானம் கிைடத்தா ம் அதைன 

ம த த் ப் ேபசுகின்ற நிைலைய இந்தத் ெதாழிற்சங்கங்கள் 
எ க்கக்கூடா . அதற்குப் பதிலாக இந்தத் ெதாழிலாளர் 
க க்குாிய சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி.  வணக்கம். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා. 

 
 

[අ.භා. 6.05] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට නිදුක් නිෙරෝගි සුවයත්, චිර 

ජීවනයත් පාර්ථනා කරනවා. ජාතික රජයට වසරක් ගත ෙවන්නට 
කාලය එළැෙඹනවා. ෙමෙතක් කාලයක් -ෙම් අවුරුද්දක කාලය 
ඇතුළතදීත් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දීත්- ෙම් ආණ්ඩුව  
වට්ටවන්නට ෙනොෙයක් විධිෙය් බහුබූත ෙද්වල් කළා. අඩුම 
ගණෙන් අද මුදල් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන විටවත්, අපි කථා 
කරන ඒවාට විරුද්ධව එක වචනයක් කථා කරන්න ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් කල්ලියට පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔවුන් ෙකොච්චර පරාජයට පත් ෙවලාද කියලා 
කිව්ෙවොත්, අද ෙම් එක මන්තීවරෙයකුටවත් ෙමම ස්ථානෙය් 
අසුන් ෙගන ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ.  
ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාළු අම්බලෙම් වළන් බිඳින්න 
තමයි අද අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම කියන්නට ඕනෑ, එදා අෙප් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ෙගදර යවන්න ෙනොෙයක් විධිෙය් කැස 
කැව්ව බව. පාද යාතා යන්න මුලින්ම ආරම්භ කරන ෙවලාෙව් 
රූපවාහිනි මාධ්යවලට ෙපෙනන්න ෙඩඟා න ටලා ෙනොෙයක් 
විධිෙය් ෙද්වල් කරපු කණ්ඩායම අද පාද යාතාවත් එක්ක 
නන්නත්තාර ෙවලා පාරට බැහැලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
එන්න, පුළුවන්නම් උත්තර ෙදන්න. අෙන්, පව්! අද ෙම් පක්ෂයට 
ගිහිල්ලා තිෙබන කල. පක්ෂයක් තිෙබනවාද කියලාවත් දන්ෙන් 
නැහැ. දැන් ෙම් ගරු සභාවට  ශියානි විෙජ්විකම මැතිනිය එනවා. 
අෙන්! අපි ඔබතුමියව අපහසුතාවට පත් කරන්ෙන් නැහැ, පසු ගිය 
දවස්වල පාද යාතාෙව් ගිහිල්ලා හතර හන්දි රිෙදමින් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් ඉන්න ෙවලාවක අපි හිතට සහනයක් ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කරන්නට ෙගනාෙව් පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ -අෙප් රජය පත් ෙවන්නට කලින්.- ෙම් රෙට් 
මූල්ය විනිවිදභාවයක් තිබුෙණ් නැති නිසා බව අපි දන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, දකුණු පළාත් සභාෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මම අවුරුදු 5ක් කටයුතු 
කළා. අවුරුදු 11ක් එම කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයක් හැටියට 
හිටියා. මහ ආණ්ඩුව වාෙග් තමයි එතැනත්. මූල්ය පරිපාලනය 
පිළිබඳව, ඒෙක් විනිවිදභාවය පිළිබඳව අබමල් ෙර්ණුවක තරම්වත්  
තකන්ෙන් නැතිව quotations 3කට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් යම් 
යම් ෙකොන්තාත් දීලා ෙම් සැෙර් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝනය 
කරලා ෙම් රට ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉතාමත් වැදගත් 
කරුණු කාරණාවලට -මූල්ය පිළිබඳව- ඉදිරිෙය්දී මුල් තැන ෙදයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙකොටින්ම කියනවා නම්, 
විශ්වාස භංගයක් ෙගනැල්ලා මුදල් ඇමතිවරයාව ෙගදර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යවන්නත්, මුදල් අමාත්ය ධුරෙයන් අයින් කරන්නත් ෙබොළඳ තර්ක 
ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු කළා. ඒ සියල්ල අද යටපත් කරලා 
තිෙබනවා. අර මඩ ෙගොෙහොරුෙව් තිබුණු ෙනළුම් ෙපොෙහොට්ටුව 
වාෙග්  පිපිලා ෙම් රටටම ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත ෙසෞභාග්යවත් 
යුගයක් ෙගෙනන්නයි අපි සූදානමින් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කටයුතුවලදී අපි කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
අපට දකින්නට තිබුණු ෙදයක් ගැන. පසු ගිය කාලසීමාව තුළ ෙම් 
රෙට් මුදල් පිළිබඳව කථා කරන විට අපි දැක්කා, අය වැය 
පරතරය; උද්ධමනය; විරැකියාව; ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය; ණය බරතාව 
යනාදිය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න.  

ෙම් සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණය පදනම් කරගත් රාජ්ය 
මූල්ය කළමනාකරණය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කර තිබුණා. ෙම් 
රෙට් අය වැය ෙල්ඛනය හදන්න පටන් ගන්න ෙකොට ෙම් සියලු 
ෙද්වල් පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවන්නට ඕනෑ. රෙට් අය වැය 
ෙල්ඛනය හදලා මාස 6ක් ගතවන විටත් එහි පගතිය පිළිබඳව 
අධීක්ෂණය කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. ඉදිරි මාස 
කිහිපය තුළ කියාත්මක කිරීමට නියමිත අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ 
යම් යම් කාරණා පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  

පසු ගිය රජය අවසාන කාලෙය් දී ෙමොකක්ද කෙළේ කියා අප 
දන්නවා. රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් තමන්ෙග් හිතු මනාපයට 
ෙයෙදව්වා කියලා අපි දන්නවා. අහිංසක මිනිසුන්ට වතුර ටිකවත් 
හරියට දුන්ෙන් නැහැ. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, වතුර ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, බට ටික ෙගෙනන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයලාට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් දුන්නා. පාරවල් හැදුවා 
කිව්වා. ඒවා ෙකොයි ආකාරයකට කළාද යන්න පිළිබඳව අපට 
වාර්තා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට කාල ෙව්ලාව පිළිබඳව පශ්නයක් 

තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව විනාඩියයි මම කථා කරන්ෙන්.  

ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. 
මුදල් ෙවන් කළා. මුල් ගල තිබ්බා. මූලික ෙද් කළා. ෙම් ආණ්ඩුව 
එනෙකොට කිසිම විනිවිදභාවයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා ගිවිසුම්ගත 
ෙවච්ච නිසා අකමැත්ෙතන් වුණත් අපට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
මුදල් ෙගවන්නට සිදු වුණා.  

අවසාන වශෙයන් මම ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියනවා, "ෙම් 
ෙමොන ෙද්වල් කළත්  ෙම් රෙට් සාධාරණ යුක්ති සහගත 
සමාජයක් ඇති කර, විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත මූල්ය  තත්ත්වයක් 
උරුම කරන්නට ෙම් ර ජය ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා" කියලා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have five 
minutes. 

 
[பி.ப. 6.10] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் நிதி காைம 

ெதாடர்பான தி த்தச் சட்ட லத்திேல என  க த் க்கைளப் 
பதி  ெசய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதத் தந்தைமக்கு நன்றி 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். நிதிப் பாிகரணம் ெதாடர்பாகப் பாாிய 
விவாதத்திற்குட்பட்ட ஒ  காலகட்டத்ைத நாங்கள் கடந்த 
காலங்களிேல சந்தித்தி ந்ேதாம். அதைனத் தாண்  இன்  
இ க்கின்ற இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல நாட் ன  
நிதியிைனச் சீராகப் பயன்ப த் வ  ெதாடர்பாக க் 
கவன ம் ெச த்தப்ப கின்ற . அந்த வைகயிேல ஏற் 
ெகனேவ காணப்பட்ட அத்தைகய குைறபா கைள நிவர்த்தி 
ெசய் ெகாண்  திய அ கு ைறகைளக் ைகயாண்  
எங்க ைடய நாட் ன் நிதிப் பாிகரணத்ைதச் சீர்ப த் வதற் 
குாிய நடவ க்ைககள் நிதியைமச்சினால் எ க்கப்ப கின்ற . 
அத ைடய ஒ  ப ைறயாக இந்த நாட் ன் நிதி காைம 
ெதாடர்பான சீர்தி த்தம் பற்றி இன்  ேபசப்பட்  தி த்தம் 
ெசய்யப்ப கின்ற .  

இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல அதன் வ மானத்தில்  
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்களின  பங்களிப்  என்ப  
அளப்பாிய . கடந்த இரண்  தசாப்தங்க க்கு ன்ைனய 
காலப்பகுதிகளிேல இலங்ைகயின் ெமாத்த வ மானத்திேல 
ெப ம்பகுதியிைனக் ெகாண் ந்த ஒ  பிரதான ைறயாகப் 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற இ ந்தி க்கின்ற . இன்  காணப்ப  
கின்ற பல்ேவ  சூழ்நிைலகளால் அ  சற் க் குைறவைடந் 
தி ந்தா ம் இன் ம் எங்க ைடய வ மானத்திேல ஒ  
பாாிய பங்ைகத் த வதாக இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
காணப்ப கின்ற . அண்ைமக்காலமாக ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் சம்பந்தமான பாாிய பிரச்சிைன 
க க்கு  நாங்கள்  கம் ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். 

1992 වසෙර් සිට Collective Agreement එක හරහා වතු 
කම්කරුවන්ෙග් කුලිය තීරණය කළා. 1992 වසෙර්දී ඒ තීරණය 
ගන්න ෙකොට වතු ක්ෙෂේතය තුළ කම්කරුවන් තුන්ලක්ෂ 
විසිහත්දහසක් පමණ රැඳී සිටියා. නමුත් ඒ කමෙය් වැරැද්දක් නිසා 
අද වන විට වතු කම්කරුවන්ෙග් සංඛ්යාව එක්ලක්ෂ 
පනස්හයදහසක් පමණ  ෙවනකල් අඩු ෙවලා ති ෙබනවා. හැම 
අවුරුදු ෙදකකට වරක්ම Collective Agreement එක හරහා 
තීරණය වුණ වතු කම්කරුවන්ෙග් කුලිය 2015 මාර්තු 31වැනි දා 
ඉඳලා අද ෙවනකල් අපට තීරණය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
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ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
නමුත් යහ පාලන රජය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට 

ලබා දුන් රුපියල් 2,500 දීමනාව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශය හරහා වතු කම්කරුවන්ට ලබා දීමට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා ෙම් රජයට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දුන් 
රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩි වීම රාජ්ය වතු සමාගම්වල 
කම්කරුවන්ට තව ෙවනතුරු ලබා ෙනොදීම පිළිබඳව මහනුවර 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිනවා. JEDB, SPC, 
Elkaduwa Plantations වැනි රාජ්ය වතු සමාගම්වල වතු 
කම්කරුවන් 10,000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ වතු කම්කරුවන්ට 
තවම රුපියල් 2,500 දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු කරලා නැහැ. ඒක 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. රජයක් හැටියට ඒ වගකීම ඉටු 
කරන්නැයි ඉල්ලා සිටිමින්, මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[අ.භා. 7.08] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 

අන්තිම ෙමොෙහොෙත් වචන ස්වල්පයක් එකතු කිරීමට ලැබීම මා 
ෙබොෙහොම අගය ෙකොට සලකනවා. ගරු මන්තීවරුන් ඔවුන්ෙග් 
අදහස් ඉදිරිපත් කළා. මා ඒවා ෙබොෙහොම අගය කරනවා. සමහර 
අය විෙව්චනාත්මක අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒවා නම්යශීලීව භාර 
ගන්න අපි සූදානම්. නමුත් මම මූලිකව කියන්න ඕනෑ, ෙමවැනි 
අවස්ථාවක් උද්ගත වූෙය් ණයත් සමඟ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය භාර 
ගැනීමට අපට සිදු වූ නිසා බව. ඒ නිසා අපට අවශ්ය වුණා, ෙම් රට 
භාර ගත් අවස්ථාෙව් සිට ශීඝ සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන්න. 
සියයට 6ක ණය අරෙගන සියයට 0.05ක ආදායමක් උපයන 
ව්යාපෘති ගණනාවක් තිෙබනවා. ඊට උදාහරණයක් තමයි 
හම්බන්ෙතොට වරාය. ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 28,200ක් වියදම් 
කරලා රුපියල් මිලියන 300ක ආදායමක් ලබා ති ෙබනවා. 
අන්තිමට ඒ ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙය් 
ආදායෙමන්. ඒ වාෙග්ම තමයි ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව. මම 
ෙම් ගැන උෙදත් මතක් කළා. US Dollars  මිලියන 1,000ක් 
ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 145ක්. ඒෙකන් මිලියන 
750ක් පාවිච්චි කරනවා, ෙයෝජිත වැඩ පිළිෙවළට අදාළ ෙනොවන 
කටයුතු සඳහා. අන්තිමට සියයට එන්ෙන් 8.64යි. ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් තැන්පත්කරුවන් අවදානම් තත්ත්වෙයන් 
මුදා ගන්න අවශ්යයි. ෙමවැනි ෙද්වල් එක්ක තමයි අපට ෙම් රට 
භාර දුන්ෙන්. එදා ණය ගත්ෙත් ඒ අය කියලා. ඒවා කපා හරින්න 
පජාතන්තවාදී රටක් ෙලස අපට බැහැ. ඒ නිසා අපි සියලු 
ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ජාතික ආර්ථිකයක් හදන්න අපිත් 
එක්ක එකතු ෙවන්න කියලා.  

ගරු මන්තීවරු අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, 2013 වැඩි 
වුණු සියයට 7ක සීමාව සියයට අටක් දක්වා වැඩි කරන්න කියලා. 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ඒ පමාණයත් අභිභවායි යන්ෙන්. ඒකයි 
අපට තිෙබන පශ්නය. අපි ඒ වාෙග් කෙළොත් අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්දට එන්න අවශ්යයි. සියයට දහයක් වුණාම මූල්ය 
කළමනාකරණය අවශ්යයි. මම කාරුණිකව ඔබතුමා ඇතුළු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලනවා, ෙම්ක සියයට දහයක් 
කරන්න කියලා.  

ෙදවන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්, මම හිතන 
විධියට ඒක ඉදිරි දැක්මක් සහිතව තිෙබන අදහසක්. නමුත් සියයට 
පනහක් ෙනොෙවයි, අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ඒක සියයට විස්සක් - 
ඇයි, එෙහම කරන්ෙන්? සියයට විස්ස තමයි බැංකුවල ෙකොටස් 
ගන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටම වන්ෙන්.- තිෙබනවා කියන 
පදනමින් ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත්, මම හිතන විධියට ඔබ අදහස් 
කරපු ෙයෝජනා - [බාධා කිරීමක්] 

I think we will meet  the expectations that you 
wanted. I think that the Hon. Sumanthiran spoke on 
behalf of the plural Opposition Members of Parliament 
who are there and we will certainly accept that you have 
brought that forward in that spirit and I hope that you will 
reciprocate in the same manner. At the end of the day, we 
want to bring in financial discipline. The Hon. Prime 
Minister has mentioned that financial consolidation will 
take place by the year 2020 which will be 3.5 per cent of 
the budget deficit.  Our journey is increasing fiscal space 
by increasing revenue, reducing the cost and ensuring 
that we put that to productive use. Productive use is 
capital expenditure and that is to what we are basically 
coming forward. So, I do not want to deliberate this any 
further. I only want to mention that these were the salient 
facts that were discussed and we are ready to 
accommodate that and go forward.  

Thank you, Sir.  

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' -[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக" [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 වන  වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
2 වන වගන්තිය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, රජෙය් මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, in view of the assurance given by the Hon. 

Minister of Finance,  I am not moving that amendment.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you.  

  
2 සහ 3  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2 ஆம், 3 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 2 and 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නව වගන්තිය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, with regard to this amendment,  just a moment 

ago the Hon. Minister gave an undertaking that where the 
Government  holding is less than 50 per cent, still it will  
be over 20 per cent. Now, how will that be incorporated 
into this? It is an assurance that you have given on the 
Floor of this House, I am willing to accept it. This is a 
concern that was raised in the Committee on Public 
Finance. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, if it is legally in order, we can bring that in saying 

anything that is over 20 per cent only can get a 
Government guarantee. If that can be incorporated, that is 
not a problem. 

  
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Even if by way of a  Regulation if that could be 

brought about and that guarantee is given by the Minister, 
I am not moving that amendment.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you, Hon. Member.  

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  
 
"That  the Bill, be now read the Third Time."  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  நிைற 

ேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

      
     

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 
 

සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තියක් 
සකස ්කිරීම 

அபிவி த்தி பற்றிய ேதசிய மதிப்பீட் க் 
ெகாள்ைகையத் தயாாித்தல் 

FORMULATION OF NATIONAL EVALUATION POLICY ON 
DEVELOPMENT 

 

 
[අ.භා. 6.22] 

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස් ථාෙව් මම 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
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"ශී ලංකාව තුළ සිදු වූ හා සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන්හි ඵලදායීතාව 
ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ සලකා බැලීමට නිසි ඇගයීම් කමෙව්දයක් අවශ්ය වී 
ඇත. මන්ද, එම සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වැය කරන පිරිවැයට 
සාෙප්ක්ෂව එහි අවසන් පතිඵලෙය් ඵලදායීතාව ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව 
නිවැරදි නිගමනයන්ට එළඹීමට හා එම වාර්තා හරහා රෙට් ඉදිරි සියලුම 
සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකි වීම තුළින් ආර්ථික හා සාමාජීය 
ගලායාෙම් යහපත් පවණතාවන්ට මහඟු රුකුලක් වනු ඇත. එෙහයින් 
ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තියක් සකස් කර සංවර්ධන වැඩසටහන් පියවර 
වශෙයන් ඇගයීමට හැකි සුදුසු කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

ගරු කථානායකතුමනි, යහ පාලන රජෙය් ජාතික පතිපත්ති 
පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන බව ඔබතුමාත්, අපත් 
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා ෙමම 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කළාට පසුව මම ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් 

ෙගන එන ලද සභාව කල් තැබීෙම්   ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම  මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
  

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR.  SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තියක් 

සැකසීම සඳහා හැකියාවක්, සුජාතභාවයක් ඉතිහාසෙය් පත් වුණු 
සෑම රජයකටම වඩා යහ පාලන රජයට තිෙබ්ය කියලා අප විශ්වාස 

කරනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකතුෙවලා, ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. එෙසේ ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදන්න පධාන වශෙයන්ම බලපෑ කාරණය තමයි 
ජාතික පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීෙම් අවශ්යතාව. ශී ලංකාව තුළ 
සිදු කරන හා සිදු වූ සංවර්ධන ව්යාපෘතීන්හි ඵලදායීතාව විමසීෙම් 
ඇගයීම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට, වැය කළ මුදලට සාෙප්ක්ෂව 
අවසන් පතිඵලය ඵලදායීද කියලා විමසීමට, ෙමය ආර්ථික සහ 
සමාජයීය වශෙයන් පගමනයන්ට ෙහේතු වන කාරණා කියලා අප 
විශ්වාස කරනවා. ආර්ථික සහ සමාජයීය පගමනයට ෙහේතු වන 
කමෙව්දයක් ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම හරහා ලබා ගත 
හැකියි කියලා අප කල්පනා කරනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් ව්යාපෘතිය? 
ඒ තමයි, ජාතික ඇගැයීම් පතිපත්තියක් ඇති කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අපි ෙයෝජනා කරලා ඉදිරියට 
ෙගන යෑම.  දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය 
වාෙග්ම ආර්ථික, සමාජයීය දර්ශක පිළිබඳව අප කිරලා මැනලා 
බලනෙකොට ලංකාව ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවල් එක්ක බලනෙකොට අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැහැ. ෙමොකද, අපි ඉන්ෙන් පසුගාමී තත්ත්වයකයි.  

2015දී සහස සංවර්ධන ඉලක්කයන් - Millennium 
Development Goals - පිළිබඳ කතිකාව නිමා කරලා  තව අවුරුදු 
15කින් - 2030දී - තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක -  Sustainable 
Development Goals -  සපුරා ගැනීෙම් ගමන් මඟටයි ෙම් රට අද 
පෙව්ශෙවලා ඉන්ෙන්. අපෙග් සංවර්ධන කියාදාමය - ඒ 
කියාකාරකම් - අගයන්නට නම් එහි පගතිය හීන වීමට ෙහේතු වී 
ඇති වැඩසටහන් තිෙබනවාද, එෙසේ පගතිය හීන වන්නට බලපෑ 
ෙහේතු තිෙබනවාද, එෙසේ වන්නට බලපෑ අඩු පාඩු ෙමොනවාද, එකී 
අඩු පාඩු සකස් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව 
අප අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් තුළින්  වඩාත් 
කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව රටක සංවර්ධනෙය් පතිඵල ජනතාවට 
අත් කර ෙදන්න, ජනතාවාදී සංවර්ධනයක් බවට පත් කරන්න 
පුළුවන් කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක 
ෙමවැනි කමෙව්ද ස්ථාපනය කරලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් 
20කට වැඩි පමාණයක ජාතික ඇගයීෙම් පතිපත්තියක් - National 
Evaluation Policy එකක් - කියාත්මක ෙවනවා -ස්ථාපනය 
කරලා තිෙබනවා-. දකුණු අපිකාව ගත්ෙතොත් එහි ජනාධිපතිවරයා 
යටෙත් ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. එය වඩාත් 
සංවර්ධිත, විධිමත් ආයතන ව හයක් විධියට අපිට හඳුනා ගන්න 
පුළුවන්. සියලුම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇගයීමට ලක් 
කරලා, එහි පතිඵල, දුර්වලතා, තවත් කළ හැකි වර්ධනයන් 
තිෙබනවා නම් ඒ වර්ධනයන් පිළිබඳවත් අමාත්ය මණ්ඩලයට 
ෙයෝජනා කිරීමයි ෙම් ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තිය -National 
Evaluation Policy එක - තුළින් සිදු කරන්ෙන්.  

දකුණු අපිකාව සඳහා වූ ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තිය - National 
Evaluation Policy Framework of South Africa - සඳහා අවශ්ය 
රාමුව සකස් කරලා තිෙබනවා. මැෙල්සියාව සලකා බැලුෙවොත් 
මැෙල්සියාෙව් කියාත්මක ෙවන්ෙන් RBM කමයක් - Results-
based Management System එකක්-. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? 
පතිඵල පාදක කළමනාකරණ කමය. ඒක වැදගත් ව හයක්; 
වැදගත් කමයක්. එරට මුදල් අමාත්යාංශය හරහා දියුණු දත්ත හා 
ෙතොරතුරු කමෙව්දයක් සහිතව ස්ථාපනය කරලා ෙම් RBM කමය 
කියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව සියලු අමාත්යාංශයන්හි 
වැඩසටහන්වල පතිඵල පාදක කර ගනිමිනුයි ෙමය සකස් කළ 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. වාර්ෂික අය වැය ෙම් මතයි පදනම් ෙවලා 
සැකෙසන්ෙන්. වාර්ෂික අය වැෙයන් ෙවන් වන මුදල් එම RBM 
කමය අනුව පතිඵල ළඟා කර ගැනීෙම් නිශ්චිත ඉලක්ක කරා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැහැදිලිවම ඉලක්කගත කර තිබීම මැෙල්සියාෙව් තිෙබන විෙශේෂ 
තත්ත්වයක්. ශී ලංකාෙව්ත් ෙබොෙහෝ රාජ්ය නිලධාරින් ඒ 
මැෙල්සියානු කමය පිළිබඳව අධ්යයනය කර තිෙබනවා. හැබැයි 
තවම ලංකාව විධියට අපට ඒ කම ස්ථාපනය කර ගන්න ෙනොහැකි 
වීම කනගාටුවට කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙන්පාලය ෙගන බලමු. 
රට සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඇගයීම් කමෙව්දයක් ඇති කළ යුතු යැයි 
එරට මූලික නීතිය වන ෙන්පාල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් 
පිළිෙගන තිෙබනවා විතරක් ෙනො ව, ෙන්පාලෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 54වන ව්යවස්ථාෙව් ඒ කාරණය නිශ්චිතවම ඇතුළත් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ජාතික ඇගයීෙම් පතිපත්තිය සකස් කර 
එය කැබිනට් මණ්ඩලය දක්වා ෙගන යන්න ෙන්පාල රජය සමත් වී 
තිබීම නිසාම ෙම් කලාපය තුළ ෙම් කාරණෙය්දී -ෙම් සිද්ධිෙය්දී- 
ෙන්පාලය ඉන්ෙන් අපට වඩා ඉදිරිෙයන්ය කියන එක අපි 
කනගාටුෙවන් වුණත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ෙන්පාල ෙය් ජාතික සැලසුම් ෙකොමිසම - National Planning 
Commission -කියන්ෙන්, ඇගයීම් පිළිබඳව වගකීම් දරන, රජයට 
සහාය ෙදන, අගාමාත්යවරයා යටෙත් ස්ථාපනය වූ ආයතනයක්. 
මා හිතන්ෙන්, ෙමවැනි කමෙව්දයක් ගැන රටක් විධියට අපත් දැන් 
සිතිය යුතුව තිෙබනවා කියලායි. ෙන්පාලය ජාත්යන්තර ඇගයීෙම් 
වර්ෂය ෙලස 2015 වර්ෂය නම් කරලා ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජිතයන්, ඇගයීෙම් විෙශේෂඥයන්, රාජ්ය 
නිලධාරින් සම්බන්ධ කරෙගන පධාන සැමරීෙම් උත්සවය 
පැවැත්වීම, ෙන්පාල පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලෝක ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂි 
හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් ෙලස ෙලෝක ඉතිහාසයට එකතු වීමක් හැටියට 
අපට ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන්. ජාතික ඇගයීෙම් කියාවලියට 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් බද්ධ කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා 
නිලධාරින් පුහුණු කරන්ෙන් සහ නිලධාරින්ට මඟ ෙපන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ජාත්යන්තර ආයතනයන්හි සහාය ලබාගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, සමස්ත රාජ්ය යන්තණයම එයට සූදානම් කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන කරුණු අතින් ආදර්ශයක් ගන්න අපට අවශ්ය නම්, 
ෙන්පාලය ඒ සඳහා ෙහොඳ කලාපීය ආදර්ශයක්ය කියන එකයි 
මෙග් අදහස, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම, තිරසර 
සංවර්ධනෙය් පධාන සිද්ධාන්තයක් වන්ෙන්, "no one left 
behind" කියන එකයි. දරිදතාෙවන් ෙපෙළන සෑම පුරවැසියකුටම 
ෙමන්න ෙම් පධාන සිද්ධාන්තය තුළ සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ගලා 
යෑම තහවුරු කරන්න පුළුවන්. ලංකාව සලකා බැලුෙවොත්, 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලංකාෙව් ඈත එපිට හතර දිග් භාගෙය්ම 
ගාමීය ජනතාව දක්වා, ජනතාවෙග් ෙදපතුල දක්වා ෙගන යන්න 
ෙම් කමෙව්දය අත්යවශ්යයි කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය 
ආදිය නැංවීම, දිලිඳු ජනතාවෙග් ආර්ථික සමෘද්ධිය සඳහා 
ඇගයීෙම් කමෙව්දය ස්ථාපනය කිරීම පෙයෝජනවත් ෙවනවා. 
දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ සලකා බැලුවත් ෙන්පාල 
උදාහරණයම අපට ඇති, පරමාදර්ශයක් විධියට ගන්න. එපමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් තවත් රටවල් ගණනාවක ෙම් කමෙව්දය 
කියාත්මක ෙවනවා. උගණ්ඩාව ගත්තත්, ෙකන්යාව ගත්තත්, චිලී 
රාජ්යය ගත්තත්, ෙමක්සිෙකෝව ගත්තත්, ෙකොෙලොම්බියාව ගත්තත් 
දියුණු ඇගයීෙම් කමෙව්ද ස්ථාපනය කර තිෙබන රටවල් විධියට 
ඒවා හඳුන්වා ෙදන්න අපට පුළුවන්. අපට ආදර්ශයට ගන්න 
පුළුවන් තවත් රාජ්යය ෙදකක් විධියට විෙශේෂෙයන් ෙමක්සිෙකෝව 
සහ පිලිපීනය හඳුන්වා ෙදන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් 
පිලිපීනය ගැන කියද්දී ෙම් ඇගයීෙම් කමෙව්දය වාෙග්ම එරට ඇති 
තවත් වැදගත් කමයක් ගැන -ෙම් කාරණෙයන් තරමක් බැහැර 
වුණත්- මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ තමයි, පිලිපීනෙය් කියාත්මක 

වන පළාත් පාලන කමෙව්දය වන "Barangay System" එක. එය 
අෙප් රෙට් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය්දී ආදර්ශයට ගත හැකි ෙහොඳ 
නියාමක ආදර්ශනයක් අපට ෙපන්වනවා කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ආපසු අෙප් පස්තුත 
කාරණයට එමු. ශී ලංකාවටද එවැනි ජාතික ඇගයීෙම් 
පතිපත්තියක් සහ ඇගයීෙම් කමෙව්දයක් - National Evaluation 
Policy and System එකක් - සකස් කර ගැනීමට කාලය ඇවිත් 
තිෙබනවා. එවැන්නක් අද ශී ලංකාවට ඉතාම වැදගත්. එය                     
ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකරණෙය්දී -රාජ්ය පාලනෙය්දී- පමුඛතාෙවහි 
ලා සැලකිය යුතු වැදගත් අංශයක් විධියට සලකායි අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම මඟින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක් 
පැත්තකින්, රටට ජාතික ඇගයීෙම් පතිපත්තියක් ඕනෑ, ඒ ජාතික 
ඇගයීෙම් පතිපත්තිය සකස් ෙවන්න ඕනෑ කියා මතවාදමය 
වශෙයන් රට තුළ සංවාදයක් ඇති කරන්නයි, එවන් වැඩ 
පිළිෙවළකට මුල පුරන්නයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අපි වසරක් ගත 
වන්නට පථම ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳ ෙයෝජනාව ෙගන එන්ෙන්.    

දුම් වැටි සඳහා රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරලා අපි විප්ලවීය 
පියවරකට ගියා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත හරහා අපි විප්ලවීය පියවරකට ගියා. ජාතික විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිසම ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය මූලික කටයුතු සම්පාදනය 
කරමින් අපි විප්ලවීය පියවරකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ජාතික 
ඖෂධ පතිපත්තියක් ඇති කිරීම සඳහා අපි විප්ලවීය පියවරකට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නව්ය කමෙව්ද ඉදිරියට කියාත්මක කරමින් 
ජාතික ඇගැයීෙම් පතිපත්තියක් ඇති කිරීෙම්දීත් අපි ඒ අනුව 
කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම කියනවා.  

සංවර්ධනෙය් අරුණලු ෙහවත් පතිලාභ ෙනොලැබුණු ජනතාවට 
ඒ පතිලාභ ලබා ෙදමින්, ශී ලාංකීය සමාජය ෙගෝතික යුගෙයන් 
නූතනත්වයට ෙපොලා පනින්නට ෙම් කාරණය ඉතා වැදගත් කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය. ෙම් ගරු සභාෙව් අද අපි අරඹන ෙම් 
සංවාදය සිවිල් සමාජය සමඟ ඒකාබද්ධ කරලා සමාජය තුළ මහා 
කතිකාවක් ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන්න අවශ්යයි.  ජාතික ඇගැයීෙම් 
පතිපත්තියක් හරහා ඇගැයීෙම් කමෙව්දයක්  ෙගන ඒම මධ්යම 
පාන්තිකයාට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රෙට් ජාතික 
පතිපත්තිවලට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රෙට් මහා 
භාණ්ඩාගාරයට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සාමාන්ය මධ්යම 
පන්තිෙය් පුද්ගලෙයකුට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, නිර්ධන 
පන්තිෙය් පුද්ගලෙයකුට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය ෙම් එක සංවාදයකින් එෙහම නැත්නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවකින් 
පමණක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය අපි දන්නවා. ඒ 
නිසා අපට අවශ්ය ෙම් සංවාදය අද ෙමතැනින් -රෙට් උත්තරීතරම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්- ආරම්භ කරන්නයි. එෙසේ ආරම්භ කරලා ෙහට 
දවෙසේ ෙමය සමාජගත කරන්නයි. ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් නිර්ධන 
පන්තිය, පහළ පන්තිය, මධ්යම පන්තිය, ඉහළ මධ්යම පන්තිය,  
අධ්යාපන ආයතනවල, තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල, විද්වත් 
සංගම්වල ෙම් ගැන පුළුල් සංවාදයක් ඇති කිරීමයි අපට අවශ්ය.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන සිවිල් සමාජය තුළ, තරුණ 
තරුණියන් තුළ, විශ්වවිද්යාල තුළ සංවාදයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. 
ඒ සංවාදය කුමක් සඳහාද? ඒක තමයි ෙමහි තිෙබන වැදගත්කම. 
අපි ඒ සංවාදය ෙගොඩ නැඟුවාම ඒ සංවාදය තුළින් ෙම් ගැන පදනම් 
පතිකාවක්, ධවල පතිකාවක් - White Paper- හදා ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි. ඒ හදන පතිකාව තුළින් තවදුරටත් සංවාද කරලා 
ජාතික ඇගැයීෙම් පතිපත්තිය සඳහා අවශ්ය මූලික රාමුව හදන්න 
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අපට පුළුවන් ෙවයි. ඒ හරහා ජාතික පතිපත්තිය සකස් කර ගන්න 
අපට පුළුවන්. ෙන්පාලෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළු කළා 
වාෙග් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටත් ෙමය ඇතුළු කිරීම අවශ්යයි. 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන රෙට් සංවාදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී, උදාහරණය ගනිමින් මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් ෙන්පාලෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 54 ෙවනි ව්යවස්ථාෙව් 
තිෙබනවා වාෙග් අෙප් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටත් හැකි නම් 
ෙමය ඇතුළු කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපි කර ගත යුතු පධානම 
කාරණය. එතැනට තමයි අප යා යුතුව තිෙබන්ෙන්. එය පියවර 
ගණනාවකින් යා යුතු කියාවලියක්. අපට එතැනට යෑමට යම් 
මට්ටමකින් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, අඩුම වශෙයන් එහි 
පළමුවැනි පියවෙර්දී අපි ෙම් ජාතික පතිපත්තිය හදලා, ඒ ජාතික 
පතිපත්තියට අවශ්ය පනත් ෙකටුම්පත් නිර්මාණය කර ෙගන, ඒ 
සඳහා අවශ්ය නීති ෙරගුලාසි සම්මත කර ෙගන, ගැසට් හරහා යම් 
යම් නිෙයෝග ඇති කර ෙගන ෙම් ජාතික පතිපත්තිය වඩාත් විධිමත් 
ආකාරයකට ස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ජාතික 
පතිපත්තිය විතරක් ස්ථාපනය කරලා මදි. මම කලින් සඳහන් කළ 
විධියට ඊළඟට වැදගත් වන්ෙන් ආයතනික රාමුවයි. ජාතික 
පතිපත්තිය තිබුණාට මදි. ජාතික පතිපත්තිය මත පදනම් වූ 
ආයතනික රාමුවක් අවශ්යයි. ඊ ළඟ පියවර විධියට අපි ආයතනික 
රාමුව ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනික රාමුව මත ආයතන බිහි 
කරන්න ඕනෑ.  

සමහර රටවල ජනාධිපතිවරයාට වග කියන, සමහර රටවල 
අගාමාත්යවරයාට වග කියන, ඇතැම් රටක මුදල් අමාත්යවරයා 
යටෙත් නියාමනය වන ආයතන තිෙබනවා. ඒ ආයතනික රාමුව 
තුළින් ඒ ආයතන බිහි කර ගන්න වුවමනායි. ඒ ආයතන බිහි කර 
ගැනිම තුළින් ජාතික ඇගැයීෙම් පතිපත්තිෙය් සඳහන් මූලික 
කාරණා වඩාත් සූක්ෂ්ම හා වඩාත් නිශ්චිත කාරණා බවට පත් කර 
ෙගන ෙකටි කාලීන, මැදි කාලීන, දිගු කාලීන කියා මාර්ග හරහා 
ජනතාව අතරට ෙගන යන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ජනතාව එක්ක, ඒ වාෙග්ම මහ ජන මුදල් තිබුණු 
භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරපු අතීතයක්, එෙහම 
වකවානුවක් අෙප් රෙට් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ සංව ර්ධන ව්යාපෘති 
හුෙදක් පචාරාත්මක ව්යාපෘති ෙහෝ මුදල් ගිලින මකරුන් යක්ෂයන් 
විධියට අපි දැකපු යුගයක් තිබුණා. ඒවාෙය් පාෙයෝගික සත්යය අපි 
එදා දැක්කා. ඒ නිසා අද අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ජාතික 
ඇගැයීෙම් පතිපත්තියක් සකස් කිරීම හරහා ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන සෑම සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳවම, 
මහජන මුදල් වියදම් කරන සෑම සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳවම, 
විෙද්ශ ණය, ආධාර, පදාන ලබා ගන්නා සියලුම ව්යාපෘති 
පිළිබඳවම ආපසු වතාවක් ඇගැයීමක් කර, ඒ ඇගැයීම හරහා ඒ 
ව්යාපෘතිවල අඩු ලුහුඬුකම් තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කර 
ගැනීමයි. ඒ වාෙග්ම මින් ඉදිරියට ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරද්දී 
එෙහම අඩුලුහුඬුකම් සිදු ෙනොවන්නට කමෙව්ද සකස් කර 
ගැනීමයි.  

එදා 1930දී දිවංගත ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ගල් ඔය 
සංවර්ධන ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරද්දී කිව්ෙව්,  "කපුටන්ට 
වැඩිය ෙලොකු මදුරුවන්ට අහිංසක ජනතාව ෙගොදුරු කරලා 
මැෙල්රියාව හදන්නයි ෙම් කැලෑ ෙජෝන් හදන්ෙන්" කියලා. 
එෙහමයි එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමාට අපහාස කෙළේ. 
තිස් අවුරුදු මහවැලිය "කඩිනම් මහවැලිය" නමින් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙවනස් කරමින්, කඩිනම් මහවැලිය හරහා 
ආර්ථික ෙසෞභාග්යයක්,  කෘෂිකාර්මික නෙවෝදයක්, බලශක්තිෙය් 
පරිවර්තනීය පිම්මක් ඇති කරන්න ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, 
දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගනිද්දී 

ඒ ගැනත් විවිධ ෙද්වල් සඳහන් කළා. නමුත් අද අපට ෙපෙනනවා 
ඒ ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම් පතිඵල. හැබැයි, ඒ පතිඵල 
ඇගැයීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා නම් එකී ව්යාපෘතිවල ඵලදායිතාව 
තවත් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ නිසා මා අවසාන 
වශෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ජනතාව සුවපත් කරන යහ 
පාලන රජය,  ජනතාවෙග් අනාගතය ගැන හිතන යහපාලන රජය 
ජාතික පතිපත්ති හඳුන්වා දීෙම්දී, අත්හල ෙනොහැකි, 
අනිවාර්යෙයන්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කළ යුතු 
වැදගත්ම කාරණයක් වන රෙට් ජාතික ඇගැයීෙම් පතිපත්තියක් 
සඳහා වන සංවාදයක් ඇති කළ යුතු බව. ඒ හරහා එවැනි 
පතිපත්තියක් පිළිබඳ මූලික රාමුව ඇතුළත් ධවල පතිකාවක් සකස් 
කර, එය යළි සංවාදෙකොට අවසානෙය්දී ජාතික ඇගයීෙම් 
පතිපත්තියක් හදා ෙගන, ඒ තුළින් ආයතනික රාමුවක් ෙගොඩ 
නඟාෙගන, ඒ හරහා අවශ්ය ආයතන ෙගොඩ නඟාෙගන වඩාත් 
සංවිධිත හා විධිමත් ආකාරෙයන් ෙම් සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කළ යුතු බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ සඳහා ෙම් 
සභාෙව් අදින් අරඹන සංවාදයත් ඉවහල් ෙව්වි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් අදහස් ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[6.41 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity. I think it is a timely Adjournment 
Motion regarding the problems faced by Sri Lanka in the 
development projects as one of the smallest Asian 
countries.     

I am really thankful to the Hon. Speaker for giving the 
Hon. Thilakarajah and myself an opportunity to take part 
in the Asian Parliamentary Association in Pakistan a few 
weeks back where 43 countries took part.  Hon. Members 
of Parliament and Senators from all the Asian countries 
were present there. The same problems that we face here 
are faced by almost all the other countries. We all 
stressed the problems faced by the South East Asian 
countries including Sri Lanka and realized the problems 
faced by all the countries are almost the same. Sir, I 
followed the speech made by the Hon. Buddhika 
Pathiran. The same pattern was followed there. We had 
long discussions with the Hon. Members of Parliament 
and the Senators there. Actually, we must thank the 
Government of Pakistan and also the Chairman of the 
Senate of Pakistan for organizing this event. We mostly 
discussed trade and problems faced by all these countries.  
I would like to table* the speech made there by myself. 

Every country represented in that Association is 
experiencing the same problems we are facing here 
today. We spoke about trade.  In fact, both of us had a 
discussion with the Chairman of the Senate for 15 
minutes where we discussed trade relations between 
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*  Placed in the Library. 
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Pakistan and Sri Lanka. There we stressed that we had a 
good relationship earlier with the Pakistan Government. 
We told them that they helped us to win the war. 
Similarly, we reminded them about the Bangladesh war 
where our previous Government allowed their planes to 
be landed here and proceeded to Bangladesh.  Actually, 
they are very keen to improve the industries of our 
country.  Also, we brought to their notice the houses built 
by the Indian Government and requested that they follow 
suit.  Now time has come for us to get together. We must  
get the help of the other countries also. 

When we take the industries or the mega projects 
implemented in this country, they have been a real failure. 
That is why we are facing all these problems today. So, 
we must think of a future where we can make people 
happy and peaceful by developing our trade and 
industries. As you know, certain industries were started 
by the previous Government taking big loans, but what 
happened was they have been a failure. For instances, 
take the Mattala Airport, the Harbour and the Cricket 
Stadium in the Hambantota District.  I do not think they 
have played at least ten matches a year  in the Cricket 
Stadium in Hambantota. So, this is the situation.  

I must also speak about the SriLankan Airlines. I read 
in the newspapers that there are only 23 flights for 
SriLankan Airlines whereas there are 300 pilots and 8,000 
employees. This is the situation.  Every organization in 
this country is facing this problem. So, to bring in a  
peaceful existence for our people, we have to concentrate 
on these things.  It is useless speaking of the past because 
the damage is already done. Actually speaking they have 
spent billions unnecessarily. Why we are facing this 
situation is because the expected income from all those 
mega projects which were done earlier is not coming. 
That is why the Treasury has to pay. In fact, it must be 
corrected.  

The former Minister of Sports is not here. There are 
several cricket grounds available in the country. In 
Colombo, there are three or four stadiums. In Kandy, 
there is the Asgiriya Stadium. In Dambulla, there is a 
stadium. But what did they do? They did not improve the 
Asgiriya Stadium. Without doing that they opened 
another. Look at the stadium in Hambantota. I think, only 
elephants are there now. I am a big fan of cricket. I think 
they did not play even ten matches in Hambantota for the 
last two to three years. Millions of rupees have been 
wasted to maintain that stadium. This is the situation our 
country is in today. 

Take for instance the CTB. The CTB is facing the 
same plight. Although there are 2,000 odd buses there are 
only 1,600 drivers and 1,400 conductors but there are 
8,000 employees doing nothing. All these things will have 
to be put right.  

I know that His Excellency the President and the Hon. 
Prime Minister together with the Cabinet are trying to 
bring all these things under control. Of course, it will take 
some time. It cannot be done overnight. It is only twelve 
months since our Government came into power. I do not 
think it is possible to solve all these problems within 
twelve months. However, gradually we can improve the 
situation and our industries and agriculture will help us 
move forward. 

Thank you.  
 
[6.49 p.m.] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Presiding Member, thank you very much for the 

opportunity given to me to speak on this important 
subject, evaluation of development and making policies. I 
thank Hon. Buddhika Pathirana for moving this timely 
Adjournment Motion. I also thank the Hon. Speaker for 
giving me this opportunity to participate in the forum in 
Pakistan which focused on adopting legislation to support 
the implementation of Sustainable Development Goals 
adopted in September last year in New York.  

I was able to put forward some suggestions at this 
Standing Committee of Asian Parliamentary Assembly 
on Economic and Sustainable Development Affairs. Both 
as a member country and as a Parliamentarian, we 
actively participated and we were able to get some 
experience from the other countries that participated from 
the Asian Region. Forty-two countries were there. They 
were discussing the adoption of legislation with regard to 
Sustainable Development Goals.  

I heard the concept of sustainable development during 
my college days and we were taught that we must reach 
that in next 10 years - it was in early 1990's. Then I heard 
the concept of "Millennium Development Goals". It was 
determined in the year 2000 and it was said that we must 
reach the 10 goals. It was a global concept. Globally we 
had to reach the Millennium Development Goals. Then 
again I heard the same wordings, but with some 
developments to the Millennium Development Goals. It 
was called, “Sustainable Development Goals”, which was 
determined in September last year. Those goals should be 
reached by 2030. That UN Summit was held in New 
York. I was able to participate in that Summit as a civil 
society member. Even though I was a Member of 
Parliament- I was a new Member in September, 2015 - I 
was able to sit at that table where it was determined. 
There I understood that there are 17 goals to be achieved 
by 2030 to reach sustainable development. The main 
aspects are environment, poverty alleviation and there are 
so many other things that I will not describe here.  We all 
know those aspects. But, at this juncture, what are the 
experiences that we can get from our neighbour 
countries? There was the Speaker from Bhutan. He was 
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explaining that they were able to plant 50,000 trees a year 
to preserve their environment for a better future. There 
was a Senator from Pakistan. They were introducing a 
proactive Parliament. They call it, “Green Parliament”.  

The entire roof of their House of Parliament is covered 
with solar power panels and they produce electricity for 
the Upper House and the Lower House. They have taken 
this step to strengthen their development plan and as an 
example project on how to achieve Sustainable 
Development Goals and promote environmental 
protection. 

As a representative of a member country, I was able to 
put forward some suggestions to the Standing Committee 
on how to adopt legislations to attain these Sustainable 
Development Goals. As the Hon. Member who moved the 
Motion said, we must have a policy and we must have a 
plan.  If we look at the portfolio of His Excellency the 
President, we can see that there is special emphasis on 
environmental protection.  So, it is related to Sustainable 
Development Goals. In order to achieve the Sustainable 
Development Goals we must have concern on our 
environment when implementing development activities. 
But we are not bothered about the environment when we 
implement our development activities and later on we 
suffer from their consequences such as landslides which 
is a threat to our environment.   

The Hon. Prime Minister has now introduced a 
Sectoral Oversight Committee system to Parliament. 
Therefore, as Members of Parliament who represent these 
Sectoral Oversight Committees, we have an opportunity 
to discuss matters that come under various  ministerial 
portfolios in Parliament itself and enhance the activities 
of each and every Ministry.     

When you take the 17 goals which were determined 
by the UN Summit, you can see that these 17 goals come 
under17 ministerial portfolios of our country. For 
example, the subject of poverty alleviation goes to one 
Ministry and subject of environment goes to another 
Ministry. Likewise, every Ministry should take part in 
this process of reaping the benefits of Sustainable 
Development Goals to our country.  

Therefore, what I am asking is, why can we not have a 
Standing Committee or an Oversight Committee or a 
Task Force especially to achieve these Sustainable 
Development Goals? Then, such a Committee would have 
the responsibility to implement what we are suggesting 
and it could see as to how these goals are going to be 
achieved by each and every Ministry in the next 15 years.   
So, we have a responsibility in this regard.   

I put forwarded this suggestion to the Asian 
Parliamentary Assembly. Then we personally met the 
Chairman of the Senate of Pakistan and we discussed how 

we can carry this forward. We can introduce this to all the 
Parliaments who represent  the Asian Parliamentary 
Assembly and then we can take part in  this development 
process  as a region  and see as to how we can adopt this 
implementation process in order to achieve these 
Sustainable Development Goals  in every country.  That 
is one of our suggestions.  So, it can be worked out in 
order to uplift and evaluate the implementation process of 
the Sustainable Development Goals.   

Thank you very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.56] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ජාතික ඇගයීම් පතිපත්ති සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
විවාදයට සම්බන්ධවීමට ලැබීම සතුටට කරුණක් බව මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් රට 1948 වර්ෂෙය්දී නිදහස ලැබුවාට පස්ෙසේ 
මුලින්ම අම්පාර ගල්ඔය ව්යාපෘතියයි පටන් ගත්ෙත්. එදා ලංකා 
රාජ්යෙය් මුදලින්ම කියාත්මක ෙවච්ච ෙමම ව්යාපෘතිය සාර්ථක 
ව්යාපෘතියක් බවට පත් වුණා. ඊළඟට ෙද්ශපාලන පසු බිමත් එක්ක 
අපි විවිධ ව්යාපෘති ෙම් රෙට් කියාත්මක කළා. ඒ අතරින් පංච විල් 
ඇතුළු මහවැලි ව්යාපෘතිය විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් බවට පත් වුණා. 
ෙම් සංවර්ධනය 2005 වර්ෂය දක්වා යම් යම් අඩු පාඩු තිබුණත්, 
සාර්ථකව සිදු වුණා. නමුත්, 2005 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ සංවර්ධනය 
ෙවනත් පැත්තකට හැරුණා. පසු ගිය කාල වකවානු තුළ කරපු 
සංවර්ධනය අද වන විට අෙප් රෙට් පිළිලයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා ගත්ත ණය අද ෙගවා 
ගන්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එතැනදී අනිවාර්ෙයන්ම 
ජාතික ඇගයීෙම් පතිපත්තියක අවශ්යතාව ඉස්මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුවලින් සිද්ධ වුණු අඩු පාඩු නිසා අද රට 
සංවර්ධනය කර ගැනීෙම් අපහසුතාවට මුහුණ පා තිෙබනවා. එම 
නිසා අනිවාර්යෙයන් ෙම් ජාතික ඇගයීම් පතිපත්ති සකස් කිරීම 
සහ ඊට ආනුෂංගික ආයතන ඇති කරලා, ෙම්කට අවශ්ය කරන 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ලබා දීලා, ෙම් ඇගයීම් ෙබොෙහොම 
සාධාරණ මට්ටමින් ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඉදිරියට 
කියාත්මක විය යුතු ෙයෝජනාවක් විධියට මම දකිනවා. එෙහම 
වුණා නම්, අපිට අද මුහුණ පෑමට තිෙබන තත්ත්වය මීට වඩා 
ෙවනස් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලදී 
කියැවුණා, වීරකැටිය ව්යාපෘතිය අද නිකම්ම නිකම් පස් ෙගොඩක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් වාෙග් අසාර්ථක ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීමට විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ තුළින් මුදල් හම්බ කිරීම් 
පවා පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා. ඒ හරහා විවිධ අකමිකතා සිද්ධ 
වුණා. ෙම් අකමිකතාවලට අවසානෙය්දී වන්දි ෙගවන්න වුෙණ් 
ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙනොවීමටත්, ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ඇති වන ව්යාපෘති ෙයෝජනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමටත්, ඇගයීම් පතිපත්තියක් සකස් කිරීම 
අත්යවශ්ය කරුණක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ සඳහා ෙගෞවරනීය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ෙම් ඉදිරිපත් ෙවච්ච ෙයෝජනාව සම්මත 
ෙවලා, අදාළ ඇමතිතුමාෙග් අවධානයත් එක්ක ඉදිරිෙය්දී සාර්ථක 
ඇගයීම් පතිපත්තියක් ෙම් රට ෙවනුෙවන් අෙප් කාල වකවානුව 
තුළ නිර්මාණය කරන්න හැකි ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
හරහා ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට විශාල පිටිවහලක් 
අනිවාර්ෙයන්ම සිදු වන බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 6.59] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ජාතික ඇගයීම් පතිපත්ති සකස් 
කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්න ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඊට පස්ෙසේ කථා කරපු 
සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමම අවශ්යතාව ගැන කථා කරද්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වකවානුෙව් ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණු 
සංවර්ධනය තුළින් අෙප් රෙට් ජනතාවට පතිලාභ ලැබුණා ද; ඒ 
පතිලාභ තුළින් අපට ආදායම් උත්පාදනය කරලා රෙට් ආර්ථිකයට 
ඒ සංවර්ධන කටයුතුවලින් ෙමොන වාෙග් දායකත්වයක් ලැබුණා ද; 
ඒ සංවර්ධනය කරන්න ගත්ත ණය අද වන විට ෙගවන්න පුළුවන්ද 
කියන එක පුළුල් කතිකාව සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් 
ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දැන් ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම් 
දිශාවට හරවා තිෙබනවා. ෙගෝලීය ආර්ථිකය සමඟ බද්ධ කරලා 
ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ෙම් රටට ෙගන එන ගමන්ම ඒ 
සම්පත් සාධාරණ ෙලස අෙප් ජනතාවට  ෙබදී යන ආකාරෙය් 
ආර්ථිකයක් සෑදීමට අප සියලු ෙදනාම ඇප කැප ෙවලා ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් මතු 
පරම්පරා ගණනාවකට ශී ලංකාව ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන උතුම්ම 
රට හැටියට නිර්මාණය කිරීෙම්දී, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් 
අපි ගන්නා තීන්දු තීරණ, සංවර්ධන කියා දාමයන්ෙග් පතිලාභ 
ජනතාවට හරිහැටි ලැෙබන පරිදි ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක 
ෙවනවාද කියන එක ඇගයීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලන සංකල්පය යටෙත් අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා නායකත්වය ෙදන ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය තුළින් කරුණු රාශියක්; ෙමවැනි 
පතිපත්ති රාශියක් ෙගන එන්නට අපට හැකියාව තිබුණා. අපි ඒ 
හැකියාව ශක්තිමත් කර තිෙබන්ෙන් අද වන විට ෙම් රෙට් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ස්ථාපනය කර තිෙබන නිසායි.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා වන ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් නායකයා වන අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත් එකට ඉඳ ෙගන එකම පතිපත්තියක් ඔස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කරලා, ආර්ථික පතිපත්තියක් තුළින් 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශක්තිය ඒ ෙදෙදනාට තිබුණු නිසා තමයි 
අපට ෙම් අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළින් ෙම් 
අවස්ථාෙව් කථා කරන ජාතික ඇගයීෙම් පතිපත්තිය ඉස්සරහට 
ෙගන යන්නට අප සියලු ෙදනාම ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළින් ඒ 
කථිකාව පටන් ගැනීම පිළිබඳව සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය සමය ගත්ෙතොත් හම්බන්ෙතොට වරාය, 
මත්තල ගුවන්  ෙතොටුෙපොළ, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය 
කියන  ව්යාපෘති තුන ගැන අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්වා. ෙම් 
ව්යාපෘති තුෙනන් තමයි අෙප් රෙට් සංවර්ධනය කඩා වැටුෙණ්. ෙම් 
ව්යාපෘතිවලට විශාල වශෙයන්  ගත් ණය තමයි  ෙගවා ගන්න 
බැරිව අෙප් මතු පරම්පරා ගණනාවකට ෙගවන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද  සැලැස්මක් අනුව ෙම් ආර්ථිකයට ඵලදායී වන 
ආකාරයට ඒ ව්යාපෘති සකස් කරන්නට අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත්  එදා ෙම් පතිපත්තිය තිබුණා නම් ඒ පතිපත්තිය 
උඩ විෙශේෂෙයන්ම අපි සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න ෙපර, 
ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය අෙප් ආර්ථිකයට බද්ධ කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඇගයීම, ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
වන ෙවලාෙව්දී ඒ පතිලාභ අෙප් ජනතාවට ආෙව් ෙකොෙහොමද 
කියන ඇගයීම තිබුණා නම් අපට ෙම් අඩු පාඩු හුඟාක් දුරට 
මඟහරවා ගන්න තිබුණාය කියා මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් ෙම් ආකාරයට 
පතිපත්ති සකස් කරලා ඒ තුළින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාලනය සහ ඒ 
සම්පත් නිසියාකරව සංවර්ධන කියා දාමයට ෙයොදා ගන්නා හැටි 
අද ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී අපි සාකච්ඡා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම රජයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා, අෙප් සංවර්ධන 
කියා දාමය මුළු රෙට් සමස්ත සංවර්ධන කියා දාමයත් සමඟ 
සියලුම පළාත්වල ජනතාවට ඒ ආර්ථික පතිලාභ ගන්න පුළුවන් 
ආකාරයට සකස් කළ යුතුයි කියලා. අපට තිෙබන සීමිත සම්පත් 
පමාණෙයන් ෙම් රෙට් සංවර්ධන අවශ්යතා හඳුනා ගැනීම,  
සංවර්ධන අවශ්යතා විවිධ පළාත්වලට හඳුන්වා දීම, සංවර්ධන 
අවශ්යතා තුළින් අප ෙගෝලීය ආර්ථිකයට බද්ධ වීම වාෙග්ම රැකියා 
උත්පාදනය වැනි විශාල කරුණු පමාණයක් ෙම් තුළින් 
ඇගයීමකට ලක් කරලා  ඉස්සරහට යන්නට ඒ ෙයෝජනාවලිය 
ඉවහල් වනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප මතක් කරන්න ඕනෑ, රැකියා 
දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන ගැන. අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන් හට 
අපි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. ඒ වැඩසටහන තුළින් 
වුණත් හරිහැටි පතිලාභ අෙප් ජනතාවට ගිෙයොත් තමයි අෙප් රෙට් 
ඒ වාෙග්ම අෙප් රජෙය් සාර්ථකභාවය රඳා පවතින්ෙන්. ෙම් ෙවන 
ෙකොට  විශාල ව්යාපෘති ගණනාවක් ලංකාෙව්  පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. අධි ෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීම, නිදහස් ෙවළඳ කලාප ඇති 
කිරීම, සංචාරක ව්යාපාර දියුණු කිරීම ඇතුළුව දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් අද අප රෙට් සිදු ෙවමින් පවතිනවා.   

අපි රුපියල් දසලක්ෂෙය් වැඩසටහන ගාමීය ආර්ථිකය 
ඉලක්ක කරෙගන, සියලුම ගම් ආවරණය වන පරිදි කරෙගන 
යනවා. ජනතාවෙග් අදහස් උදහස් අරෙගන, ෙද්ශපාලන 
නායකත්වෙය් අනුගහය අරෙගන අද ඒ වැඩසටහන ඉස්සරහට 
ෙගන යන්නට අෙප් අමාත්යාංශය, අපි වැඩ කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය් සම්මත ෙමවැනි සංවර්ධන පතිපත්ති 
තුළින් අපට ඉස්සරහට යන්නට ශක්තිමත් පදනමක් ඇති ෙවනවා 
කියලා අපි රජයක් හැටියට පිළිගන්නවා.  

1099 1100 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් ඉදිරිෙය්දී ජාතික පතිපත්තියක් තුළින් අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනය මීටත් වඩා ශක්තිමත් කරලා, ෙම් රටට ගලා එන 
සම්පත් හරිහැටි කළමනාකරණය කරලා, වංචාව හා දූෂණය 
පිටුවහල් කරලා, විනිවිදභාවයකින් යුතුව අෙප් රට යහපාලනෙයන් 
පිරුණු රටක් හැටියට ඉස්සරහට ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවා. 
ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු ගරු මන්තීතුමාටත් ෙම් 
සම්බන්ධව කථා කරපු සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 7.08] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස ්දැක්වීමට පථමෙයන්, I  would 
like to say something. Some Members spoke about 
Sustainable Development Goals and how those could be 
mainstreamed for development. I am not going to comment 
on that only for the reason that I think we probably need a 
separate Adjournment Debate on Sustainable Development 
Goals itself and how to mainstream it.  

There was a reference to Sectoral Oversight 
Committees and I think this is a very big positive 
departure from the past Parliaments to this Parliament. 
One of the functions of these Sectoral Oversight 
Committees is to ensure that policies - not just the 
policies of the Government but also Legislator views - are 
carried out because the present Committees, unlike the 
Committees in the past which were Consultative 
Committees, are chaired by backbenchers and that also is 
a big positive departure from the past. So, it has the 
oversight function but where it will eventually lead - 
maybe like in other countries' legislatures-  that you will 
probably be able to propose legislation via the 
Committees to Parliament which is different to the 
practice that we have up to today where it is largely the 
Government that proposes legislation. So, I will not 
comment more on that. 

"අද ජාතික ඇගැයීම් පතිපත්තියක් රටට අවශ්යයි" කියන ෙම් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් එකතු 
කරන්නට මා කැමැතියි. මා පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ, ෙමය 
ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් කියලා. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
ෙමය යහ පාලන මූල ධර්මයක් හැටියට පිළිගන්නවා. ෙම් පිළිබඳව 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාෙග්ම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවාය 
කියලාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙමතැන පධාන 
කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් ඇගැයීමයි. අනික් එක 
අධීක්ෂණයයි. ෙම් කරුණු ෙදකම වැදගත් වනවා; කරුණු ෙදකම 
අවශ්යයි. ෙමොකද, සමහර මන්තීවරු කථා කරන ෙකොට දැනටමත් 
තිෙබන උදාහරණ ගැන කියලා, ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවය ගැන කථා 
කළා; හම්බන්ෙතොට සිදු වුණු ආෙයෝජන ගැන කථා කළා. ඒවා 
පිළිබඳව හරියාකාර ඇගැයීමක් සිදු වුණා නම් අද පවතින තත්ත්වය 

පවතීද, නැද්ද කියන එකත්, ඒෙකන් ඇති වන පෙයෝජනය ගැනත් 
අපට හිතන්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ආයතන ගැන කථා 
කරන ෙකොට, රාජ්ය ආයතන ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදන්න පුළුවන්. 
පළමුවන එක, රජෙයන් වාණිජ මට්ටෙමන් කරන ආයතනයි. 
ෙදවන එක, වාණිජමය ෙනොවන ෙද්ශපාලන හා සමාජයීය අරමුණු 
තිෙබන ආයතනයි. ෙම් රාජ්ය ආයතන ෙකොටස් ෙදකම 
ඇගැයීමටයි, අධීක්ෂණයටයි ලක් කරන්නට අවශ්යයි. වාණිජමය 
ආයතන ගැන අපි දැනටමත් වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා. 
අපි ඇගැයීමට ලක් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද  කියන එක පැහැදිලි 
වන්න ඕනෑ. වාණිජමය ආයතනයක් නම් අපි අනිවාර්ෙයන්ම 
බලන්නට ඕනෑ, ෙයොදවන පාග්ධනයට පතිලාභයක් තිෙබනවාද, 
නැද්ද කියලා. ෙමොකද, ෙම් පා ග්ධනය මහ ජනතාවෙග් බදුවලින් 
ලබා ගන්නා මුදල්. ඒකට පතිලාභයක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා 
බලන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ROE, ROI ආෙයෝජනයටත් 
පතිලාභයක් තිෙබනවාද? ෙසේවය කරන පිරිස දිහා බැලුෙවොත් ඒ 
ෙසේවය කරන පිරිසට කාර්යක්ෂම පතිලාභයක් තිෙබනවාද, නැද්ද 
කියලාත් දැනගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ROA එකටත් පතිලාභයක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලාත් දැනගත යුතුයි. දැන් ෙම් වාණිජමය 
ආයතන හරහා සමාජයීය හා ෙද්ශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කරනවා 
නම්, ඒ සමාජයීය ෙද්ශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කරන්න යම්කිසි 
වියදමක් දරන්න ෙවනවා. එතෙකොට ඒ වියදම දරන්ෙන් කවුද? 
උදාහරණයක් හැටියට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගත්ෙතොත්, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න යම්කිසි 
මුදලක් වැය වනවා නම්, ඒ මුදලට වඩා අඩුෙවන් වියදම් කරනවා 
නම් සමාජෙය් යම් ෙකොටසකට අලාභයක් ෙවනවා. ඒ අලාභය 
ෙකොෙහොමද පියවන්ෙන්? එය ආයතනෙයන් පියවිය යුතුද එෙහම 
නැත්නම් එය අය වැය හරහා පියවිය යුතුද, නැද්ද කියන ගැටලුව, 
පශ්නය මතු වනවා. සමාජයීය ෙද්ශපාලන අරමුණුවලට අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තමයි කරන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනයට ඒ 
අලාභය පටවන්න බැහැ. නමුත් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය වැනි 
ආයතන ගත්ෙතොත් ඒවා වාණිජමය ආයතන ෙනොෙවයි.  

ඒවාත් ඇගයීම්වලටයි, අධීක්ෂණයටයි ලක් කරන්නට 
අවශ්යයි. ඒක වියදම අනුව ෙවන්නට පුළුවන්. නැත්නම් ෙවන 
සමාජයීය මිම්මකින් ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ. ඇගයීම, අධීක්ෂණය, 
කමෙව්දය, තාක්ෂණය, පුහුණුව වැනි ෙද්වල් ෙම් සඳහා අවශ්යයි.  
අවසාන වශෙයන් මන්තීතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීමට මම ෙම්  
කාරණය කියන්නට කැමැතියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙයෝජනාවන් තිෙබනවා. එයින් එක්  ෙයෝජනාවක්  
වන ජාතික ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ෙතොරතුරු පද්ධතියක් - 
Integrated National Development Information System එකක් 
- දැනටමත් ඇති කර  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ව්යාපෘති ඇගයි ෙම් 
ෙතොරතුරු පද්ධතියක්- Evaluation Information System එකක්- 
තිෙබනවාය කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වායින් අපට 
සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්ද? ෙම්වායින් අපට අවශ්ය පතිඵල 
ලැෙබනවාද කියන එක පශ්නයක්. සඳහන් කර තිබුණාට මම නම් 
හිතන්ෙන් එෙසේ  ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියායි.  එෙසේ  නම්, ෙම් 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්.  
ෙම්වා පද්ධතිවලින්, ආයතනවලින් පමණක් විස ෙඳන පශ්න 
ෙනොෙවයි.  එම නිසා ෙම්වා ගැන ගැඹුරට හිතන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා පසු විපරම් සංගමය -Sri Lanka Evaluation 
Association - කියා සංගමයක්  තිෙබනවා. ඒ හරහා  ජාතික 
පතිපත්තියක -National Evaluation Policy එකක- පළමුවන 
ෙකටුම්පත -first draft එක- දැනටමත් සාකච්ඡා ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒක මහජනතාවටත් ලබා ගන්නට පුළුවන්. හැම 
ෙකෙනක්ම පර්ශ්වකරුවන් ෙවන්නට ඕනෑ. ඊට පසුව ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්  කටයුත්ත ඉස්සරහට ෙගනියන්න ජාතික ඇගයීම්  
පතිපත්තිය පිළිබඳව  පතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම සඳහා  අමාත්ය 
මණ්ඩල අනු කමිටුවක් ස්ථාපිත කරන්නටය කියා ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙයෝජනා කරනවා. එතුමාෙග් ෙදෙවනි ෙයෝජනාෙව්  
ඒ අනු කමිටුවට අවශ්ය තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම සඳහා 
රාජ්ය ආයතන නිෙයෝජනය කරමින් නිලධාරී අනු කමිටුවකුත්  පත් 
කරන්නය කියා  සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමම ඇගයීම් කියාවලිය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා  ෙල්කම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත  කර  එම 
ඇගයීම් කටයුතු - ව්යාපෘති කළමනාකරණය, අධීක්ෂණය - 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත  භාර ෙදන්නය කියා තිෙබනවා.  

ෙම් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කරුණු රජය 
පිළිගන්නවා. ලබන වසෙර්දී එම ෙයෝජනාව කියාවට 
ෙයොදවන්නට රජය බලාපාෙරොත්තු ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.7.17 ට, 2016 අෙගෝසත්ු 10 

වන  බදාදා  අ.භා.1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 7.17 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ஓகஸ்ட் 10, 

தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 7.17 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday,10th August, 2016. 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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கூற்  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 වයඹ හෘද ෙරෝග නිවාරණ සංගමය  ) සංසථ්ාගත කිරීෙම්) –]
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்   மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)    2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii)    2013 වර්ෂය සඳහා සංචාරක සංවර්ධන අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

(iii)  2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක සහ ෙහෝටල් 
කළමනාකරණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(iv)   2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. 

එම වාර්තා ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
  
  

 ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

  

       
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

  
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ 

ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිතුමිය ෙවනුෙවන් මම තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ 
ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද “සත්ව ආහාර (සංෙශෝධන)” යන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table.    

 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “අතුරුදහන් වූ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත්” යන පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොෙබයිගෙන්, ෙහන්ගමුව, ෙහන්ගමුව වත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි  බී.ෙක්.ඒ.එල්.ආර්. මතුරට මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ඉඟිණිමිටිය, පලතුරු ගම්මානය, අංක එච්.01.ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.පී.ඩී. ලක්ෂානි නිෙම්ෂිකා ජයසූරිය 
ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) තබ්ෙබෝව, අනුරාධපුර පාර, 8 කණුව දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ටී.බී. දයාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, බූස්ස, තුරඟ තරග පිටිය පාර, අංක 12 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ.එල්.එස්. ෙමන්ඩිස් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගෙල්වල, දඹෙගොල්ල පාර, "වසන්ත" 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්. දයානන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිස්සමහාරාම, වැලිඅරාෙගොඩ, 

අංක106 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී. මංගලා ජයන්ති 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
  (The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ 04, දුම්රියෙපොළ පාර, ඕෂන් 

ටවර්, 1 සී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ඩී. නාෙගොඩවිතාන 
ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැලණිය, ෙපතියාෙගොඩ, බියගම පාර, 

අංක 383/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ෙක්. අයිරාංගනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

B.A.P.D. Guys of Asiri Mawatha, Mudukatuwa, 
Marawila.  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மட்டக்களப் , திமிலதீ , 

ேடனியல் ச க்கம், இலக்கம் 19 எ ம் கவாியில் வதி ம் 
தி . கணபதிப்பிள்ைள தவராசா அவர்களிடமி ந்  கிைடத்த 
ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
 

ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் 

வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கு மாகாண 

மீள்கு ேயற்றச் ெசயலணிக்கு 05.07.2016 அன்  அைமச் 
சரைவயில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட  உண்ைமயா?   

ஆெமனில், ெகளரவ அைமச்சர்களான றிஸாட் பதி தீன், 
டீ.எம். சுவாமிநாதன், ைபசர் ஸ்தபா ஆகிேயார் இச்ெசயல 
ணியில் உள்ளார்களா? 
 

ஆெமனில், வடக்கு மாகாண சைப தலைமச்சைர ம் 
வடக்கு மக்களின் ஆதரவிைனப் ெபாி ம் ெபற்ற பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள ம் உள்வாங்காததன் ேநாக்கம் என்ன?   
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[ගරු තිලක් මාරපන මහතා] 
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இல்ைலெயனில், இச்ெசயலணியின் ெசயற்பாட்ைட உடன 
யாக நி த்திைவப்பீர்களா? அல்ல  வடக்கு மாகாண சைப 
தலைமச்ச டன் வடக்கு மாகாணப் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கைள ம் இைணத்  இச்ெசயலணிைய நியமிக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பீர்களா?    
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Speaker, the Central Government has defined 

responsibilities in respect of the resettlement of the 
unfortunate people in the North. Therefore, the Cabinet 
wanted three Ministers to go into this issue and to make 
proposals as to how we can do this work with better 
coordination within the Government and also to speed up 
the process, because we felt that better coordination was 
required in the Government sector. The three Ministers - 
the Hon. D.M. Swaminathan, the Hon. Risad Badhiutheen 
and the Hon. Faiszer Musthapha - were to report in that 
regard. The first is the Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs, 
the second is  the Minister of Industry and Commerce and 
the third  is the Minister of Provincial Councils and Local 
Government and they are Ministers in the Cabinet who 
represent these areas.  

They decided that there should be a Director-General 
appointed with the relevant staff and a task force of the 
three Ministers to ensure proper implementation. They 
also wanted the Chief Minister of the Northern Provincial 
Council to ensure that there was coordination with the 
Northern Provincial Council and there was no 
misunderstanding. 

So, this is done mainly for the Government to 
implement its work. Similarly, the Northern Provincial 
Council also has work. We understand that the Chief 
Minister and the Board of Ministers are also undertaking 
work within those areas. Since that work has to be done 
by the Provincial Council, we have not gone to interfere 
into the work of the Provincial Council. We have left that 
as it is. We only wanted some coordination and that is 
why the Chief Secretary has been called in.  

Since the Hon. Member has mentioned, “the Members 
of Parliament of Northern Province,” we can ask the task 
force to talk to the Members of Parliament of the 
Northern Province, but we have not included anyone 
outside the Cabinet Ministers to be there. They can 
always work together with the Chief Minister and 
whatever committee or task force that the Chief Minister 
has established for the Northern Province. We did not 
want the two to clash. That is all. This seems to be the 
best arrangement possible. If there is an alternate 
arrangement that the Chief Minister of the Provincial 
Council is contemplating, we can certainly consider it. 
But, we went on the basis that we had to perform the 
functions that came to us in accordance with the 

Constitution and then there were other functions in regard 
to resettlement, which has to be done by the Provincial 
Council, the Chief Minister and the Board of Ministers of 
the Provincial Council.       

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is that solution acceptable to you, Hon. Member?  

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் குறிப் 

பிட்ட ேபால் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள உள்வாங்குவ  
எங்கள  ேநாக்கமல்ல. வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள 
தமிழர்கள் வடக்கு மாகாண சைபைய ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைப ம்தான் மிக ம் நம்பியி க்கின்றார்கள். 
அப்ப யி க்ைகயில் வடக்கு மாகாணத்தில் மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்கின்றேபா  வடக்கு மாகாண தலைமச்சைர உள்வாங் 
காமல் நீங்கள் மத்திய அைமச்சில் அங்கம் வகிக்கின்ற ன்  
அைமச்சர்கைள உள்வாங்கி மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ய 
நிைனப்ப , மக்கள் மத்தியில் ஒ  சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த்தி 
யி க்கின்ற . அேதேநரம் வடக்கு மாகாண சைபயி ம் 
அதற்ெகதிரான தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . 
இந்தச் ெசயலணியில் உள்ள அைமச்சர்க டன் சம அந்தஸ் 

ள்ள அதிகாரத்தில் ெகளரவ தலைமச்சர் விக்கிேனஸ்வரன் 
அவர்க ம் இடம்ெபறேவண் ம் என்ப தான் உ ப்பினர் 
களாகிய எங்க ைடய வி ப்பமாக ம் மக்க ைடய 
வி ப்பமாக ம் உள்ள . ஏெனன்றால், வடக்கு மாகாண 

தலைமச்சர் இல்லாத ஒ  மீள்கு ேயற்றச் ெசயலணியில் 
எவ்வள  உண்ைமத்தன்ைம இ க்குெமன்  எங்களால் 
ெசால்ல யா .  

அேதேநரத்தில் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
ஒன்ைற விளங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம். இந்த மீள்கு ேயற்றச் 
ெசயலணியில் அங்கம் வகிக்கின்ற வடக்கு மாகாணத்ைதச் 
ேசர்ந்த றிஸாட் பதி தீன்  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்கள் கடந்த காலத்தில் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் மகெனன்  தன்ைன அைடயாளப்ப த்தியவர். 
இவர் கடந்த ஆட்சியில் நீதிமன்றத்திற்குக் கற்களால் எறிந் , 
நீதிபதிையத் ெதாைலேபசியில் மிரட் யவர். இவ க்ெகதிராக 
FCID இல் வழக்குக்கூடத் ெதாரடப்பட் க்கின்ற . இப்ப ப் 
பட்ட ஓர் அைமச்சைர நீங்கள் இந்த மீள்கு ேயற்றச் 
ெசயலணியில் நியமித்ததால் இந்தச் ெசயலணி உண்ைமத் 
தன்ைமயாக இயங்குமா? என்ற மிகப்ெபாியெதா  அச்சம் 
மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட் க்கின்ற . அவ ைடய கடந்த 
காலச் ெசயற்பா கைள நீங்கள் நன்கு அறி ர்கள். அரசியற் 
காரணங்க க்காக நீங்கள் அவைரச் ேசர்த் ைவத்தி க் 
கலாம். ஆனால், அவர் மீள்கு ேயற்றச் ெசயலணியில் 
இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்டதால் மக்கள் மிக ம் அச்சமைடந் 
தி க்கிறார்கள். உண்ைமயில் நீங்கள் நல்லாட்சி, நல் ணக்கம் 
என்ற ாீதியில் தற்ேபா  அரசாங்கத்ைத நடத்திக் ெகாண் க் 
கிறீர்கள். அப்ப யானால், இந்த வடக்கு மாகாண              
மீள்கு ேயற்றச் ெசயலணியில் தலைமச்சர் சீ.வி. 
விக்கிேனஸ்வரன் அவர்கள் இடம்ெபறேவண் ம் என்ப  
மக்க ைடய ேகாாிக்ைகயாக ம் எங்க ைடய ேகாாிக்ைக 
யாக ம் இ க்கின்ற .  அவ்வா  தலைமச்சர் இல்லாத ஒ  
ெசயலணியில் உண்ைமத்தன்ைம இ க்கும் என்பைத மக்கள் 
நம்பவில்ைல.   
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அேதேநரத்தில், ஆரம்ப காலங்களில், அதாவ  த்தத்திற்கு 
ன்  அங்கு இ ந்த சிங்கள மக்கைள மீள்கு ேயற்றம் 

ெசய்வதற்ேகா அல்ல  த்தத்திற்கு ன்  இ ந்த ஸ் ம் 
மக்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதற்ேகா வடக்கில் உள்ள 
அரசியல் பிரதிநிதிகளால் எந்தவிதமான எதிர்ப் ம் ெதாிவிக்கப் 
படவில்ைல. அப்ப யி க்கின்றேபா  மத்திய அரசாங்கத்தில் 
பல அைமச்சுக்கள் இ க்கின்றேபா ம் மீள்கு ேயற்றத்திற் 
ெகன்  மட் ம் தனியான ெசயலணி ஏன் உ வாக்கப்பட்ட ? 
அப்ப  உ வாக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் எங்க க்குச் 
சந்ேதகத்ைத உண் பண்ணியி க்கின்ற . வடக்கி ள்ள தமிழ் 
மக்க க்ெகதிராக உ வாக்கப்பட்ட ெசயலணியாகத்தான் 
நாங்கள் இதைனப் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ, மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த வடக்கு மாகாண 
மீள்கு ேயற்றச் ெசயலணியில் வடக்கு மாகாண தலைமச்சர் 
அவர்க ம் இைணந்  ெசயற்பட்டால் அதில் நல் ணக் 
கத்ைதக் காண ம்.  இப்ேபா  அந்தச் ெசயலணியில் அவர் 
இல்லாம ப்பதால் அ  ெதாடர்பில் மக்கள் மிக ம் 
அச்சத்தி க்கின்றார்கள். இ  மீண் ம் பிாிவிைனகைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய வாய்ப்ைபத் ேதாற் விக்கும். எனேவ, 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இதற்குாிய பதிைலத் 
தற்ேபா  வழங்கினால் நன்றாக இ க்குெமனத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister, please.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, actually the work is being carried out.  

There are people who have returned to their places of 
origin after normalcy has been achieved; there are those 
who have returned to their places of origin but not living 
permanently due to lack of housing and other facilities; 
there are those who have deregistered in the place of 
displacement willing to return and unable to return and 
there are those who have integrated with the host family 
therefore not willing to return.  

So, it is a question of the measures that has to be 
taken.  In order to address these issues arising from lack 
of status, there is a circular issued by the Ministry of 
Public Administration. Secondly, there is registration of 
electors under the Elections Act. Thirdly, there were 
monies that had been voted for the Ministry of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs for resettlement of these people. Finally, 
determining the number of houses that are required and 
how we are going to build them - there is already a 
controversy about the prefabricated system - then, there 
were monies for the other items that had to be given either 
to the relevant Central Government Agencies or to the 
Provincial Council.  

Then there is a question of the Muslims who left 
Jaffna and went to Puttalam. We have to find out who are 
the ones who want to live in Puttalam and who want to 

return and what are the problems that will be there. What 
we have done is, we have appointed a task force which 
consists of the Secretary to the Ministry of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs, the Secretary to the Ministry of 
National Policies and Economic Affairs, the Secretary to 
the Treasury or a representative from the Ministry of 
Finance, the Secretary to the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government and of course the 
Secretary to the Ministry of Industry and Commerce. 
These are the people who will be there in that task force. 
In addition, we also have the Chief Secretary of the 
Northern Province. 

But certainly I will ask these Ministers to consult the 
Chief Minister also in matters that concern them. I do not 
think it is fair to put the Chief Minister among the 
Secretaries to these Ministries anyway. Three Cabinet 
Ministers are overlooking the work as Cabinet Ministers. 
The task force is there to implement and these Secretaries 
have been named for that. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இங்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள ன்  அைமச்சர்க டன் 

நான்காவதாக தலைமச்சர் விக்கிேனஸ்வரன் அவர்கைளச் 
ேசர்த் க்ெகாள்ள மா? என்ப தான் என  ேகள்வி.  
பிரதம ெசயலாளர் ஓர் அரசாங்க அதிகாாி. அவர் மக்க க் 
குாிய நன்ைமகைளக் கைதப்பதற்குச் சில தைடகள் அவ க்கு 
இ க்கக்கூ ம். எனேவ, இந்தச் ெசயலணியில் நான்காவதாகக் 
ெகளரவ விக்கிேனஸ்வரன் அவர்கைள இைணத் க்ெகாள்ள 

மா என்ப தான் இங்கு க்கியமான விடயம். 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The task force consists of Secretaries. That is why the 

Chief Secretary is there. The Cabinet Committee consists 
of these three Ministers. They appointed a task force of 
these Secretaries.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
The Chief Secretary என்பவர் ஒ  அரசாங்க அதிகாாி.  

அவர் அைமச்சர்கள் பணிப்பைதத்தான் ெசய்வார். அவர் 
மக்க ைடய விடயங்கைளக் கைதக்கமாட்டார்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The three Ministers are in a Cabinet Subcommittee. 

The task force has the Chief Secretary of the Northern 
Province. We will ask the Cabinet Subcommittee to 
consult the Chief Minister and have discussions with the 
Chief Minister from time to time. This is to ensure that 
the Government does its work properly. Hon. D.M. 
Swaminathan, would you like to explain this?  
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Yes 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay, you can do that.   
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. I. Charles Nirmalanathan has asked three 

questions and I think the Hon. Prime Minister has given 
his answer.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I think, the Hon. Minister can explain it.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Swaminathan. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you, Hon. Speaker. With the permission of the 

Hon. Prime Minister, I wish to state that I have discussed 
this issue with the co-chairs of the subcommittee 
appointed by the Cabinet and at any stage, we will be 
inviting the Chief Minister or any representative from the 
Northern Provincial Council to discuss any issue in regard 
to resettlement.  So, we are not, in any way, trying to 
jeopardize the Tamils or the community in Jaffna. They 
will be invited.   

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ஆேலாசைனக் கு வில் 

தலைமச்சைரச் ேசர்க்கும்ப  நான் ேகட்கவில்ைல. 
ெவ க்கும் அந்த ன்  ேப டன் நான்காவ  நபராக 

தலைமச்சைரச் ேசர்த் க்ெகாள் மா தான் ேகட்கின்ேறாம்.   
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
That is not a decision that I can take.  That is a 

decision to be taken by the Cabinet of Ministers.  It is 

only the Cabinet of Ministers who can be the Members of 
the subcommittee but we will be inviting the Chief 
Minister.  There is no reservation on that.   

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் ெசால் ம் விடயம் 

என்னெவன்றால், நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தால் ெவ த் 
ச் ெசயற்ப த் ம் எல்லா விடயங்கைள ம் மாகாணத்தி 
ள்ள அரசாங்க ம் மாகாணத்தி ள்ள மக்க ம் ஏற் க் 

ெகாள்ளேவண் ம் என்ற ஓர் அதிகாரத்தில்தான் நீங்கள் 
ெசயற்ப கின்றீர்கள். மாகாணத்தி ள்ள எங்கள  மக்கைள 

ம் இைணத் ச் ெசய்வதாக இ ந்தால் தலைமச்சைரச் 
ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள்! அதற்கு வி ம்பாமல், "நாங்க ம் 
மஹிந்த ெசய்தைதத்தான் ெசய்ேவாம்"  என்  நீங்கள் 
ெசால்வதாயின் அேதமாதிாிச் ெசய் ங்கள்!     

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I think the Hon. Prime Minister replied 

to that very clearly, because it is the Cabinet of Ministers 
who have been appointed for the Cabinet subcommittee.  
I am reiterating that the Hon. Chief Minister or his 
representative or any Member of the Northern Provincial 
Council could make representation to this subcommittee 
and then we will adhere to their request.  That is all we 
can say. Thank you. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member,  Hon. Prime Minister has explained 

that it is only the Cabinet Ministers who will be in this 
subcommittee and also he has given the assurance that 
the Chief Minister will be consulted at all times, if 
necessary.  So, since it is the policy I do not think, we 
could argue it any further.  We will see how it works.    

මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමාෙග් පශ්නය. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජය සමෙය් රාජ්ය 

ගිණුම්වලට ඇතුළත් ෙනොකර ලබා ගත් ණය පිළිබඳව පසු ගිය 
කාලෙය් විශාල ආන්ෙදෝලනාත්මක කථා බහක් සමාජය තුළ ඇති 
විය.  එම නිසා පහත පශ්න ඔබතුමා ෙවත  ඉදිරිපත් කරමි. 

1. පසු ගිය රජෙය් රාජ්ය ගිණුම්වලට ඇතුළත් ෙනොවූ හඳුනා 
ෙනොගත් ණය ෙකොපමණ පමාණයක් ෙම් වනවිට 
හඳුනාෙගන ඇද්ද?  

2. එම ණය ලබාෙගන ඇති රාජ්ය ආයතන කවෙර්ද?  

3. එම ණය පියවීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද යන්න ෙමම 
ගරු සභාවට දැනුවත් කරන ෙමන් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ජනාධිපති 

ෛමතීපාල සි රිෙසේන මහතා බලයට පත් වන අවස්ථාෙව් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආර්ථිකය තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගනි යන්නට ෙනොහැකි මට්ටමට 
ඇද වැටී තිබුණා. ණය ෙගවන්න තවත් ණය ගැනීමත්, ෙපොලී 
ෙගවන්න තවත් ණය ගැනීමත් සිදු කළ විෂම චකයකුයි කියාත්මක 
වුෙණ්. ආණ්ඩුව ඉතා බරපතළ විධියට ණය වී තිබුණා. ෙම් ණය 
කන්දරාෙව් පමාණය ෙහොයා ගැනීමත් ඉතා අසීරු කටයුත්තක් 
වුණා. ඒ තරම්ම අවිධිමත් විධියටයි ණයෙගන තිබුෙණ්.  

2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරද්දිත් රෙට් ණය 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු වාර්තා වී තිබුෙණ් නැහැ. අය වැෙයන් 
පසුවත් අපිට ෙනොෙගවූ ණය පිළිබඳව තව ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා. 
ෙමතැනදී අපිට ෙපනී ගිය තව කරුණක් වූෙය් ආණ්ඩුව විවිධ 
ආයතන හරහා ගත් ණය පමාණයන් ආණ්ඩුෙව් ආදායම් හැටියට 
දක්වා ඇති බවයි. ෙම් නිසා අය වැය පරතරය පිළිබඳව ෙහෝ ලබා 
ගත් ණය පිළිබඳව ෙහෝ සෑම සංඛ්යා ෙල්ඛනයක්ම එළිදරවු වී 
තිබුෙණ් නැහැ.  

අපි පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය්ත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ෙලෝක බැංකුව සමඟත් ෙම් 
පිළිබඳව -අෙප් අදහස්, වැඩසටහන් ගැන- සාකච්ඡා කළා. 
ආණ්ඩුෙව් ණය පිළිබඳව සහතිකයක් අපට සකස් කරගන්න හැකි 
වුෙණ් ෙදසැම්බර් මාසෙය්දීයි. අපි තීරණය කළා ෙම් ෙද් ෙහළි 
කරන්න; හංගන්ෙන් නැතිව ෙම් සියල්ල අෙප් ණයට එකතු 
කරන්න. රාජ්ය ණය පිළිබඳ ඉදිරිෙය්දී තවතවත් ෙතොරතුරු ෙහළි 
විය හැකි නිසා දැනට සහතික කර ඇති ණය පමාණයද සියයට 
10කින් පමණ ඉහළ යා හැකි බවකුත් අපට ෙපනුණා. අප කියන 
සංඛ්යාව ෙමතැනින් අවසන් වන්ෙන් නැහැ. තව ෙමොනවාද එළියට 
එන්ෙන් කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය ගනු-ෙදනු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ විගණනයක් කරන්න අප තීරණය කෙළේ ඒ ෙහේතුව නිසායි. 
පසු ගිය අය වැය අවස්ථාෙව්දී ෙගවීමට ඇති රාජ්ය ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 8,475ක් ෙලස නිල වශෙයන් වාර්තා වී තිබුණා. ඒ 
කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 74.9ක්. 2016 
වසෙර්දී ණය සඳහා ආපසු ෙගවීෙම් පමාණය රුපියල් බිලියන 
1,209යි. ෙම් මුදලින් රුපියල් බිලියන 647ක් ණය ආපසු ෙගවීම්. 
ණය මත ෙගවන ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 562යි. රාජ්ය 
ව්යවසායන් විසින් ෙගවීමට ඇති ණය පමාණය ජාතික ණය 
පද්ධතියට ඇතුළත් කර තිබුෙණ් නැහැ. දැනට ලැබී ඇති 
ෙතොරතුරු අනුව රාජ්ය ගිණුම්වලට ඇතුළත් ෙනොවූ රාජ්ය ආයතන 
හා අර්ධ රාජ්ය ආයතන විසින් ෙගවීමට ඇති හිඟ මුදල්වල එකතුව 
රුපියල් බිලියන 1,358යි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
රුපියල් බිලියන 424ක්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය රුපියල් බිලියන 
240ක්, SriLankan Airlines එක රුපියල් බිලියන 308ක්, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 238ක් ආදි වශෙයන් දිගු 
ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා.  

පසු ගිය රජය “සංවර්ධනය කළා” යැයි කියමින් කළ කිසිම 
ෙදයකින් ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තබන්න කිසිම උත්ෙත්ජනයක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  හම්බන්ෙතොට ඊට ෙහොඳම උදාහරණයක්. ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළක් හැදුවා, ගුවන් යානා නැහැ. වරායක් හැදුවා, නැව් 
නැහැ. අපි ආපහු චීනය සමඟ ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරමින් 
සිටිනවා. ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් සහ වරාෙයන් වැඩක් ගන්න 
පුළුවන් අන්දෙම් සැලැස්මක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. අඩු තරමින් 
වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ආශිතව කර්මාන්ත කලාපයක් ඉදි 
කරන්න ඉඩම් ෙවන් කිරීමක්වත් සිදු කෙළේ නැහැ.  

මම හිතන්ෙන් එතැන ෙවන් කර තිබුෙණ් උද්යානයකටයි; 
Botanical Garden එකකටයි. අපි තමයි ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා 
පළමුෙවනි වතාවට ඉඩම් ෙවන් කෙළේ. ඔවුන් කෙළේ අෙප් රට ණය 
උගුලකට සිර කිරීම පමණයි. එම හිතුවක්කාරී කියා පිළිෙවත නිසා 
ෙම් වන විට අෙප් රට රුපියල් ටිලියන 9.5ක ණය උගුලක සිර 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 9,500ක ණය 
උගුලක්. සමහර විට අෙප් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
10,000ක් වන්නත් පුළුවන්. 

2016 ෙපබරවාරි 10වැනි දින අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ගනු 
ලැබූ තීරණයක් අනුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීම සඳහා 
2016 මාර්තු 01වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි හිටපු 
ෙල්කම්වරයකුෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. එම  කමිටුව මඟින් දැනටත් ෙම් පිළිබඳ විමර්ශන 
සිදු කරමින් පවතිනවා. සම්පූර්ණ ණය පමාණය පිළිබඳව විස්තර 
සඳහන් කළ හැක්ෙක් එම වාර්තාව ලැබුණායින් පසුවයි. දැන් අප 
ඉදිරිෙය් ඇති එක් අභිෙයෝගයක් වන්ෙන් ෙම් ණය උගුෙලන් 
ගැලවීමයි. ඒ අභිෙයෝගය ජය ගැනීෙම් පදනම ජාතික ආණ්ඩුව 
නිසා ඇති වී තිෙබන බව මම ෙමහිදී අවධාරණය කරන්න 
කැමැතියි. සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුවක් මඟින් ෙම් අභිෙයෝගය 
ජය ගත හැකි බව බහුතර මතයයි. ෙලෝක පජාවෙග් මතයත් ඒකයි.  

අප මුහුණ ෙදන අෙනක් අභිෙයෝගය වන්ෙන් වත්මන් ෙගෝලීය 
ආර්ථික අර්බුදයයි. ඒ අෙප් ෙදවන අභිෙයෝගයයි. ඒ නිසා අප එක් 
අතකින් ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙයන් අෙප් රටට සිදු වන බලපෑම් 
අවම කර ගත යුතුයි. අෙනක් අතින් ණය උගුෙල් බලපෑෙමන් මිදිය 
යුතුයි. රාජ්ය ණය පද්ධතිෙයන් සඟවා තිබූ ණය මුදල් රාජ්ය ණය 
පද්ධතියට එකතු වීම නිසා ඇති වුණු අර්බුද ණය ෙගවීෙම් 
පතිව හගත කිරීම්වලින් ෙහෝ සමනය කර ගැනීෙම් අවස්ථාවද 
ෙගෝලීය ආර්ථික අවපාතය නිසා අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්වා 
අෙප් ආර්ථිකයට එකතු කළාම අපි ෙගවන්න තිෙබන මුදල් 
පමාණය වැඩි ෙවනවා.  

කලින් ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තව තව ණය ගැනීෙමන් ෙම් 
පශ්නය විසඳා ගන්න බැහැ. අ පි ඉන්නා ෙම් අනතුරුදායක 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න නම් රෙට් ආදායම් වැඩි කර ගත යුතුයි. 
අපි සිදු කරන්ෙන් එයයි. ඒ සඳහා වැඩි වශෙයන් ආෙයෝජන ෙම් 
රටට ලබා ගත යුතුයි; රැකියා අවස්ථා වැඩි කර ගත යුතුයි; අෙප් 
නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත් පුළුල් විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය කර ගත යුතුයි; බදු ආදායම් විධිමත් කර ගත යුතුයි.  

නවීන ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි, වර්තමාන අවශ්යතාවන්ට 
සරිලන පරිදි බදු එකතු කිරීෙම් නව කමෙව්දයක් සැකසීම ගැනත් 
අපෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. ෙමයට සමගාමීව නව  බදු 
කමයක් සහ වැඩි දියුණු කළ ආදායම් රැස් කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් 2017 වර්ෂය තුළ කියාත්මක කිරීමට අවශ්යයි. ෙම් 
ගැන අප දැනටමත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන්වත් පටු ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණවලින් ෙනොබලා ෙම් ගමන යන්න එක් ෙවමු; පුළුල්ව 
සිතමු; ආර්ථික අභිෙයෝගය ජය ගන්න එකට එක්ෙවමු. අපි 
එකාවන්ව ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට අවංක ෙච්තනාෙවන්  එක් 
වුවෙහොත්  අෙප් රට ඉහළටම ඔසවා තබන්නට හැකි ෙවනවා. 

නිසි පතිපත්ති කියාවට නැංවීම තුළින් ෙමරට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය 2024 වන විට ෙදගුණයක් කර ගැනීමටත්,  2035 වසර 
වන විට ශී ලංකාව ඉහළම ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් 
කිරීමටත් අපට අවකාශ සැලෙසනවා. අෙප් රට ඉන්දියන් 
සාගරෙය් ආර්ථික හා ෙමෙහයුම් මධ්යස්ථානය බවට පත් කිරීමට 
අපට හැකි ෙවතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමවැනි පිළිතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙකොෙළේ වහලා, එෙහමත් 
නැත්නම් රාජ්ය ගිණුම්වලට ඇතුළත් ෙනොකර ෙම් විධියට ණය 
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ගත්ෙත් ෙම් රෙට් ජනතාව රවටන්නද, එෙහම නැත්නම් ෙලෝක 
බැංකුව රවටන්නද, එෙහම නැත්නම්  කුමන ආයතනයක් 
රවටන්නද?  ගරු අගමැතිතුමා හිතන්ෙන් කුමක් කළා කියලාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ජනතාව රවටන්න, ෙලෝක බැංකුව රවටන්න, සාක්කුව 

පුරවාගන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් ණය ගන්න කාලෙය් මුදල් ඇමතිවරයා විධියට හිටිෙය් 

හිටපු ජනාධිපතිවරයායි. ෙම් ණය ගැනීම් කෙළේ එතුමාත් දැනුවත් 
ෙවලාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා, ෙපොදු මූල්ය ෙකොමිටියක්. 

මම හිතන විධියට එය තිෙබන්ෙන්  සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන්. ඒ ෙකොමිටියට පුළුවන්, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මුදල් 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙකොමිටියට කැඳවලා ෙම් පශ්න අහන්න. එෙහම 
අහලා ඒ වාර්තාව අපිට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මී ළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මහතාෙග් පශ්නය. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරු 

අෙප්ක්ෂාෙවන් මා ෙමම පශ්නය එතුමාට ෙයොමු කරනවා:  

01.   ෙපෝර්ට් සිටි ව්යාපෘතිය අත් හිටුවීමට රජය තීරණය කෙළේ 
ඇයි? 

02.   එම ව්යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද?  

03.   එම අත් හිටුවීෙමන් පසු අදාළ සමාගම ෙවත යම් වන්දියක් 
ෙගවීමට සිදු වී තිෙබ්ද? එෙසේ නම් එය කවෙර්ද? 

04.  අවසර ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙවරළ සංරක්ෂණ හා ෙවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ පනතට අනුව නිවැරදි 
කමෙව්දෙයන් යුතුව පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් කියාවලියට 
යටත්වද? 

05. ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු කරන ලද කළුගල් 
හා වැලි පමාණයන් ෙකොපමණද? ඒවා සපයා ගන්නා 
කමෙව්දය කුමක්ද? එම සම්පත්වල දළ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වටිනාකම කවෙර්ද? 

06. ෙමම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් ශී ලංකා රජය හා අදාළ 
සමාගම සමඟ අත්සන් ෙකොට ඇති ගිවිසුම් කවෙර්ද? එම 
ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද? එම ගිවිසුම්වල තිෙබන 
අඩංගුව පිළිබඳව යම් දළ අදහසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවාද?  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පසු ගිය රජය සමෙය් ආරම්භ කළ ෙකොළඹ වරාය නගරය 

ව්යාපෘතිය -Colombo Port City Project- නවතා දැමීමට ෙහේතු 
කිහිපයක් පාදක වුණා. එයින් පධානම ෙහේතුව වූෙය් එම ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධව සම්පූර්ණ පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීමක් සිදුකර 
සංවර්ධන බලපතයක් ලබා ෙගන ෙනොතිබීමයි. ඒ වාෙග්ම රජෙය් 
පතිපත්තියට විරුද්ධව චීන සමාගම ෙවත සින්නක්කර ඉඩම් ලබා 
දීමට එවකට රජය එකඟ ෙවලා තිබුණා. සාමාන්යෙයන් අෙප් 
රෙට් සින්නක්කර ඔප්පු හැටියට ඉඩම් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම 
සමාගමකට ඉඩම් ලබා දුන්ෙන් වැඩිම වශෙයන් අවුරුදු 99කටයි. 
ඒ වාෙග්ම එම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු ෙකොට තිබුෙණ්ත් නැහැ. එදා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාය කියලා. නමුත් 
එෙසේ ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. එවකට සකසා තිබූ ව්යාපෘති ගිවිසුම 
අනුව ව්යාපෘතිෙයන් වැඩි වාසි චීන සමාගම සතු වුණා. අපි ෙම් 
ගැන ෙහොයා බලන්න නිලධාරි කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුෙව් 
නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට ෙගන අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව 
2015 මාර්තු මාසෙය් ව්යාපෘතිය තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට 
තීරණය කළා. 

පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ විධිමත් සහ පූර්ණ පාරිසරික ඇගයීමක් 
සිදු කර අදාළ ආයතනවලින් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව නිසි 
අනුමැතියක් සහ සංවර්ධන බලපතය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව පරිසර බලපෑම අවම වන ආකාරයට තමයි 
ෙම් මුහුද ෙගොඩ කිරීම කළ යුත්ෙත්. ඒ ගත යුතු පියවර සියල්ලම 
ඒ වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.  

රෙට් මහා පරිමාණ ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමද කළ යුත්ෙත් 
ආර්ථිකයට සෘජු පතිලාභ ලබා දිය හැකිවන ආර්ථික දැක්මකට 
අනුවයි. දැක්මක් නැතිව කරන ව්යාපෘතිවලින් පරිසරයට වාෙග්ම 
රෙට් ආර්ථික හා සමාජ තත්ත්වයට දිගුකාලීන හානි ඇතිවන්න 
පුළුවන්. අප මෑතකදී බස්නාහිර "ෙමගාෙපොලිස්" සැලසුම සකස් 
කළා. එහිදී බසන්ාහිර පළාත ආශිතව සිදු කළ සංවර්ධනයන් සහ 
අවශ්යතා පිළිබඳ නිසි අධ්යයනයක් සිදු කර ඒ අනුව "ෙපෝට් සිටි" 
ව්යාපෘතියට අවශ්ය ෙවනස්කම් හඳුනා ගත්තා. ඒ අනුව රෙට් 
සංවර්ධනයට අවශ්ය විධියට ව්යාපෘතිය සිදු කරන්න තමයි අප දැන් 
අනුමැතිය ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අප සාකච්ඡා කරලා ෙම් 
ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සිත් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් චීන සංචාරවලදී ෙම් ව්යාපෘතිය 
ගැන චීන රජය සමඟ සාකච්ඡා කළා. එහිදී අප ෙපන්වා දුන්නා 
ෙමම ගිවිසුම තනිකරම ඒකපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් බව. එහිදී ෙමම 
ගිවිසුම සාධාරණ තත්ත්වයකට ෙගන එන්න අපට එකඟතාවකට 
එන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ෙග් 
කමිටුවක් පත් කරලා නීතිපති උපෙදස් සමඟ ශී ලංකාවට හිතකර 
ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ෙම් වන විට ෛතපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් සකස් 
කරමින් පවතිනවා. එම ගිවිසුම "ෙමගාෙපොලිස්" අමාත්යාංශය, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ව්යාපෘති සමාගම අතර අත්සන් 
තැබීමට නියමිතයි.  

ෙයෝජිත නව ගිවිසුමට අනුව අපි ව්යාපෘති සමාගමට 
සින්නක්කර ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. රජයට ලැෙබන 
ඉඩම්වලට පනවා තිබූ සීමා ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම night 
racing  ෙවනුවට ජාත්යන්තර මූල්ය මධ්යස්ථානයක් ඉදි කරන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. කලින් ගිවිසුමට අනුව ධීවරයන්ට සිදු වන 
සමාජ ආර්ථික බලපෑම ෙවනුෙවන් රජයට තමයි වගකීම තිබුෙණ්. 
නමුත් දැන් ඔවුන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 500ක් 

1117 1118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න වාෙග්ම අවශ්ය ෙවනත් සමාජ පිරිවැය 
දරන්නත්. අප දැන් අනුමැතිය ලබා දී තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට ඉහළ දායකත්වයක් ලබාගත හැකිවන ආකාරයට 
සැලසුම් කරපු, නිසි පාරිසරික අනුමැතියක් ලබාෙගන, අපට 
හිතකර ආකාරයට සකස් කළ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්නයි.  

පසු ගිය රජය ගිවිසුම අත්සන් කර තිබුණු විධියට ෙමම 
ව්යාපෘතිය නැවැත්තුෙවොත් රජයට විශාල වන්දියක් ෙගවන්න 
ෙවනවා. ව්යාපෘති සමාගම ඒ වන ෙකොටත් විශාල ආෙයෝජනයක් 
කරලා තිබුණා. ඒත් අප චීන රජය සහ ව්යාපෘති සමාගම එක්ක 
කථා කරලා එකඟතාවකට ආවා, වන්දි ඉල්ලීම ඉවත් කර ගන්න. 
ඒ අනුව සමාගම ෙවත කිසිදු වන්දියක් ෙගවන්න අවශ්ය නැහැ. 
ව්යාපෘතියට අයත් සියලු අංශ ඇතුළත්වන ෙසේ සිදු කරන ලද 
අතිෙර්ක පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීම් වාර්තාව, රජෙය් ආයතන සහ 
විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් මඟින් 
ඇගැයීමට ලක් කර එම වාර්තාව පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව, ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ උපෙද්ශක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ සහ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් එකඟතාව ඇතිව ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ පනෙත් විධිවිධානවලට අනුකූලව තමයි 
ෙමම අවසරය නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා කළු ගල් ඝන මීටර් මිලියන 3.45කුත්, 
වැලි ඝන මීටර් මිලියන 65කුත් අවශ්ය වන බව ගණන් බලා 
තිෙබනවා. එම කළු ගල් ෙකොළඹ සහ ගම්පහ දිස්තික්කවල 
බලපතලාභි අනුමත ගල් ෙකොරි මඟින් සපයා ගන්නත්, මුහුදු 
ෙවරෙළේ සිට කිෙලෝ මීටර් 4ක් ඈත මුහුෙදන් ෙපොම්ප කිරීෙමන් 
වැලි සපයා ගන්නත් සැලසුම් කර තිෙබනවා. කළු ගල් ඝන මීටර් 
මිලියන 3.45 සඳහා රුපියල් බිලියන 1.83කුත්, වැලි ඝන මීටර් 
මිලියන 65 සඳහා රුපියල් බිලියන 117.14කුත් වැය වන බව 
ගණන් බලා තිෙබනවා.  

අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කළ, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරුන්ෙග් කමිටුව නීතිපති උපෙදස් අනුව සකස් කරනු 
ලබන නව ගිවිසුම ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම පරණ ගිවිසුමත් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ගිවිසුම් ෙදකම ගරු සභාවට 
අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ය 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා විසින් ෙම් සම්බන්ධව 
විෙශේෂ පකාශයක් ද ඉදිරිෙය්දී සිදු කිරීමට නියමිතයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා විපක්ෂ නායකවරයා විධියට Port 
City ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරුණු ඉදිරිපත් 
කර කිව්වා, ඔබතුමා බලයට පත් වූ වහාම ෙම් ව්යාපෘතිය නතර 
කරනවා කියලා.  ඒ බව ඔබතුමාට මතක ඇති. ඒ ව්යාපෘතිය නතර 
කරනවා කියන පකාශය තමයි ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා  බලයට පත් වුණාට පසුව ෙම් ව්යාපෘතිය 
නතර කිරීෙම් තීරණයක් ගත්තා. කැබිනට් මාධ්ය පකාශක රාජිත 
ෙසේනාරත්ත අමාත්යවරයා පකාශ කර තිබුණා, "ෙමම ව්යාපෘතිය 
නතර කිරීමට ෙහේතු සාධක වූෙය් ඉන්දියානු රජෙය් බලපෑම" 
කියලා. එතුමා මාධ්යවලට එෙලස පකාශ කර තිබුණා. 

ඒ වාෙග්ම ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යවරයා පකාශ කරලා 
තිබුණා, "මූල්යමය වන්දි ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ, ඒ 
මූල්යමය වන්දි ෙගවීම ෙවනුවට ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් අමතර 
වශෙයන් චීන සමාගමට ලබා ෙදන්න එකඟතාවක් පළ වුණා" 
කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා බැලුෙවොත්, නිසි පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් 
ෙමහිදී සකස් කෙළේ නැහැ. ආරම්භෙය්දී  ෙම් ව්යාපෘතිය 
ෙහක්ෙටයාර 200ක් ෙලස තිබුණා. ෙහක්ෙටයාර 200ක් ෙගොඩ 
කිරීම පිළිබඳව තමයි පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාව සකස් කෙළේ. නමුත් 
ෙම් ව්යාපෘතිය ෙහක්ෙටයාර 269 දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒ ඉඩම් 
පමාණය වැඩි වීම මත අලුත් පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් සකස් 
කෙළේ නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙවත 
ෙකොන්ෙද්සි 42කින් සමන්විත අනුමැතියක් ලබා දුන්නා, ව්යාපෘති 
අනුමත කිරීෙම් ආයතනය වන ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඔවුන් ෙකොන්ෙද්සි 
42කින් සමන්විත අනුමැතියක් ලබා දුන්නා. එම අනුමැතිය                       
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙවත ලැබීමට පථම, චීන සන්නිෙව්දන 
ඉදිකිරීම් සමාගම මඟින් 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 16වැනි දින 
සිට ෙගොඩකිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කළා. එතෙකොට, ෙමම සමාගම 
නිසි පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවකින් ෙතොරව, ඒ නියමිත 
කාලවකවානු තුළ අවශ්ය වන වාර්තා සකස් ෙකොට ෙනොෙවයි ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ. නියමිත පරිදි 
අවශ්ය කරුණු සම්පූර්ණ ෙනොකර ව්යෘපෘතිය ආරම්භ කළා නම්, 
ඒක ඒ සමාගෙම් වැරැද්දක්. ඒ සමාගම තමයි ඒ අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න ෙපර ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. හරි 
නම්, ඒ ආරම්භ කිරීම ෙවනුෙවන් ඒ සමාගම තමයි රජයට වන්දි 
ෙගවන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟතාවට 
ඇවිල්ලා තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද? මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පමාණ 
ගණනය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. චීන සමාගම කියනවා, ෙම් 
ව්යාපෘතිය නතර කිරීම නිසා ෙඩොලර් මිලියන 143ක අලාභයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙඩොලර් ලක්ෂ 1,430ක්. ෙඩොලර් මිලියන 
143 ගණනය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේත්, ජනාධිපතිවරයාත් චීනයට ගිය ගමෙන් ලැබුණු 
පතිලාභ මත, ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් ලබා ෙදන්න එකඟතාවට ආවා 
කියලා තමයි පකාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පාරිසරික ඇගැයීම් 
වාර්තාව නිසි පරිදි සකස් ෙනොෙකොට ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන, ඇත්තටම එම සමාගෙමන් ෙන්ද ශී ලංකා 
රජය ෙවත වන්දි ලබාගත යුතු වන්ෙන්? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම ගැන ෙම් 

සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න 
පුළුවන්, ගිවිසුම් ෙදකම ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ. ෙම් 
ව්යාපෘතිය ගැන සම්පූර්ණෙයන්ම කියා කෙළේ වරාය අධිකාරියයි. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වරාය අධිකාරියට කිව්වා, "පනත 
යටෙත් ෙම්ක කරන්න බලයක් නැහැ. එෙසේ කරනවා නම් පනත 
සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් 
නමින් ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න" කියලා. නීතිපතිතුමා එෙහම 
කිව්වාට වරාය අධිකාරිය ෙම් කටයුතු කළා. වරාය අධිකාරිය 
ව්යාපෘතියට අනුමැතිය දුන්නා. අන්තිමට  ගිවිසුම අත්සන් කළා.  
එතැනදී ලංකා ආණ්ඩුෙව් නියමිත නිලධාරියාෙග් අනුමැතිය නැති 
වුණාට, ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න කියලා වරාය අධිකාරිය 
අනුමැතිය දීලා, වරාය අධිකාරිය පළමුවැනි ගිවිසුමත් අත්සන් 
කළා. ඇයි, එෙහම වුෙණ්, ෙකොෙහොමද එෙහම වුෙණ් කියලා ෙම් 
සභාව  ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ. ඒ අදාළ ලිපි සියල්ලම ලබා ෙදන්න පුළුවන්. නීතිපතිතුමා 
එවපු ලිපි හා අෙනක් සියලුම ෙද් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒවා අපි 
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දැකලා තිෙබනවා. ෙමතැනදී වුෙණ් ෙම් ව්යාපෘතිය හදිසිෙය් 
ආරම්භ කිරීමයි. හදිසිෙය් ආරම්භ කරපු බව ඒ ලිපි 
 ගනුෙදනුෙවන්ම ෙපෙනනවා. චීන සමාගෙම් සථ්ාවරය වුෙණ්,                      
''ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය අපට  කිව්වා වැඩ පටන් ගන්න. ඒ නිසා 
අපි වැඩ පටන් ගත්තා'' කියන එක. එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 
ඒක  ෙම් සභාෙවන්ම ෙහොයා බලන්න  ඕනෑ කාරණයක්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි එදා කිව්ෙව් පරිසර වාර්තා නැතිව ෙමොනවත් 
ඉදිරියට යන්න බැහැ කියලායි. ඒකයි අපි ඒ වැඩ නැවැත්වූෙව්. 
ෙදවනුව අපි කිව්වා, ෙමතැනට සින්නක්කර ඔප්පු ෙදන්න බැහැ 
කියලා. ඒ කාරණා ෙදක උඩ තමයි අපි සාකච්ඡා කෙළේ.  

ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් චීනයට ගියාම ඒ අය එකඟ වුණා, 
සින්නක්කර ඔප්පු ෙදන්න වුවමනා නැහැ කියලා. චීනෙය් 
පතිපත්තියත් ඒකයි; ෙම් රෙට් පතිපත්තියත් ඒකයි. ඒ සමාගෙම් 
අය කිව්ෙව්, ''අපට ෙමෙහම ෙපොෙරොන්දු වුණා, එෙහම නම් ඒ 
ෙවලාෙව් බැහැ කියන්න තිබුණා'' කියලා. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අෙප් පතිපත්තිය අපි ඒ අයට ෙපන්වූවා. ෙදවනුව, අර 
පරිසර වාර්තාව අපි අලුතින් ලබා ගත්තා. ඒ පරිසර වාර්තාව අනුව 
කියා කරලා තමයි ආපහු වැඩ පටන් ගන්න ඉඩ ෙදන්න  තීරණය 
කෙළේ. ෙම් පශ්න ෙදක තමයි අපට තිබුෙණ්. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එතැන තිබුණු තවත් අඩු පාඩුකම් ගණනාවක් අෙප් ෙකොමිටිෙය් 
නිලධාරින් ෙපන්වලා දුන්නා. ඒවා ගැනත්  අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ 
තිබුණු සමහර කරුණු සංෙශෝධනය කරන්න ඒ අය එකඟ වුණා.  

ගරු මන්තීතුමනි,   ෙම් ව්යාපෘතිය අලුතින් සකස් කරන ෙකොට 
අපි කිව්වා,  night racing tracks   වුවමනා නැහැ.  කැසිෙනෝ වට 
රවුමත් වුවමනා නැහැ කිව්වා. ඒවා නතර කරන විට වැඩිපුර ඉඩම් 
එකතුෙවද්දී, ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක් අෙපන් ඉල්ලා තිබුණා. 
කැබිනට් මණ්ඩලයත් කිව්වා, ''අපට වන්දි ෙගවන්න බැහැ'' 
කියලා. ඊට පස්ෙසේ අපි කරපු සාකච්ඡාෙව්දී ඒ ෙගොල්ලන් වැඩිපුර 
ෙහක්ෙටයාර් ෙදක ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඒ විධියට තමයි ෙම් වැඩ 
කටයුතු අවසන් කෙළේ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් එෙහම ඉල්ලීමක් තිබුණා. 
ඊටත් ඉස්සරෙවලා මුදල් ඉල්ලුවා.  හැම ෙව්ලාෙව්ම ෙමොනවා හරි 
ඉල්ලුවා. ඒත් අන්තිමට ඒ ආකාරයට එකඟ වුණා. ෙමතැන මූල්ය 
නගරයක් ආරම්භ කරන ෙකොට  වටිනාකම තව වැඩි ෙවනවා. හැම 
ෙකනාටම විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවනවා. ඉස්ෙසල්ලාම ඒ 
ව්යාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් තට්ටු නිවාස හදලා විෙද්ශිකයන්ට 
ඇවිල්ලා ෙමෙහේ ඉන්න ඉඩ ෙදන්නයි. ඒ ෙගොල්ලන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පැකර්ෙග් කැසිෙනෝ එකට ඒ අය 
යවන්නයි. එෙහම නැත්නම් අර ෙබ්ෙර් වැව ළඟ තිෙබන ෙජෝන් 
කීල්ස් ආයතනය ළඟ ආරම්භ කරන්න තිබුණු අෙනක් කැසිෙනෝ 
ෙදකකට ඕනෑ කට්ටිය ෙමතැනින් යවන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ඔය ඉඩම් ටික හදන ෙකොට යම් කිසි ඉඩමක් ඉතිරි ෙවන්න 
ඕනෑ. නැත්නම් අපට night racing tracks දාන්න පුළුවන්.   

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි පශ්නය ෙමයයි.  

අෙප් රෙට් ෙගොඩබිෙම් සෑම භූමියක්ම කවර ෙහෝ පළාත් 
පාලන ආයතනයකට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒක වනාන්තරයක් 
ෙවන්න පුළුවන්; ජලාශයක් ෙවන්න පුළුවන්;  විලක් ෙවන්න 
පුළුවන්; ෙගොඩබිමක් ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් මුළු භූමියම යම් 
යම් පළාත් පාලන ආයතනවලට ඇතුළත්ව තමයි ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන ෙහක්ෙටයාර් 269කින් යුත් අලුත් භූමියක් 
එනවා. ඒ අලුතින් හැෙදන භූමිය අෙප් රෙට් කවර පළාත් පාලන 
ආයතනයකටද ඇතුළත් වන්ෙන් කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, එක පළාතකටවත් අයිති නැහැ. එක 

දිස්තික්කයකටවත් අයිති නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
පස්වැනි ව්යාවස්ථාව යටෙත් ෙම් දිස්තික්ක 25ට අයිති  ඒක 
ෙවන්න වුවමනායි. නමුත් ඒක ඒ දිස්තික්ක 25ට අයිති ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ, ඒෙකන් පිට තිබුෙණ්. ඒෙකන් ෙහක්ෙටයාර් 20ක් 
සින්නක්කර හැටියට දුන්නා නම්, ඒක ඕනෑ කාලයක් තියාෙගන 
ඉන්න තිබුණා.  අපි ගැසට් එකක් මඟින් අලුෙතන් නීතිය 
සංෙශෝධනය කරනවා, ෙම් පෙද්ශය ෙකොළඹ දිස්තික්කය ඇතුළට, 
[බාධා කිරීමක්] අපි ඒ ෙකොටස පාලනය කරන්න ෙකොළඹ නගරය 
එක්ක එකට එකතු ෙවලා ෙවනම සංස්ථාවක් දානවා. [බාධා 
කිරීමක්]   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අෙප් රෙට් භූමියට අලුතින් 

එකතු ෙවන ෙකොටසක්. ඒක මුහුද ෙගොඩ කිරීම හරහා අලුතින් 
භූමියට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන ෙකොටසක්. ඒ ෙකොටස අෙප් රෙට් 
කවර ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයකට ඇතුළත් විය යුතුව 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගිවිසුෙම් තිෙබන ෙයෝජනාව 
තමයි, ශී ලංකා රජයත්, චීන සමාගමත් ඒකාබද්ධ වූ සංස්ථාවක් 
හරහා  ෙමම ෙකොටස පාලනය ෙවන්ෙන් කියන එක. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, චීන රජය නැහැ. ෙමතැන ආයතන ෙදකක් තිෙබනවා. 

චීන සමාගමයි - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මන්තීතුමනි, 
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ෙම් භූමිය භාර ගන්නා management 
company එක. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම ශී ලංකා ආණ්ඩුව භාර 
අරෙගන තිබුෙණ්. නමුත් අපි කිව්වා චීන සමාගමට ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද, පළමුවැනි කාලෙය් තිෙබන්ෙන් ලාභ ෙනොෙවයි, 
අලාභ. එෙහත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති කරන සංසථ්ාවක් මඟින් 
තමයි ෙම් භූමිය පාලනය කරන්ෙන්. ඒ සංස්ථාෙව් සාමාජිකයන් 
පත් කරන්ෙන් ලංකා ආණ්ඩුෙවන්. කිසිම පාෙද්ශීය සභාවකට 
අයත් නැති යාල වාෙග් සමහර පෙද්ශ තිෙබනවා.  විල්පත්තුව, 
යාල වාෙග් පෙද්ශ කිසිම පාෙද්ශීය සභාවකට අයත් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ඇති කරන සංස්ථාව මහ ආණ්ඩුව යටෙත් තිෙබන 
සංස්ථාවක්. ෙහක්ටයාර් 260ක්  අපි පාලනය කරනවා. අවශ්ය 
ෙසේවා සියල්ලම ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙවන් ලබලා ෙදනවා. 
ඉඩෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් අපට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පැහැදිලි කළා ෙන්.  අපි ෙම් කාරණය  අවසාන කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විල්පත්තුව ගත්ෙතොත් එහි මුවන් සහ 

හාවන් ඉන්නවා. යාල ගත්ෙතොත්, එහි කිඹුලන් සහ ඉත්තෑවන් 
ඉන්නවා. ඒවා ෙවනම පෙද්ශ. ඒවා නගර සභාවලට සහ පළාත් 
පාලන ආයතනවලට අයත් වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය 
පිළිගන්න පුළුවන්. ඒවා අයත් වන්ෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. එහි පාරවල් සකස් කිරීම, සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු ෙකෙරන්ෙන් වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. හැබැයි, දැන් ෙමතැන ෙගොඩනැ  ෙඟන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වනජීවි ස්ථානයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පෙද්ශෙය් ව්යාපාරික ස්ථාන 
ෙගොඩ නැෙගනවා; මිනිස් වාසස්ථානයන් ෙගොඩ නැෙගනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් සනීපාරක්ෂක කටයුතුවලට අදාළ ෙගොඩනැඟීම් 
සිදු ෙවනවා.  ෙම් ස්ථානය  ෙකොළඹ නගරෙයන් ෙවනස් වන්ෙන් 
මුහුද ෙගොඩ කර හදන කාරණය නිසා පමණයි. එෙහම නැත්නම් 
අලුෙතන් හදන buildings නිසා පමණක් ෙවන්න පුළුවන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය කිසිෙසේත්ම ෙවනම සංසථ්ාවක් 
යටතට ඇතුළත් විය යුතු නැහැ. ෙම් භූමිය එක්ෙකෝ ෙකොළඹ නගර 
සභාවට අනුබද්ධ කරන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ  පළාත් පාලන 
ආයතනයක් යටතට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, එෙහම නැතිව  සංස්ථාවක් විසින් අෙප් රෙට් 
භූමියක් පාලනය කිරීමට යන එක කිසිෙසේත්ම ෙයෝග්ය නැහැ. ෙම් 
භූමිය ෙකොළඹ දිස්තික් පරිපාලන ඒකකයට ඇතුළත් කරලා 
තිබුණාට තමුන්නාන්ෙසේලා දැනට සකස් කරමින් පවතින 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් පළාත් පාලන ආයතනයක් ෙවනුවට 
සංස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමයි.  ඒක වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි.  
ඒ වාෙග්ම  ෙම් භූමිය මත පදනම් වූ විෂ්කම්භය ගත්ෙතොත් කිෙලෝ 
මීටර් 40ක් වනවා . අරය ගත්ෙතොත් එය කිෙලෝමීටර් 20ක් වනවා. 
කිෙලෝමීටර 20ක අරයකින් යුතු භූමි පමාණයක කිසිදු ව්යාපෘතියක්  
රජය විසින් ෙහෝ  ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විසින් ෙහෝ යළි ඇති 
ෙනොකළ යුතුයි කියන ෙකොන්ෙද්සියක් ගිවිසුෙම් ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවාද කියලාත් මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම එකක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  ෙමතැන අදාළ 

වන්ෙන්  කාල සීමාවයි. ෙමොකද, ඉස්ෙසල්ලා විකුණන ඉඩම්වල 
මිල අඩු ෙවනවා. පස්ෙසේ විකුණන ඉඩම්වල මිල වැඩි ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි පළමුව විකිණීම සඳහා ඉඩම් යම් පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අපට ෙපෙනන හැටියට අපට වාසි ෙවන්ෙන් 
අවසානෙය් අපි ෙම් ඉඩම් ටික විකුණනවා නම් තමයි. බියගම, 
කටුනායක ෙවළඳ කලාප සම්පූර්ණෙයන් පාලනය වුෙණ් මහ 
ෙකොළඹ ආර්ථික ෙකොමිසෙමන්.  දැන් එයට කියන්ෙන්  ශී ලංකා 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය කියලායි. ඒ ෙවළඳ කලාපවල අක්කර 
200,300,400 පාලනය කරනවා.  

 පනාෙගොඩ යුද හමුදා කඳවුර සම්පූර්ණෙයන්ම පාලනය 
කරන්ෙන් යුද හමුදාව. නමුත් පනාෙගොඩ හමුදා කඳවුර වෙට්ටම 
ඇති පෙද්ශය අයිති වන්ෙන්  ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය සභාවටයි. ඕනෑ 
නම් එහි පදිංචි අයට ගිහින් ඡන්දය ෙදන්නත් පුළුවන්. එෙහම 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු නිසා බියගම 
නිදහස් ෙවළඳ කලාපය තුළ ජීවත්වන අය සිටිනවා. ඒ අයට 
බියගම නැත්නම් තමන් ඉන්න පෙද්ශයට ගිහින් ඡන්දය ෙදන්න 
පුළුවන්. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය ෙසේවා සපයන එක  ෙම් 
සංස්ථාව බාරෙගන, ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු කිරීමයි. එෙසේ නැතිව 
ෙවන ෙමොකක්ද එතැනින් කරන්ෙන්? නගර සභා ඡන්දයකදී, 
තමන් ෙකොළඹ පදිංචිව සිටිනවා නම් ෙකොළඹ නගර සභාවට 
ඡන්දය ෙදන්න පුළුවන්. තමන් පිට පෙද්ශයක පදිංචිව ඉන්නවා 
නම් ඒ පෙද්ශයට ගිහින් ඡන්දය ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම  එහි ෙවළඳ කලාපයක 
වාෙග්ම වැඩ කටයුතු ෙකෙරනවා. ඊට වඩා ෙවනසක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් තමයි අද බියගම නිදහස් ෙවළඳ 
කලාපය, කටුනායක නිදහස් ෙවළඳ කලාපය සහ සීතාවක ෙවළඳ 
කලාපය පාලනය ෙවන්ෙන්. ඒක ඇතුෙළේ ඒ වැඩ කටයුතු 
සියල්ලම කරන්ෙන් ආෙයෝජන මණ්ඩලයයි. එෙහම නැතිව 
අවිස්සාෙව්ල්ල නගර සභාවවත්, සීතාවක පාෙද්ශීය සභාවවත්, 

බියගම පාෙද්ශීය සභාවවත්, කටුනායක නගර සභාවවත් 
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහක්ටයාර් 260 ඇතුෙළේත් වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙම් ඇති කරන සංස්ථාෙවන්. ෙසේවා ඔක්ෙකෝම සපයා 
ෙදන්ෙන් ෙම් සංස්ථාෙවන්. අපි දැන් කරනවා වාෙග්ම ඒ 
සංස්ථාවටත් ඕනෑ කරන වතුර පමාණය ෙකොළඹ නගර සභාෙවන් 
මිලදී ගන්නවා. කසළ ඉවත් කරන එකත් ෙම් සංස්ථාෙවන් 
කරනවා. කසළ ඉවත් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු ඍජුවම සංස්ථාව 
කරන්ෙන් නැතිව චීන සමාගමක් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ වැඩ 
කටයුතු කළමනාකරණය කරනවා. අෙනක් කාරණය තමයි, 
එතැන ව්යාපාර සියල්ලම ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් ලියා 
පදිංචි කරනවා.  ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය වාෙග්ම තමයි 
ෙමතැනත් ඇති කරන්නට යන්ෙන්. ෙවනම පාලනයක් කියලා 
ෙදයක් නැහැ.  ඒ පෙද්ශෙය්  ජීවත් වන අය ශී ලාංකික ඡන්ද 
දායකයන් නම්, ඒ අයෙග්  ඡන්දය අයත් වන්ෙන්  ෙකොළඹ නගර 
සභා පෙද්ශයටයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අද තව ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු තිෙබන 

දවසක් නිසා අපට කාලය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට සිදු ෙවනවා.  ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් ගැන කරුණු පැහැදිලි කර 
ගන්නට පුළුවන් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මීට කලින් ෙම් ගිවිසුම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්ත් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
වැඩ පටන් ගත්තාට පසුව. වැඩ පටන් ගත්තාට පසුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිවිසුම් ඉදිරිපත් කරලා වැඩකුත් නැහැ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරලා වැඩකුත් නැහැ. විවාද කරන විට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම රකින්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
ගිවිසුමට අනිවාර්යෙයන් බැ ෙඳනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එම ව්යාපෘතිය 
තාවකාලිකව නතර කරලා තිෙබනවා නම් නැවත ආරම්භ කළ යුතු 
වන්ෙන් ෙමම ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුවයි. 
ගරු අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව 
පුෙරෝගාමියා වශෙයන් කටයුතු කරමින් සිටින  බව ෙන් 
ෙපන්වන්ෙන්. එෙහම නම් දැන් අගාමාත්යතුමා කරන්නට තිෙබන 
ෙහොඳම කටයුත්ත ෙමයයි. එම ගිවිසුම් අත්සන් ෙකොට ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීමට ෙපර ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, 
ඒ පිළිබඳව විවාදයක් කරලා, යම් සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා නම් 
ඒවාත් සැලකිල්ලට ලක්කිරීමයි.  ඊට පසුව ව්යාපෘතිය නැවත 
ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස තමයි අපි 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන්  ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මුදල්  පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් ෙමතැනට 

අදාළ ෙවලා නැහැ. ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනා සහ අදාළ  නීතිය අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. වුවමනා නම්  අපට ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්.  අපි ඉස්ෙසල්ලා අත්සන් කළ ගිවිසුම  
සංෙශෝධනය කරලා නැවත අත්සන් කරලා තිෙබනවා.   එහි වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කරන්නට තිෙබන්ෙන් එම ගිවිසුම පමණයි.  එම 
ගිවිසුමත්, පරණ ගිවිසුමත් අපි ෙදන්නම්. ඉන් පසුව එම 
සංෙශෝධනවලට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලාත්, එය සිදු වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලාත් ෙම් සභාෙව්දී ෙසොයා බලන්නට පුළුවන්.  

1123 1124 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතාෙග් පශ්නය. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් මම 

ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන පශ්නය ෙමයයි: 

(අ) (i) ඉන්දියාව සමඟ එට්කා (ETCA) ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙමම ගරු සභාවට සඳහන් 
කරන්ෙන්ද? 

 (ii) ඊට අදාළ ෙකටුම්පත ෙම් වන විට සකස ් කර 
අවසන් කර තිෙබ්ද? 

(ආ) (i) එෙසේ අදාළ ෙකටුම්පත සකස ් කර අවසන් වී 
ෙනොමැති නම් ශී ලංකා රජෙය් පාර්ශව්ෙයන් එය 
සකස ් කිරීෙම් කාර්ය භාරය භාරව සිටින්ෙන් 
කුමන ආයතනයද, කුමන පුද්ගලයන්ද? 

 (ii) එම ෙකටුම්පත සකස ් කිරීමට අදාළව මහජන 
අදහස ්ලබා ගත්ෙත්ද? 

(ඇ)  ෙමම එට්කා ගිවිසුමට ශී ලංකා රජය පාර්ශව්ෙයන් අත්සන් 
තබන්ෙන් අගාමාත්යවරයාද, එෙසේ නැතෙහොත්  
ජනාධිපතිවරයාද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් මා සිදු කළ ඉන්දීය සංචාරෙය්දී 

ඉන්දීය අගාමාත්ය නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා සමඟ ෙද රෙට් ආර්ථික 
සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීම ගැන සාකච්ඡා කළා. එහිදී, 
ඉන්දියාව හා ලංකාව අතර ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා 
ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු සිදු කිරීමටත්, 
ගිවිසුම ෙකටුම්පත් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වීමටත් 
එකඟතාවකට පැමිණියා. ඊට අදාළ ගිවිසුම ෙකටුම්පත් කිරීම 
සම්බන්ධව ෙම් වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති අතර, එහි 
වගකීම දරන්ෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්යාංශයයි. ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා ෙම් සම්බන්ධව 
මූලික සාකච්ඡාවන් පවත්වනු ලැබුවා. ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
කැබිනට් කමිටුෙව් අනුමැතිය මත සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය යටෙත් පිහිටුවා ඇති කමිටුවක් 
මඟින් ෙම් ගිවිසුම සම්බන්ධව ඉන්දීය රජය සමඟ සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතර, එම කටයුතු ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ කැබිනට් කමිටුව මඟින් අධීක්ෂණය කර කැබිනට් 
මණ්ඩලයට වාර්තා කරනවා. එෙසේම ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා 
කිරීම සඳහා ඉන්දීය වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයා  ඉදිරිෙය් 
දී ශී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි. ෙමම ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා දැනටමත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය විසින් වාණිජ මණ්ඩල හා 
වෘත්තීය ෙව්දීන්ෙග් සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා වට ගණනාවක් 
ෙමන්ම මාධ්ය හමු කිහිපයක්ද පවත්වා තිබුණා.  

එෙලසම ගරු ඇමතිතුමා ෙමම සභාෙව් දී පකාශ කළා, ෙම් 
සභාෙව් මන්තීතුමන්ලා සහ අෙනකුත් පක්ෂ නායකයිනුත් ඒ 

පිළිබඳව දැනුවත් කරනවා කියලා. ගිවිසුම ෙකටුම්පත් කිරීෙම් 
කටයුතු අවසන් වීෙමන් අනතුරුව කැබිනට් අනුමැතිය ලද පසු එම 
ගිවිසුම සඳහා ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග 
හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමා විසින් අත්සන් කරනු ඇත. 
සාමාන්යෙයන් ඇමතිවරු තමයි ෙම් වාෙග් ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය රජය GSP Plus බදු සහනය නැති කරගත්තා. රැකියා 
අවස්ථා විශාල පමාණයක් අහිමි කරගත්තා. අපි දැන් GSP Plus 
බදු සහනය ආපසු ලබා ගන්න කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එෙසේම 
අෙප් රජය චීනය, සිංගප්පූරුව වැනි මිත රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ 
සහෙයෝගීතා ගිවිසුම්වලට ඇතුළු ෙවන්න සාකච්ඡා කරෙගන 
යනවා. අනාගතෙය්දී ඉන්දුනීසියාව සහ මැෙල්සියාව සමඟත් අපි 
එවැනි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ජපානය සමඟ ආර්ථික සම්බන්ධතා සහ අවෙබෝධය තවත් දියුණු 
කරෙගන යනවා. අෙප් මහනුවර නගරය තවත් විශාල කරන්නත් 
ජපන් ආණ්ඩුෙවන් භාර අරෙගන තිෙබනවා. එම ගිවිසුම ඔස්ෙසේ 
අපි ඒ රටවල ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා අෙප් නිෂ්පාදන ෙයොමු 
කරනවා. අපි අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කරගත යුතුයි. ෙම් 
ගිවිසුම ඔස්ෙසේ ඊට ඉඩ කඩ සැලෙසනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
රෙට් තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ ගණනකට අලුතින් රැකියා අවස්ථා 
සැලෙසනවා. අපි ෙම් සහෙයෝගීතා ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් 
අෙප් රෙට් අහිංසක තරුණ තරුණියන්ට රැකී රක්ෂා ලබා ෙදන්න, 
ඔවුන්ට ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතුව සතුටින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ඇති කරන්න. රැකියා දසලක්ෂයක් ලබා ෙදන බවට අපි 
දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න තමයි අපි දැන් කටයුතු කරමින් 
ඉන්ෙන්. ගිය ආණ්ඩුවට ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඉතා 
සුළු මුදලකින් ජීවත් ෙවන්න කියලා ලක්ෂ ගණන්, දසලක්ෂ 
ගණන් මැදෙපරදිගට යැව්වා. 

 අපි ෙම් සඳහා ෙවනම යටිතල පහසුකම් සපයනවා. මහනුවර, 
ෙකොළඹ, හම්බන්ෙතොට කියලා විශාල තීරුවක් තිෙබනවා, දියුණු 
කරන්න. අපි මහනුවර නගරය පුළුල් කරලා විශාල නගරයක් 
ෙලස දියුණු කරනවා. ඒ නගරය සමඟ කර්මාන්ත, සංචාරක 
ව්යාපාර ඇති ෙවනවා වාෙග්ම, වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල, 
කුලියාපිටිය, හලාවත, ඒ වාෙග්ම ඉරණවිල විශාල සංචාරක 
ව්යාපාරයක් නැවත ඇති ෙවන්න යනවා. ඒ සම්පූර්ණ පෙද්ශය 
තුළම කර්මාන්ත ඇති කරන්නත්, ලක්ෂ 85කට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් විධියට බස්නාහිර පළාෙත් සම්පූර්ණ Megapolis 
නගරයක් ඇති කරන්නත් කටයුතු කරනවා. අලුත් වැඩසටහන්, 
අලුත් විශ්වවිද්යාල, අලුත් කර්මාන්තකරණය තුළින් ෙහොරණ 
පෙද්ශෙය් අලුතින් කර්මාන්තපුර කිහිපයක් ආරම්භ කරන්න, ඒ 
වාෙග්ම මීරිගම අලුත් නගරයක් සමඟ කර්මාන්තපුර ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු කරනවා. සිංගප්පූරුවයි, ඩුබායි අතර මුදල් 
නගරයක් ඇති කිරීමට හිඩැසක් තිෙබනවා. අපි Colombo Port 
City එක තුළ ඒක ඇති කරන්න කටයුතු කරනවා. ගාල්ල, මාතර 
නගරවලට විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ව්යාපාරය හා අෙනකුත් ෙසේවා 
සඳහා පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. හම්බන්ෙතොට 
තවත් විශාල ව්යාපෘතියක් කියාත්මක ෙකරනවා. හම්බන්ෙතොට 
වර්ග කිෙලෝමීටර් 50ක විතර පෙද්ශයක් පුරා කර්මාන්ත ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් සියල්ල වුවමනායි ෙම් රට දියුණු 
කරන්න. 

තිකුණාමලය සංවර්ධන වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අපි දැන් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙළොන්නරුෙව් වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ සෑම කර්මාන්තයක් තුළම 
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ සියල්ලම ශී ලංකා ව තුළ විකුණන්න 
බැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ෙකෝටි 2ක ජනගහනයක් සිටින 
ෙවෙළඳ ෙපොළකට පුළුවන්ද ඒවා අරගන්න? කුඩා ළමයි ඉවත් 
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කළාම මිලියන 15ක විතර ජනතාවක් තමයි ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට පමණක් වර්ග සැතපුම් 50ක කර්මාන්ත යායක් ඉදි 
කරලා, ෙහොරණ කර්මාන්ත ඉදි කරලා, වයඹ කර්මාන්ත ඉදි 
කරලා, මීරිගම කර්මාන්ත ඉදි කරලා, ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලෙය් 
කර්මාන්ත ඉදි කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙමතුමන්ලා කියන විධියට 
ඒවාෙය් නිෂ්පාදන සියල්ල දාන්න ෙවන්ෙන් මුහුදට. අපට 
කියන්න, ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් ඒවා ෙවනත් රටවලට 
විකුණන්න එපා කියලාද? ඒවා ෙමෙහේ තියාෙගන ෙමොනවා 
කරන්නද? ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු ෙවන්න අපට 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් අපි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නැත්නම් මමත් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
වරායක් හදලා, ජනාධිපතිතුමාත් ෙකොෙහේ ෙහෝ ගුවන් ෙතොටුපළක් 
හදලා මිනිස්සු උඩ බලාෙගන ඉන්නකල් සල්ලි ටික සාක්කුෙව් 
දමාෙගන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න අපට වුවමනා 
නැහැ.  තිෙබන ඒවාත් දියුණු කර ෙගන ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා ලබා ෙදන්නයි අපට වුවමනා කරන්ෙන්. ඒක 
කරන ගමන් මම විෙශේෂෙයන් ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, යාපනය යළි 
පතිසංස්කරණය කරන්නත් පියවර ගන්නවා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම ''එට්කා'' ගිවිසුම අත්සන් කිරීම මඟින් ශී ලංකා පුරවැසියන්ට 
හා ආෙයෝජකයන්ට ඇති අයිතියට සමානම අයිතියක් ශී ලංකාෙව් 
ෙසේවා ආර්ථිකය තුළ ආෙයෝජනය කරන්න ඉන්දියානු 
ආෙයෝජකයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් ෙසේවා ආර්ථිකය තුළ 
රැකියා කරන්න ඉන්දියානු පුරවැසියන්ටත් ලැෙබන බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? ඒකද ඔබතුමා ෙම් කියන්ෙන්? 

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා 

ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 
කාෙග්න් සල්ලි ලැබුණත් ලංකාෙව් ෙකොල්ලන්ට, ෙකල්ලන්ට 
රැකියා ෙහොයලා ෙදනවා නම්  පශ්නය ෙමොකක්ද? ඉන්දියාෙව් 
අයට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් වැඩ කරන්න බැහැ. ඉන්දියාෙව් අය වැඩ 
කෙළේ නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් බංග්ලාෙද්ශෙය් මිනිසුන් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩ කළා, ෙන්පාලෙය් මිනිසුන් ඇවිල්ලා වැඩ 
කළා, චීනෙය් මිනිසුන් ඇවිල්ලා වැඩ කළා. ෙම් රෙට් ෙසේවක 
පිරිසෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් ලැහැසත්ි වුෙණ් නැහැ. 
අපි කියන්ෙන්, පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙඩොලර් 300ක් ෙහොයා 
ගන්න මැද ෙපරදිග දුවනවා නම්, ඒ මුදල අපට ෙදන්න බැරි ඇයි? 
සමහරු ෙමතැන ෙලොකුවට කථා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
රෙට් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා ෙදන එකට ඔබතුමා 
විරුද්ධද? අන්න ඒක මට කියන්න. මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැමැතිද 
විරුද්ධද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කැමැතිද විරුද්ධද? [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා කැමැතිද විරුද්ධද? ඒ ටික මට කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අගමැතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මතු කරපු පශන්ය වුෙණ්, ශී 

ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට මම පිළිතුරු දුන්නා. ඔබතුමා මෙග් 

පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙම් ''එට්කා'' ගිවිසුම අත්සන් කළාට 

පසුව  ශී ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට වාෙග්ම ඉන්දියානු තරුණ 
තරුණියන්ටත්  ශී ලංකාෙව් රැකියාවන්වලට ඇතුළත්වීෙම් සමාන 
අයිතිය ලැෙබනවා ෙන්ද කියන පශ්නයයි මම ඇහුෙව්. ඔබතුමා 
උත්තර ලබා දුන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පසු ගිය ආණ්ඩුව - මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව - සාකච්ඡා කරපු 

''සීපා'' ගිවිසුම අනුව ඉන්දියාෙව් අයට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් වැඩ 
කරන්න ඉඩ තිබුණා. අපි ජනාධිපතිවරණයට ෙපර කිව්ෙව් එයට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක දැන් වහලා තිෙබන්ෙන්.  
බංග්ලාෙද්ශෙය් අයට එන්න වැඩක් නැහැ, ෙන්පාලෙය් අයට 
එන්න වැඩක් නැහැ; කාටවත් වැඩක් නැහැ. අපි ෙදන්නම්. ඔබතුමා 
දකුෙණ් අයට රැකියා ෙදන එකට විරුද්ධයි. ඔබතුමා දකුෙණ් අයට 
රැකියා ෙදන එකට විරුද්ධයි. ඒකෙන්, අකමැති වුෙණ්. ඒ 
අවස්ථාව ගන්න තිෙබන්ෙන්  ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට. ඒ 
අයට රැකියා ෙදන්නයි එන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් තරුණ 
තරුණියන් දියුණු ෙවනවාට කැමැති නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය.  
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් ඇහුවා. 

ඔබතුමා අතුරු පශ්න ෙදසැරයක් ඇහුවා. දැන් තුන්වැනි අතුරු 
පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම හරහා අෙප් 

රෙට් අනාගතයට වාෙග්ම අෙප් රෙට් ශිෂ්ටාචාරයටත් ඉතාමත් 
බරපතළ බලපෑමක් සිදු ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශිෂ්ටාචාරයට? ශිෂ්ටාචාරයට පශ්නයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් 

එක්ක - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමන්ලා.  

[බාධා කිරීම්] Order, please!  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමාට පශ්නය අහන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ගරු අගමැතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. Do not disturb. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ධර්මය ආෙව් ඉන්දියාෙවන්.  

[බාධා කිරීම්] ෙමතුමා කියන්ෙන් ශිෂ්ටාචාරය එපා කියලා. මිහිඳු 
මහ රහතන් වහන්ෙසේ වැඩම කළ කාලෙය් ෙම් මන්තීතුමන්ලා 
හිටියා නම්, "ෙම් ඉන්දියන්කාරයාව පන්නන්න" කියලා මිහිඳු මහ 
රහතන් වහන්ෙසේව පන්නනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්න. ඔබතුමා පශ්නය  අවසන් කෙළේ නැහැ. මම එම පශ්නය 
අවසන් කරන්න අවසර ෙදනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට පශ්නය අහන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය වුෙණ් ෙමයයි. 
ඉකුත් දා පැවැති-[බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා එතුමාට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.   

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පශ්නය අහන්ෙන් නැද්ද? ෙබොරුවට පශ්න අහන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීෙම්දී කාටත් පශ්න 

අහන්නත්, උත්තර ලබා ෙදන්නත් අවසර තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමාට පශ්නය අහන්න ෙදන්න ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු 
ලබා ෙදන්න. කරුණාකරලා බාධා කරන්න එපා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඉකුත් දා ඉන්දුනීසියාෙව් පැවැති ඉස්ලාම් ආර්ථික සමුළුෙව්දී 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා 
හනුමන් පාලම පිළිබඳව පකාශ කර සිටියා. එම හනුමන් පාලම ඉදි 
කිරීම පිළිබඳ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවන් එකඟතාවකින් අවසන් ෙවලා 
තිෙබන බවත්, ඒ අනුව එම හනුමන් පාලම ඉදි කරන බවත් පකාශ 
කළා. ෙමම ''එට්කා'' ගිවිසුම අත්සන් කරලා හනුමන් පාලමත් ඉදි 
කළාට පසුව ශී ලංකාව ෙද්ශපාලන, ආර්ථික, සමාජයීය, 
සංස්කෘතික වශෙයන් ඉන්දියාවට යටත් ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් 
පාන්තයක් වශෙයන් පත් ෙවනවා කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 
[බාධා කිරීම්] අහන ෙද්ට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන් එක ෙබරයෙන්. පාලම 

ගහනවා, ඉන්දියාවට විකුණනවා, චීනයට තිෙබන ගිවිසුම තමයි 
ඉන්දියාවට ෙදන්ෙන්, ඉන්දියාවට තිෙබන ගිවිසුම තමයි 
සිංගප්පූරුවට ෙදන්ෙන් කියන ෙබරය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
හැමදාම ගහන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන ෙද්ශපාලනයක් 
නැද්ද? [බාධා කිරීම්]  

තමුන්නාෙසේලාට ෙවන ෙද්ශපාලනයක් නැද්ද? ''පාලම 
ගහනවා, පාලම ගහනවා'' කියනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ෙම් පාලම ගැන හිතලා නැහැ. ඒ පාලම 
ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් මට ෙනොෙවයි. ඒ පාලම ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොමිස් ගන්නා මිනිසුන්ට. ඒ පාලම හැදුෙවොත් 
ගන්න පුළුවන් ෙකොමිස් ටික ෙකොච්චරද කියලා බලන්න ෙකෝ. 
අපට ඔය පාලම වැඩක් නැහැ. අපට ෙමොකක් ෙහෝ හදන්න ඕනෑ 
නම්, අපි පසිද්ධිෙය් ෙම් සභාවට කියලා කරන්නම්. ෙමතැන 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, කථා කරන්න ෙවන කාරණයක් නැති වීමයි. 
පැරදිලා ඉන්ෙන්; පා ගමන හරි ගිහිල්ලා නැහැ; ඔක්ෙකෝම හිර 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා කුරුණෑගල සම්ෙම්ලනයට ගිහින් වාඩි 
වුෙණොත්, එතැනින් වැෙඩ් ඉවරයි. ඔබතුමා ෙකොෙහේද යන්ෙන් 
කියලා දන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් ෙලොකු හිර වීමකයි ඉන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමතැනට ඇවිල්ලා ජාතිවාදය අදින්න එපා. මීට ඉස්සර ෙවලා 
මුස්ලිම් මිනිසුන්ෙග් ෙගවල්වලට ගැහුවා. [බාධා කිරීම්] ඊට ඉස්සර 
ෙවලා ගිහින් මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේට 
තර්ජනය කළා. මල්වතු පාර්ශ්වය කඩලා ෙවනත් පාර්ශ්වයක් 
හදනවා කිව්වා. අෙප් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා දන්නවා, එතුමා 
හිෙර්ට දැම්මාට විරුද්ධ වුණා කියලා - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා 
ඕවා කියන්න එපා. තව ෙමොනවාද, කියන්ෙන්? ඔය ෙගොල්ලන් හිස් 
ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන් දන්ෙන් ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] හම්බ කරපු 
එක තමයි ෙමතැන කෙළේ. හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් Hanuman 
Bridge එක හරි තමුන්නාන්ෙසේලා හදයි. සියයට තිහක් ෙකොමිස් 
හම්බ ෙවනවා නම් හනුමන් පාලම ෙනොෙවයි, හනුමන් පාලම් 
ෙදොළහක් වුණත් හදයි. දැන් හම්බ කරන්න බැහැ ෙන්. හම්බ 
කරන්න පුළුවන් නම් ඕනෑ එකක් කරයි. ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙද්ශපාලනය කරන්න, ෙහොඳට තර්ක කරන්න. දැන් බලන්න. 
මන්තීතුමන්ලා එක එක කාරණා ගැන තර්ක කළා. [බාධා කිරීම්] 
ඇයි, ඔබතුමා ඉන්දියාවට යන්ෙන් නැද්ද? අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා තිරුපති ෙකෝවිලට ගියා, ගුරුවායුර් ෙකෝවිලට 
ගියා. ෙකොච්චර ෙහොඳයිද? ඒ සංස්කෘතිය ෙන් එපා කියන්ෙන්. 
ගුරුවායුර් ෙකෝවිලට ගියාම නිකම් ෙනොෙවයි, රත්තරන් දැම්මා. 
තමන්ෙග් බර රත්තරන්වලින් දුන්නා. අපට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"හනුමා" කියලා. එහාට තමයි හනුමා ගිෙය්. ඔබතුමාට ඕනෑ තව 
ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා පශ්න ඇහුවා. 

ඔබතුමා පශ්න තුනක් අහලා ඉවරයි. ඒවාට පිළිතුරු දුන්නා. [බාධා 
කිරීම්] පශ්න තුනක් ඇහුවා, ගරු මන්තීතුමනි. දැන් ෙමතැන වාද 
කරන්න එපා. පශ්න තුන හතරකට වඩා ඇහුවා. අද කාලය 
සම්බන්ධෙයනුත් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෝලම් මඩුවක් කරන්න එපා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

ගාල්ල වරාය ෙපොලීසිය මඟින් ෙසොයා ගත් අවි සහ 
උණ්ඩ: නීත්යනුකූල අයිතිය  

கா  ைற கப் ெபா சாாினால் 
கண் பி க்கப்பட்ட ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகள்: 

சட்ட ாீதியான உாிைம 
WEAPONS AND BULLETS DISCOVERED BY GALLE HARBOUR 

POLICE: LEGAL OWNERSHIP 
9/'15 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (4):  

(අ) 2015.08.18 දින ගාල්ල වරාය ෙපොලීසිය කරන ලද  
පරීක්ෂා කිරීමක දී  වරාෙය් ගාල් කර තිබු  "මහනුවර" 
නමැති ෙනෞකාව තුළත්, ශී ලංකා දක්ෂිණ ෙනෞකා 
කඳවුෙර් සහ එහි ෙසේවා වනිතා ඒකකය සතු 
ෙගොඩනැඟිල්ලක අවි සහ උණ්ඩ තිබී හමු වු බවත් එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ)   (i) ෙපොලීසිය මඟින් අනාවරණය කරගත් අවි සහ 
උණ්ඩවල නීත්යනුකූල අයිතිය කවර පුද්ගලෙයකු 
ෙහෝ ආයතනයක් සතු වන්ෙන්ද; 

 (ii) එම අවි ආයුධ පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ ආයතනයකට 
කවර පනතක් යටෙත්  පවරා තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඊට බලය ලබා දුන් බලධරයා 
කවුරුන්ද; 

 (iv) එම ආයුධ නිෂ්පාදිත රට, වර්ෂය සහ බලපතය 
කවෙර්ද;  

 (v) ආයුධ මිලදී ගත් කමය සහ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අවි ගබඩාව වරාය පරිශෙය් 
පවත්වාෙගන යාමට අවසර තිෙබ්ද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා දී ඇති බලධරයා කවුරුන්ද; 

 (iii) ඒ ෙවනුෙවන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම මුදල්  
ෙගවන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙම් පිළිබඳව නීතිපතිවරයාෙග් නිගමනයන් 
විෂයභාර අමාත්යවරයා වශෙයන් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් පත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015.08.18ஆம் திகதி கா  ைற கப் ெபா சாாி 
னால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய்வின்ேபா  
நி த்திைவக்கப்பட் ந்த 'மஹ வர' எ ம் கப்ப  

ள் ம் இலங்ைக ெதன்னக கப்பல் வளாகத் 
தி ள் ம் மற் ம் அதன் ேசவா வனிதா அலகுக்குச் 
ெசாந்தமான கட் டத்தி ள் ம் ஆ தங்கள் மற் ம் 
ரைவகள் இ ந்  கண் பி க்கப்பட்டைமயிைன 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெபா சாாினால் கண் பி க்கப்பட்ட ஆ  
தங்கள் மற் ம் ரைவகளின் சட்டாீதியான 
உாிைமைய எவேர ம் நபர் ஒ வர் அல்ல  
நி வனம் ஒன்  ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆ தங்கள் எவேர ெமா  ஆ க்கு 
அல்ல  ஏேத ெமா  நி வனத்திற்கு எச் 
சட்டத்தின்கீழ் ைகயளிக்கப்பட் ந்தன என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்கு அதிகாரம் வழங்கிய அதிகாாி 
யார் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆ தங்கைள உற்பத்தி ெசய்த நா , 
ஆண்  மற் ம் ெபற் க்ெகாண் ள்ள உாிமப் 
பத்திரம் ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்; 
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 (v) ஆ தங்கள் எந்த வழி ைறயின்கீழ் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத ம் அதற்காகச் 
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியத்ைத 
ைற க வளாகத்தில் ேபணிச் ெசல்வதற்கு 

அ மதி ள்ளதா; 

 (ii) இதற்கான அ மதிைய வழங்கி ள்ள அதிகாாி 
யார்; 

 (iii) இதன் சார்பில் அெவன்கார்ட் நி வனம் 
ஏேத ம் பணத்ெதாைகையச் ெச த் கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் சட்ட 
மாஅதிபர் வழங்கி ள்ள கைள விடயத் 

க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் 
நீர் ஏற் க்ெகாள் ரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் பாரா மன்றக் கு ெவான்ைற  
நியமிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Is he aware that weapons and bullets were 
discoverd in the ship named “Mahanuwara” which 
was berthed at Galle Harbour and at the Southern 
Naval Base of Sri Lanka and in a building belongs 
to its Seva Vanitha Unit at a search carried out by 
the Galle Harbour Police on 18.08.2015? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the individual or the institution with legal 
ownership to the weapons and bullets 
discovered by the Police; 

 (ii)   the Act under which those weapons have 
been transferred to an individual or an 
institution; 

 (iii) if so, the authority who authorized such 
transfer; 

 (iv) the country and the year in which those 
weapons were manufactured and the licence 
obtained; and 

 (v)   the method adopted in purchasing those 
weapons and the amount spent for that 
purpose? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether permission has been granted for 
maintaining this floating armoury in 
harbour premises; 

 (ii)  the authority who granted such permission; 

 (iii)  whether Avant-Garde pays any fee in that 
respect; and 

 (iv)  if so, the amount paid in that manner? 

(d)  Will he also inform this House- 

 (i) whether he, as the Minister in charge of the 
subject, accepts the conclusions  of the 
Attorney General in this regard; and 

 (ii)  whether a Parliamentary Committee will be 
appointed in this connection? 

(e) If not, why?    
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) පශන්ෙය් සඳහන් ෙසොයා ගැනීම් සිදු වූෙය් 2015.08.18 දින 
ෙනොව 2015.01.18 වන දිනය. ගාල්ල නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිසප්තිතුමා ෙවත 2015.01.18 වන දින ලැබී ඇති 
ෙතොරතුරක් මත ගාල්ල වරාය ෙපොලිස ්සථ්ානය මඟින් සිදු 
කරන ලද පරීක්ෂාවකදී පහත සඳහන් සථ්ානවලින් පහත 
සඳහන් දෑ ෙසොයා ගන්නා ලදී. 

 සථ්ාන අංක 01 - 

 ගාල්ල වරාෙය් ක්ෙලෝසන් බර්ග් වරාය ජැටිෙය් නවතා තිබූ 
ඇවන්ට්ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස ් පුද්ගලික සමාගම විසින් 
ශී ලංකා ෂිපින් ලයින් සමාගම ෙවතින් බද්දට ෙගන තිබූ 
එම්.වී. මහනුවර නමැති ෙනෞකාෙව් සවිකර තිබූ 
කන්ෙට්නර් 20ක් තුළ ගිනි අවි 3005ක් (තුන්දහස ්පහක්) 
සහ එම උණ්ඩ 721,882ක් (හත්ලක්ෂ විසිඑක්දහස ්අටසිය 
අසූෙදකක්) ද, 

 සථ්ාන අංක 02 - 

 ගාල්ල දක්ෂිණ ලංකා නාවික කඳවුෙර් පිහිටා තිබූ 
ඇවන්ට්ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස ්පුද්ගලික සමාගම විසින් 
සථ්ාපිත කර පවත්වා ෙගන ගිය කන්ෙට්නර් 3ක් තුළ ගිනි 
අවි 149ක් (එකසිය හතළිසන්වයක්) සහ උණ්ඩ 25,977 
(විසිපන්දහස ්නවසිය හැත්තෑහතක්) ද, 

 සථ්ාන අංක 03 - 

 ගාල්ල දක්ෂිණ ලංකා නාවික කඳවුෙර් ෙසේවා වනිතා 
ඒකකෙය් කාමර 3ක් තුළ රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගෙමහි පාලනය යටෙත් ගිනි අවි 2,056ක් (ෙදදහස ්
පනසහ්යක්) සහ උණ්ඩ 547,367ක් (පන්ලක්ෂ 
හතළිසහ්ත්දහස ්තුන්සිය හැටහතක්) ද වශෙයන් තිබී හමු වී 
ඇත. 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් සථ්ාන 3හි තිබී හමු වූ ගිනි අවි සහ 
උණ්ඩවල නීත්යනුකූල අයිතිය පිළිබඳව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරන ලද 
විමර්ශනෙය්දී අනාවරණ වූෙය් පහත සඳහන් 
තත්ත්වයන්ය. 

 සථ්ාන අංක 01 - 

 ගිනි අවිවල අයිතිය ගිවිසුම් සහගත විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික 
නාවුක ආරක්ෂක සමාගම් 159ක් (එකසිය පනසන්වයක්) 
සතු වන බවට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමහි නිෙයෝජිතයන් 
පවසා ඇත. (ෙමම තත්ත්වය සැක කිරීමට ෙහේතු මතු වී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොමැත.) 

 උණ්ඩවල අයිතිය ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 02 -  

 ගිනි අවිවල අයිතිය ගිවිසුම් සහගත විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික 
නාවුක ආරක්ෂක සමාගම් 159ක් (එකසිය පනසන්වයක්) 
සතු වන බවට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමහි නිෙයෝජිතයන් 
පවසා ඇත. ( ෙමම තත්ත්වය සැක කිරීමට ෙහේතු මතු වී 
ෙනොමැත.) 

 උණ්ඩවල අයිතිය ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 03 -  

 ගිනි අවිවල අයිතිය ශී ලංකා යුද හමුදාව, ශී ලංකා නාවික 
හමුදාව, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා ශී ලංකා ෙපොලීසියට 
අයත්ය. 

 උණ්ඩවල අයිතිය ඉහත පරිදිමය. 

 (ii) ඉහත සඳහන් සථ්ාන තුෙනහි තිබී හමු වූ ගිනි අවි 
භාර දීම පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරන ලද විමර්ශනය 
තුළින් අනාවරණය වූෙය් පහත සඳහන් 
තත්ත්වයන්ය. 

 සථ්ාන අංක 01 -  

 ගිනි අවි - ෙමම ගිනි අවි කිසිදු තැනැත්ෙතකුට ෙහෝ 
ආයතනයකට කිසිදු පනතක් (නීතියක්) පකාරව භාර දී 
තිබුණු බවට විමර්ශනෙය්දී කරුණු අනාවරණය ෙනොවීය. 
ෙමම ගිනි අවි ඉහත පිළිතුෙරහි සඳහන් කර තිෙබන 
විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික නාවුක ආරක්ෂක සමාගම් විසින් 
ආරක්ෂාව සඳහා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස ්
 පුද්ගලික සමාගමට භාර දී තිෙබන බවට එම සමාගෙම් 
නිලධාරින්ෙගන් ලබා ගන්නා ලද පකාශ මඟින් සනාථ ෙව්. 
ෙම් පිළිබඳ එම විෙද්ශීය ෙනෞකා සමාගම්වලින් සාක්ෂි 
ලැබී නැත. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 02 -  

 ගිනි අවි - ෙමම ගිනි අවි කිසිදු තැනැත්ෙතකුට ෙහෝ 
ආයතනයකට කිසිදු පනත් (නීතියක්) පකාරව භාරදී තිබුණු 
බවට විමර්ශනෙය්දී කරුණු අනාවරණය ෙනොවීය. ෙමම 
ගිනි අවි ඉහත පිළිතුෙරහි සඳහන් කර තිෙබන විෙද්ශීය 
ෙනෞකා සමාගම් විසින් ආරක්ෂාව සඳහා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ෙමරිටයිම් සර්විසස ් පුද්ගලික සමාගෙම් එම්.වී. මහනුවර 
ෙනෞකාෙව් ගබඩාෙකොට තැබීමට භාර දුන් බවට එම 
සමාගෙම් නිලධාරින් විසින් ලබා දී ඇති පකාශ මගින් 
අනාවරණය ෙව්. ෙම් පිළිබඳ එම විෙද්ශීය ෙනෞකා 
සමාගම්වලින් සාක්ෂි ලැබී නැත. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 03 -  

 ගිනි අවි - කිසියම් පනතක් (නීතියක්) පකාරව ෙමම ගිනි 
අවි 2,056ක් එහි සන්තකය  දැරූ රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගම ෙවතට පවරා තිබුණු බවක් විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය ෙනොවිණි. 

 නමුත්, ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ෙවනුවට හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරියාෙග් ලිපි 
පකාරව ආයුධ සහ උණ්ඩ නිකුත් කර ඇත. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 (iii) සථ්ාන අංක 01 -  

 ඉහත ආ (ii) පශන්යට දී තිෙබන පිළිතුරට අනුව ෙමම 
පශන්යට පිළිතුරු දීමට ෙනොහැකිය. එනමුදු, විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය වී ඇත්ෙත් හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩී.එම්.එස.්ඩී. 
ජයරත්න මහත්මිය ෙවතට දී තිෙබන අනුමැතිය පකාරව 
එම මහත්මිය විසින් ඒ සඳහා බලය දී තිෙබන බවය. එකී 
බලය පැවරීම සහ ඒ තුළින් ලැබුණ අවසරය නීත්යනුකූලව 
වලංගු ද යන්න පිළිබඳව ගරු නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදස ්
අවශ්යය. 

 සථ්ාන අංක 02 -  

 ඉහත ආ (ii) පශන්යට දී තිෙබන පිළිතුරට අනුව ෙමම 
පශන්යට පිළිතුරු දීමට ෙනොහැකිය. එනමුදු, විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය වී ඇත්ෙත් හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩී.එම්.එස.්ඩී. 
ජයරත්න මහත්මිය ෙවතට දී තිෙබන අනුමැතිය පකාරව 
එම මහත්මිය විසින් ඒ සඳහා බලය දී තිෙබන බවය. එකී 
බලය පැවරීම සහ ඒ තුළින් ලැබුණු අවසරය නීත්යනුකූලව 
වලංගු ද යන්න පිළිබඳව ගරු නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදස ්
අවශ්යය. 

 සථ්ාන අංක 03 -  

 ෙමම ගිනි අවි 2,056 සහ උණ්ඩ 547,367 සම්බන්ධෙයන් 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම් 
ඩී.එම්.එස.්ඩී. ජයරත්න මහත්මිය විසින් ශී ලංකා යුද 
හමුදාව, ශී ලංකා නාවික හමුදාව, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව 
හා ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත ලිපියක් මගින් ලබා ෙදන ලද 
අනුමැතියට අනුව ෙමම ගිනි අවි රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගම භාරයට පත් කර ඇත. එනමුදු එම අවසරය 
ෛනතිකව වලංගු වන්ෙන් ද යන්න පිළිබඳව ගරු 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ්අවශ්යය. 

 (iv) සථ්ාන අංක 01 -  

 ගිනි අවි - ෙමම ආයුධවල නිෂ්පාදිත වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 
එම ආයුධ පරීක්ෂා කරන ලද ආණ්ඩුෙව් රස 
පරීක්ෂකවරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 02 -  

 ගිනි අවි - ෙමම ආයුධවල නිෂ්පාදිත වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 
එම ආයුධ පරීක්ෂා කරන ලද ආණ්ඩුෙව් රස 
පරීක්ෂකවරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 03 - 

 ගිනි අවි - ෙමම අවි චීනෙය් නිෂ්පාදිත අවි වන අතර ෙමම 
අවි තිවිධ හමුදා සහ ෙපොලීසියට අයත් බව අනාවරණය 
ෙව්. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 

 (v) සථ්ාන අංක 01 - 

 ගිනි අවි - ඉහත ආ (ii) පශන්යට දී තිෙබන පිළිතුරට අනුව 
ෙමම පශන්යට ද පිළිතුරු දීමට ෙනොහැකිය. එම ආයුධවල 
අයිතිය විෙද්ශීය නැව් ආරක්ෂක සමාගම් 159 සතුය. 

 උණ්ඩ - ඉහත පරිදිමය. 
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 සථ්ාන අංක 02 - 

 ගිනි අවි - ඉහත ආ (ii) පශන්යට දී තිෙබන පිළිතුරට අනුව 
ෙමම පශන්යට ද පිළිතුරු දීමට ෙනොහැකිය. එම ආයුධවල 
අයිතිය විෙද්ශීය නැව් ආරක්ෂක සමාගම් 159 සතුය. 

 උණ්ඩ-  ඉහත පරිදිමය. 

 සථ්ාන අංක 03 - 

 ගිනි අවි - කිසියම් පනතක් (නීතියක්) පකාරව ෙමම ගිනි 
අවි 2,056ක් එහි සන්තකය දැරූ රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගම ෙවතට පවරා තිබුණු බවක් විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය ෙනොවිණි. 

 නමුත්, ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන ෙල්කම් ෙවනුවට 
හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරියාෙග් ලිපි පකාරව එකී ආයුධ 
හා උණ්ඩ නිකුත් කර ඇත. 

(ඇ) (i) 2012.09.18 දින MODUD/CS/FA/01, 
MODUD/CS/FA/03 දරන ලිපි මඟින් හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාෙග් 
නිර්ෙද්ශය මත ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩී.එම්.එස.්ඩී. ජයරත්න මහත්මිය 
විසින් ජාත්යන්තර මුහුෙද් පාෙවන අවි ගබඩාවක් 
පවත්වාෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් අනුමැතිය ලබා 
දී ඇත. ඒ සඳහා එම ෙනෞකාවට අවශ්ය ෙසේවා 
කටයුතු සඳහා ගාල්ල වරායට ඇතුළුවීමට අවසර 
ලබා දී ඇත. 

 (ii) හිටපු රාජ්ය ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් නිර්ෙද්ශය මත ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම් 
ඩී.එම්.එස.්ඩී. ජයරත්න මහත්මිය විසින් අනුමැතිය 
සහිත ලිපියක් ලබා දී ඇත. 

 (iii) ඒ සඳහා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විස ්
පුද්ගලික සමාගම විසින් වරාය අධිකාරිය ෙවත අය 
විය යුතු සියලු මුදල් ෙගවා ඇති බවට ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය මගින් දන්වා ඇත. 

 (iv) ෙමම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙමරිටයිම් සර්විස ්පුද්ගලික 
සමාගම මඟින් පවත්වාෙගන යන ලද එම්.වී. 
මහනුවර ෙනෞකාව ෙවනුෙවන්  2012.10.11 දින 
සිට 2015.11.30 දින දක්වා කාලය තුළ ලබා ෙදන 
ලද ෙසේවා පහසුකම් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
24,029,512.00ක (රුපියල් ෙදෙකෝටි 
හතලිසල්ක්ෂ විසිනවදහස ් පන්සිය ෙදොළහක) 
මුදලක් ෙගවා ඇති බවටද, හිඟ මුදල් කිසිවක් 
ෙනොමැති බවටද                       ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය මගින් වාර්තා කර ඇත. 

(ඈ) (i) ෛනතික කරුණු පිළිබඳ නීතිපතිවරයා ලබා දී 
ඇති මතය පිළිබඳ අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් 
අදහස ්දැක්වීම සුදුසු නැතැයි මම ෙම් ගරු සභාවට 
දන්වා සිටිමි.  

 (ii) ඉහත දුන් පිළිතුරු අනුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක අවශ්යතාවක් මා 
දකින්ෙන් නැහැ.  

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කටයුතු උසාවිය මගින් 
තවදුරටත් ඉදිරියට කරමින් යනවා. කරුණු වාර්තා 
ෙවනවා. උසාවිෙය් ෙම් නඩුව දැනට විභාග වන නිසා මම  
ඉදිරිපත් කළ හැකි කරුණු ටික පමණක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට 

ජනාධිපතිවරණෙයන් දවස් 10කට පස්ෙසේ ගාල්ල වරාය පරිශෙය් 
නතර කර තිබූ මහනුවර ෙනෞකාෙව් සහ දක්ෂිණ නාවික කඳවුෙර් 
ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක තිබිලා ගිනි අවි 6,000කට ආසන්න 
පමාණයක් හා උණ්ඩ ලක්ෂ 13ක් විතර ෙහොයාෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුෙර් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් 
වුෙණ් නැහැ. හමුදාව සතු සමහර උණ්ඩ, ෙපොලීසිය සතු උණ්ඩ 
සහ සමහර විෙද්ශීය සමාගම් සතු උණ්ඩ තිබුණාය කියලා කිව්වා. 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් නිසි අවසරයකින් ෙතොරව ෙමෙහම 
ගබඩා රට තුළ පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අපි නිතීපති උපෙදස් පතලා 

තිෙබනවා. ෙම්ක සංකීර්ණ විමර්ශනයක්. ඒ විමර්ශන කටයුතු 
කරනවා. නිතීපතිවරයා නැවත අපිට ලබා ෙදන උපෙදස් අනුව 
අවශ්ය විමර්ශන කටයුතු කරලා, ඒවාට කරුණු නැවත වාර්තා 
කරමින් ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යනවා. ඒ නිසා 
එම පශ්නයට මට තවම පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අපහසුයි. නමුත් මම 
නැවත වතාවක්, ෙම් විමර්ශනය පිළිබඳව වාර්තාවක් 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙගන් කැඳවලා, කරුණු දැනෙගන අපිට ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්න පුළුවන්. ෙමහි පවතින සංකීර්ණභාවය 
නිසා ෙම් විමර්ශනය අපි කැමැති ෙව්ගෙයන් කරෙගන යන්න 
බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම දන්නා ආකාරයට රජෙය් රස පරීක්ෂකවරයා  ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දැනට වාර්තා හයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් කිසිදු විමර්ශනයකට රස පරීක්ෂකවරයා කැඳවලා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සමහර අවිවල තිබුණු අංක මකලා තිෙබනවා 
කියලා ආරංචියක් තිෙබනවා. අවුරුදු එකහමාරක විතර කාලයක් 
ගතෙවලා තිෙබන පරීක්ෂණයක් නිසායි මම ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්.  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර විට මහ මුහුෙද්දී ෙම් අවි ටික එකට 

ගැටිලා අංක මැකිලා ඇති කියලා රස පරීක්ෂකවරයා  විසින් අපට 
දන්වලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් පිළිතුරු අපට ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
පරීක්ෂණය තවදුරටත් ඉදිරියට කළාට පසුව මට ඔය පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා, ආරක්ෂක 

අමාත්යාංශෙය් හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය වන දමයන්ති 

1137 1138 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජයරත්න මහත්මිය ගැන සහ ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාව සිටි 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගැන. ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් වැඩ 
කරමින් සිටි ඒ අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය එක් වරම ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කර ගත්තා. ඊට පසුව ඇය 
ඇමතිවරයාටත් ෙනොකියාම රට ගිහින් තමයි විශාම ලියුම එව්ෙව්. 
නමුත් අර කියපු සිදුවීමට සම්බන්ධ කිසිම ෙකෙනකු -ඒ අනුමැතිය 
දුන්නාය කියන ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඒ කාලෙය් හිටපු 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය ෙහෝ එෙහමත් නැත්නම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
අධිපතිවරයා ෙහෝ- හරිහමන් විධියට පරීක්ෂණයට භාජන ෙවලා 
නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාම දන්නවා, ෙම් සම්බන්ධ 
කාරණය නිසා කැබිනට් ඇමතිවරයකුට ඉල්ලා අස් ෙවන්නත් 
සිද්ධ වුණා කියා. කැබිනට් ඇමතිවරුන් අතර පශ්න ඇති වුණා. 
මෙග් ෙම් අවසාන පශ්නෙයන් ඇහුෙව්ත්- මීට කලින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහන් කළා, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගිනි 
අවි ආඥාපනත යටෙත්, පුපුරන දව්ය ආඥාපනත යටෙත් සහ 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු පවරන්න පුළුවන් 
කියා. හැබැයි ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් කියැවුණා, ඒවා 
යටෙත් නඩු පවරන්න බැහැ, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් තමයි නඩු පවරන්න පුළුවන් කියා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙම් පරීක්ෂණ කඩිනමින් සිදු වන බවක් දැන් 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙචෝදනා ලබපු අයට කැඳවීම් සිදු වන්ෙන්ත් 
නැති, පරීක්ෂණ සිදු වන්ෙන්ත් නැති තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න  කැමැතියි,  ෙම් 
පමාදය ෙමොකක්ද කියා ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මෙග් ඇමතිකමත් ෙවනස් කරන්න හදනවාද දන්ෙන් නැහැ. 

ගරු මන්තීතුමනි, මා අර කලිනුත් කිව්වා වාෙග් මා ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්, ෙමය සංකීර්ණ විමර්ශනයක් බවයි. ඒ කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් අපට අවශ්ය සියලු 
පුද්ගලයනුත් අවශ්ය විධියට ඒ පශ්නකිරීම්වලට භාජන කරන්න 
බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් අපි කියා 
මාර්ග ගන්න ඕනෑ. ඒ රජය සමඟත් කථා කරලා අවසර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග් කටයුතු කරෙගන යනවා. නමුත් විමර්ශනය 
පිළිබඳව යම්කිසි පමාදයක් තිෙබනවා නම් ඒක ෙව්ගවත් කරන්න 
කටයුතු කරනවා කියා මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා.  

 
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් කාර්ය මණ්ඩලය: නිල 

ඇඳුම් 
ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபப் 

பணியாட்ெடாகுதியினர் : சீ ைட வழங்கல் 
STAFF OF RANAVIRU SEVA AUTHORITY: UNIFORMS 
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් ෙසේවය කරන සථ්ිර සහ 
ෙකොන්තාත් කාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  වර්ෂ 2013දී හා 2014දී එම අධිකාරිෙය් සථ්ිර සහ 
ෙකොන්තාත් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් 
සැපයීමට වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) නිල ඇඳුම් ලබා දුන් සථ්ිර සහ ෙකොන්තාත් කාර්ය 
මණ්ඩලය, කාන්තා සහ පිරිමි ෙලස කාණ්ඩගත 
කළ විට, එක් එක් කාණ්ඩෙය් එක් අෙයකු 
ෙවනුෙවන් නිල ඇඳුම් සඳහා දරනු ලැබූ වියදම 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) නිල ඇඳුම් සඳහා ෙතෝරාගත් ෙරදි තත්ත්වෙයන් 
බාල බවත්;  

 (ii) එම නිසා නිලධාරින් එම ඇඳුම් පතික්ෙෂේප කර 
ඇති බවත්; 

 (iii) අධිකාරිෙය් සභාපතිනිය අත්තෙනෝමතිකව 
කටයුතු කර ඇති බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් නිල ඇඳුම් ගැටලුව 
විසඳීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயில் பணியாற் ம் 
நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த பணியாட்ெடாகுதியினர் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2013- 2014ஆம் ஆண் களில் இவ்வதிகார 
சைபயின் நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த பணியாட் 
ெடாகுதியின க்கு சீ ைட வழங்குவதற்குச் 
ெசல   ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) சீ ைட வழங்கப்பட்ட நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த 
பணியாட்ெடாகுதியினைர ஆண், ெபண் என 
வைகப்ப த்தினால் ஒவ்ெவா  வைகயி ள்ள 
ஒவ்ெவா வ க்கும் சீ ைடக்காகச் ெசல  
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சீ ைடக்காகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ணி தரம் 
குைறந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக உத்திேயாகத்தர்கள் இவ் 
ைடகைள நிராகாித் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iii) அதிகாரசைபயின் தைலவி எேதச்சாதிகாரமாகச் 
ெசயற்பட் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயின் சீ ைடப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில் அ  எவ்வா ; 
 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House separately - 

 (i) the permanent and contractual staff 
attached to the Ranaviru Seva Authority; 
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 (ii) the amount of money spent by the said 
Authority to provide uniforms to the 
permanent and contractual staff in 2013 and 
2014; and 

 (iii) the amount of money spent on the uniform 
of a single person when the permanent and 
contractual staff are categorized as men and 
women? 

(b) Will he admit the facts that  -  

 (i) the uniform material selected was low in 
quality; 

 (ii) the officers have rejected the uniforms 
because of that reason; and 

 (iii) the chairperson of the Authority has acted 
arbitrarily? 

(c) Will he state - 

 (i) whether arrangements will be made to solve 
the uniform issue of the Ranaviru Seva 
Authority; and 

 (ii) if so, how? 

(d) If not, why? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 
(අ)  (i)  

 
 

        (ii)   

      2013 වර්ෂය 2014 වර්ෂය 

ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය        29      29 

ෙකොන්තාත් කාර්ය 
මණ්ඩලය 

       22      24 

 (iii)  
 

 
(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) නැත. 

 (ඇ) (i) ගැටලුවක් පැන නැඟී ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙමය 2013 සහ 2014 වර්ෂවල සිද්ධ වුණු සිද්ධියක්. එවකට රණ 
විරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපතිනිය, වත්මන් සභාපතිතුමිය 
ෙනොෙවයි; පත්මා වෑත්තෑව මහත්මියයි. ඒ යුගෙය් එක අවස්ථාවක 
සභාපතිනිය, සථ්ිර කාන්තා නිලධාරින්ට ලබා දුන්නු නිල 
ඇඳුම්වලට වියදම් කළ  මුදලට වඩා, ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා 
ගන්නා අයට ලබා දුන්නු නිල ඇඳුම්වලට වියදම් කළ  මුදල වැඩියි. 
ෙමහි සභාපති ඇතුළු ඉහළ තනතුරුවල ෙවනස්කම් වුණාට ෙම් 
පශ්නවලට පිළිතුරු හදලා ෙදන්ෙන් සහ ෙම්වා කියාත්මක වන්ෙන් 
තවම පරණ යන්තණය  තුළමයි. මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා,  ස්ථිර 
කාර්ය මණ්ඩලයට වඩා වැඩි පිරිවැයක් දරා ෙකොන්තාත් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් කාන්තා නිලධාරිනියන්ට නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම් 
සිද්ධියක් පිළිබඳව ඔබතුමාට පැමිණිල්ලක් ෙහෝ ෙම් වාර්තාවලට 
ලැබිලා නැද්ද කියලා. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අ ෙප් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කිසිම පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නැහැ. මම හිතන 
විධියට ඔබතුමා කියූ පරිදි ෙම් සිදුවීමත් 2013 සහ 2014 වර්ෂවලදී 
තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් එවැනි 
පැමිණිල්ලක් තවමත් මට ලැබිලා නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම කලින් ඇහුව අතුරු පශ්නෙය්දී කිව්ව ආකාරයට 2013 

අවුරුද්ෙද් කටයුතු කරන අතෙර් 2014 වර්ෂෙය්දී හිටපු 

         2013 වර්ෂය        2014 වර්ෂය 

  කාර්ය 
මණ්ඩල 
පමාණය 

එක් අෙයකු 
සඳහා වැය වූ 
මුදල 

කාර්ය 
මණ්ඩල 
පමාණය 

එක් අෙයකු 
සඳහා වැය වූ 
මුදල 

කාන්තා         

ස්ථිර කාර්ය 
මණ්ඩලය 

       12 රු. 7,250.00 03 රු. 8,250.00 

ෙකොන්තාත් 
කාර්ය 
මණ්ඩලය 

       15 රු. 7,250.00 14 රු. 4,350.00 

පිරිමි 

ස්ථිර කාර්ය 
මණ්ඩලය 

       17 රු. 4,465.00  -- පිරිමි කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා 
නිල ඇඳුම් ලබා 
දී ෙනොමැත. 

ෙකොන්තාත් 
කාර්ය 
මණ්ඩලය 

         7 රු. 4,465.00 --   

1141 1142 

  
2013 වර්ෂය 2014 වර්ෂය 

  සංඛ්යාව වැය වූ මුදල සංඛ්යාව වැය වූ මුදල 

  
ස්ථිර කාර්ය 
මණ්ඩලය 

  
29 

  
රු. 162,905.00 

  
03 

  
රු. 24,750.00 

  
ෙකොන්තාත් 
කාර්ය 
මණ්ඩලය 

  
22 

  
රු. 140,005.00 
  

  
14 

  
රු. 60,900.00 

එකතුව 51 රු. 302,910.00 17 රු. 85,650.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිවරිය යළිත් වරක් නිල ඇඳුම් ලබාදීෙම් ෙගොනුවට 
සටහනක් තියලා තිෙබනවා. ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩ ලෙය් 
නිලධාරිනියන්ට සහ අෙනක් කාන්තා ෙසේවිකාවන්ටත්, පිරිමි 
නිලධාරින්ටත් නිල ඇඳුම් ලබා දීමට අනුමත කිරීෙම් සටහනක් 
තියලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කෙළොත් ඔබතුමාට ඒ 
බව ෙපෙන්වි. ඒ වාෙග්ම ඊට දින කිහිපයකට පස්ෙසේ නැවත වරක් 
ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලෙය් තමුන්ට හිතවත් නිලධාරිනියන් 
තිෙදෙනකුට නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම්දී ෙවනස් ආකාරයකට උපෙදස් 
හා සටහන් තැබීම කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැනට හදලා 
එවන උත්තරය ෙමොන එක වුණත්, ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? තවම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නැහැ කියා ඔබතුමා කිව්වා. 
ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට මම ෙම් පශ්නය ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී මතු කරනවා. 2013 හා 2014 කාලෙය් රණවිරු 
ෙසේවා අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපතිනිය කරපු ෙම් මගඩිය පිළිබඳව 
අදාළ ලිපි ෙගොනු ෙගන්වලා, අවශ්ය නම් ෙමම නිලධාරින්ෙගන් 
ඉවත් කරලා, අභ්යන්තර විගණන නිලධාරින් ලවා ෙහෝ 
පරීක්ෂණයක් කරන්න අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අපිට ඉදිරිපත් කරන ෙම් 

පශ්නවලින් පැන නඟින ගැටලු ගැන ඇත්තටම අපිට 
අමාත්යාංශෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම 
බාධාවක් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මුදෙල් පමාණය වාෙග්ම ෙම් ලබා 

දුන්නු නිල ඇඳුම්වල පමිතිය පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් එදා ස්ථීර සහ ෙකොන්තාත් 
පදනමින් ගත්ත අයට ලබා දුන්නු නිල ඇඳුම්වලට වැය කරපු 
මුදෙල් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙදවැනි කාරණය තමයි, ලබා දුන්නු 
නිල ඇඳුෙම් පමිතිය පිළිබඳ පශන්යක් තිෙබනවා. මම තුන්වැනි 
අතුරු පශ්නය වශෙයන් ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ෙම් අඩු 
පමිතිෙයන් යුක්ත ෙරදි මිලදී ෙගන ඒ සඳහා නිල ඇඳුම් සකස ්
කිරීම පිළිබඳවත් අර හා සමානවම පරීක්ෂණයක් කරන්න 
අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියලායි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අපට අමාත්යාංශය හරහා පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. 

දැනට නම් අපට ඒ වාෙග් පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් ඒ 
කාරණා ගැනත් අපට පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න පුළුවන්.  
 
 

සමුපකාර ව්යාපාරයට ලබා දී තිබූ ණය: කපා හැරීම  
கூட் ற த் ைறக்கு வழங்கிய கடன்கள்: 

பதிவழித்தல் 
LOANS GRANTED TO CO-OPERATIVE SOCIETIES: WRITE OFF 

      

     445/'16 
3. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2008 වර්ෂෙය්දී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතා, මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් රාජ්ය 
බැංකුවලින් සමුපකාර ව්යාපාරයට ලබා දී තිබූ 
සියලුම ණය කපා හැරීමට පතිපාදන ෙවන් කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (ii) ඒ බව සනාථ කරමින් එවකට විෂයභාර 
අමාත්යවරයා වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී බන්දුල 
ගුණවර්ධන මහතා 2015.11.05 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එක් එක් සමුපකාර සමිතිවලින් කපා හරින ලද 
ණය පිළිබඳ යථා තත්ත්වය අමාත්යවරයා සමඟ 
සාකච්ඡා කර දැනුම් ෙදන බව කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යවරයා 2015.11.05 
දින පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු ලැබුෙව්ද; 

 (iv) මහජන බැංකුව විසින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා 
දී තිබූ ණය කපා හැරීමට තීරණය කර ඇති නමුත් 
එම තීරණය ෙම් දක්වා කිසිදු දිසත්ික්කයක 
කියාත්මක වී ෙනොමැති බවට රාජ්ය අමාත්යවරයා 
2015.11.05 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙදන ලද 
පිළිතුර නිවැරදිද; 

 (v) ඉහත (iv) හි තීරණය කියාත්මක ෙනොකිරීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත ණය කපා හැරීෙමන් සමුපකාර සමිතිවලට 
යම්කිසි ෛධර්යයක් ලබා දීමට ගත් තීරණය 
කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ගන්නා ඉදිරි පියවර 
සමුපකාර සමිතිවලට දන්වා යවන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2008ஆம் ஆண் ல் ன்னாள் ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ, நிதி அைமச்செரன்ற 
வைகயில் அரச வங்கிகளி ந்  கூட் ற த் 

ைறக்கு வழங்கியி ந்த அைனத் க் கடன் 
கைள ம் பதிவழிப்பதற்கு நிதி ஏற்பா கைள 
ஒ க்கியி ந்தாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அைத உ திப்ப த் ம்வைகயில் அப்ேபா   
விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக 
வி ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர் பந் ல 
குணவர்தன 2015.11.05ஆம் திகதியன்  
பாரா மன்றத்தில் கூற்ெறான்ைற வி த்தாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  கூட் ற ச் சங்கத்தி ந் ம் 
பதிவழிக்கப்பட்ட கடன்களின் உண்ைமயான 
நிைலபற்றி அைமச்ச டன் கலந் ைரயா  
அறிவிப்பதாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர் 2015.11.05ஆம் திகதி 
யன்  பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்தாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) மக்கள் வங்கியினால் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள கடன்கைளப் பதிவழிப் 
பதற்குத் தீர்மானித்தி ந்தேபாதி ம் அத் 
தீர்மானம் இ வைர எந்தெவா  மாவட் 
டத்தி ம் அ லாக்கப்படவில்ைல என 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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இராஜாங்க அைமச்சர் 2015.11.05ஆம் திகதி 
யன்  பாரா மன்றத்தில் வழங்கிய விைட 
சாியானதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப   (iv) இல் உள்ள தீர்மானத்ைத அ ல் 
ப த்தாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கடன்கைளப் பதிவழிப்பதன் லம் 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு  ஒ விதத்தில் ஊக்க 
மளிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர் 
மானத்ைத நைட ைறப்ப த் வாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  சம்பந்தமாக ேமற் 
ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால நடவ க்ைககைள 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு அறிவிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether allocations were made by the 
former President Mahinda Rajapaksa as the 
Minister of Finance in 2008 to write off all 
loans granted to the Co-operative 
Movement by the State banks; 

 (ii)  whether the Hon. Bandula Gunawardane, 
MP, the then Minister in charge of the 
subject made a statement in Parliament on 
05.11.2015 confirming that; 

 (iii)  whether the State Minister of Industry and 
Commerce informed Parliament on 
05.11.2015 that the actual situation in 
relation to the writing off of loans from 
each co-operative society would be made 
known upon discussing the matter with the 
Minister; 

 (iv)  whether the reply given to Parliament by the 
State Minister on 05.11.2015 that, although 
it has been decided to write off the loans 
granted to co-operative societies by the 
People's Bank, so far it has not been 
implemented in any district, is correct; and 

 (v)  the reasons for not implementing the 
decision of (iv) above? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether the decision taken to boost the co-
operative societies by writing off the loans 
will be implemented; and 

 (ii)  if so, whether the co-operative societies 
would be informed of the future steps to be 
taken in that regard? 

(c) If not, why? 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows:  

(a) (i) No.  Provision had been made to pay only 
the identified outstanding loans amounting 
to Rs. 485.80 million granted to the Co-
operative Movement by the People’s Bank.    

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. The Schedule in relation to the write-
off of the loans due from co-operative 
societies as at 30th June, 2008, as per 
Budget Proposals, is submitted in the 
Annex. Sir, I table* the Annex. 

 (iv) Yes.  

 (v)  The balance of the identified loans and 
overdraft, which was granted to co-
operative societies and co-operative unions 
by the People’s Bank, as at 31st December, 
2009, was Rs. 925,519,448.76. Even 
though the Cabinet has proposed to grant 
only a provision of 50 per cent of the total 
outstanding step-by-step under midterm 
framework, the said provision has not been 
granted up to 2015. An allocation of Rs. 
100 million has been made by the 2016 
Budget Proposals and at present, actions are 
being taken to write off the loans granted to 
co-operative societies and co-operative 
unions.    

(b) (i) Yes. 

 (ii) Yes. 

(c )  Does not arise.   
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Hon. Minister, by your long Answer, it is clear that 

you intend to have all these loans written off and that 
provisions are being made in order to do so. How much 
allocation has been made up to now by the Budget in 
order to write off-     

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Hon. Member, only Rs. 100 million has been allocated 

from the 2016 Budget. We are now working on settling 
those before the end of this year. The balance of the 
approved -   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
How much more is required to settle those?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
We need Rs. 354 million. We have asked the 

Department of National Budget to allocate it in 2017. If 
we get that allocation, Insha Allah, I think we can 
complete that next year.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Are you confident that the Hon. Minister of Finance 

will agree with you in order to allocate such an amount 
for this purpose?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
He allocated Rs. 100 million by this year's Budget. 

The balance, we hope he will give us.  
 

 
තිකුණාමලය මුහියිද්දීන් ජුම්ආ පල්ලිය: වකුෆ ්ෙද්පළ 

தி ேகாணமைல ஹியித்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல்: 
வக்ப் ஆதனங்கள் 

 MOHIDEEN JUMMA MOSQUE IN TRINCOMALEE: WAKF 
PROPERTY 
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4. ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ශී ලංකා වකුෆ ්මණ්ඩලෙය් 
අංක R/0682/T/036 යටෙත් ලියා පදිංචි කරන ලද 
තිකුණාමලය, N.C. වීදිෙය්, අංක 154 දරන 
සථ්ානෙය් පිහිටි මුහියිද්දීන් ජුම්ආ පල්ලියට අයත්, 
නිශච්ල ෙද්පළ (ඉඩම්, නිවාස හා ෙවළඳසැල්) 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙද්පළ පිහිටා තිෙබන එක් එක් සථ්ානවල  
ලිපිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් ෙද්පළවලින් මාසිකව ලබන ආදායම් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම එක් එක් වකුෆ ් ෙද්පළවලට අයත් ඔප්පුවල 
සඳහන් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) (i) එම වකුෆ ් ෙද්පළ පරිහරණෙය්දී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමතිය ලබා තිෙබ්ද; 

 (ii) එම ෙද්පළ අතරින්, සමහර ෙද්පළ සින්නක්කර 
ඔප්පු මඟින් කිසියම් පුද්ගලයන්ෙග් නමට පවරා 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා වකුෆ ්මණ්ඩලය 
විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
திைணக்களத்தின், இலங்ைக வக்ப் சைபயில் 
இலக்கம் R/0682/T/036 இன் கீழ் பதி  
ெசய்யப்பட்ட தி ேகாணமைல, N.C. தியில், 
154 ஆம் இலக்க இடத்தில் அைமந் ள்ள 

ஹியித்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாச க்குச் ெசாந்த 
மான அைசவற்ற ஆதனங்களின் (காணிகள், 

கள் மற் ம் வர்த்தக நிைலயங்கள்) 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்கள் அைமந் ள்ள ஒவ்ேவார் 
இடத்தின ம் கவாி யா ; 

 (iii) ஒவ்ேவார் ஆதனத்தி ந் ம் மாதாந்தம் 
கிைடக்கின்ற வ மானம் தனித்தனியாக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வக்ப் ஆதனங்க க்கு ாிய 
உ திகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெபயர்கள் 
தனித்தனியாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (ஆ) (i) ேமற்ப  வக்ப் ஆதனங்களின் பாவைனயின் 
ேபா  திைணக்களத்தின் அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்களில் ஒ சில ஆதனங்கள் 
அ தி திகள் லமாக எவேர ம் ஆட்களின் 
ெபயர்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், இ  சம்பந்தமாக இலங்ைக வக்ப் 
சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
 

asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the number of immovable properties (lands, 
houses and shops) belonging to the 
Mohideen Jumma Mosque situated at No. 
154, N.C. Street, Trincomalee, which has 
been registered with the Sri Lanka Wakf 
Board of the Department of Muslim 
Religious and Cultural Affairs under 
Registration No. R/0682/T/036;   

 (ii)   the addresses of each of those properties; 

 (iii)  separately the monthly income that is 
received from each of those properties; and 

 (iv)  separately the names stated in the deeds of 
each of the aforesaid Wakf properties? 

1147 1148 



2016  අෙගෝස්තු 10  

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether the approval of the Department has 
been obtained for using the aforesaid Wakf 
properties; 

 (ii)  whether some of those properties have been 
transferred to names of certain individuals 
through freehold deeds; and 

 (iii)  if so, of the nature of action that will be 
taken in this regard by Sri Lanka Wakf 
Board; 

(c)  If not, why? 
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)   අක්කරයක ඉ ඩම තුළ ෙවෙළඳසැල් 15ක් ඇත. 
තවද කින්නියා හි පිහිටි හිස ් ඉඩම අක්කර 8කි. 
ෙමම ඉඩම සඳහා ඔප්පුවක් පල්ලි දායක සභාව 
සතුව ඇත.  

  ගරු මන්තීතුමනි, පශන්ෙය් ඊළඟ ෙකොටස ් ෙදක 
සඳහා දීර්ඝ පිළිතුරු තිෙබන්ෙන්. 

  Hon. Speaker, since it is a long list, I will 
table* the answers for (a)(ii) and (a)(iii). 

 (iv)  දීර්ඝ කාලයක් ෙමම ෙද්පළ ෙමම පල්ලිය භාරෙය් 
තිබුණද, වර්තමාන භාරකාර මණ්ඩලයට ඔප්පු 
ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇත.  

(ආ)  (i)  නැත. 
       (ii)  නැත. 
       (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් (අ) (ii) සහ (අ) (iii) 

ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் (அ) (ii) மற் ம் (அ) (iii) 

பகுதிகள்: 
* Answer tabled for (a)(ii) and (a)(iii) 

 

 (ii)   Addresses are given separately below: 

  Bare Land -  Kanniya, Trincomalee 

  Shop No. 1  (Fancy shop) -  132, N.C. Road, 
Trincomalee  

  Shop No. 2  (Textiles shop) -  136, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 3  (Textiles shop) -  140, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 4  (Shoe palace) -  144, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 5  (Gold House) -  144, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 6  (Closed) -  148, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 7  (Nylon Shop) -  150, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 8  (Store) -  152, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 9  (Warehouse) -  158, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 10  (Gold House) -  162, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 11  (Warehouse) -  166, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 12  (Warehouse) -  166, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 13  (Gold Shop) -  168, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 14  (Grinding mill) -  206, N.C. Road, 
Trincomalee 

  Shop No. 15  (Fancy shop) -  208, N.C. Road, 
Trincomalee 

 (iii)  Monthly income received from each property 

  Shop No. 1  (Fancy shop) -  132, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 8500.00 (Rs. Eight thousand five 
hundred)  

  Shop No. 2  (Textiles shop) -  136, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 12,500.00 (Rs. Twelve thousand 
five hundred) 

  Shop No. 3  (Textiles shop) -  140, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 12,500.00 (Rs. Twelve thousand 
five hundred) 

  Shop No. 4  (Shoe palace) -  144, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 8,500.00 (Rs. Eight thousand five 
hundred) 

  Shop No. 5  (Gold House) -  144, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 8,500.00 (Rs. Eight thousand five 
hundred) 

  Shop No. 6  (Closed) -  148, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 10,500.00 (Rs. Ten thousand five 
hundred) 

  Shop No. 7  (Nylon shop) -  150, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 8500.00 (Rs. Eight thousand five 
hundred) 

  Shop No. 8  (Store) -  152, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 12,500.00 (Rs. Twelve thousand 
five hundred) 

  Shop No. 9  (Warehouse) -  158, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 12,500.00 (Rs. Twelve thousand 
five hundred) 

  Shop No. 10  (Gold House) -  162, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 12,500.00 (Rs. Twelve thousand 
five hundred) 

  Shop No. 11  (Warehouse) -  166, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 9,500.00 (Rs. Nine thousand five 
hundred)  

  Shop No. 12  (Warehouse) -  166, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 3,000.00 (Rs. Three thousand) 

  Shop No. 13  (Gold Shop) -  168, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 7,000.00 (Rs. Seven thousand)  

  Shop No. 14  (Grinding mill) -  206, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 7,000.00 (Rs. Seven thousand)  

  Shop No. 15  (Fancy shop) -  208, N.C. Road, 
Trincomalee - Rs. 8500.00 (Rs. Eight thousand five 
hundred) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දිවයිෙන් ඇති මුස්ලිම් ෙද්වස්ථානවලට අයිති 
නිශ්චල ෙද්පළ හා වත්කම් පිළිබඳව එක් එක් ෙද්වස්ථානවලින් 
විමසලා ෙම් වන විට ලියුම් ලැබී තිෙබනවා. එම කාර්යය කිරීම 
ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එම වාර්තාව සකස් 
කිරීෙමන් අනතුරුව මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන සතු නිශ්චල හා අනිකුත් 
ෙද්පළ පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
ඔබතුමා පියවර ගන්නවාද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙම් පල්ලිය ගැනද? 
 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
සමස්තයක් වශෙයන් මුළු ශී ලංකාෙව්ම තිෙබන මුස්ලිම් 

ෙද්වස්ථානවල නිශ්චල ෙද්පළ පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් සකස් කර 
අවසාන කිරීෙමන් පසුව එය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවාද 
කියායි මා අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
අපි ඒ කාර්යය කරෙගන යනවා. එය අවසන් වූ පසුව දැනුම් 

ෙදන්නම්. 

 
ඒ. එච්. සමුන් මහතා: පාරිෙතෝෂිකය හා  විශාම වැටුප   
தி . ஏ.எச். ச ன் : பணிக்ெகாைட மற் ம் ஓய் தியம்  

MR. A.H. SAMUN:  GRATUITY AND PENSION 
  

574/’16 
6. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා 

(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) කැකිරාව අධ්යාපන කලාපයට අයත්, අ/බමුණුගම 
මුසල්ිම් විදුහෙල් විදුහල්පති ධුරය දරමින් සිටි ඒ. 
එච්. සමුන් මහතා, යම් විනය නිෙයෝගයක් මත 
විශාම වැටුප් ව්යවසථ්ා සංගහෙය් 2:17 වගන්තිය 
අනුව (ෙයොමු අංක උමැප/අෙද/07/2/001) විශාම 
ගැන්වීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද; 

 (iii) ඒ අනුව, ඔහුෙග් විශාම පාරිෙතෝෂික මුදල සහ 
විශාම වැටුප ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி, அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகக்கிராவ கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட, அ/
ப கம ஸ் ம் வித்தியாலயத்தின் அதிபராக 
கடைமயாற்றிய  தி . ஏ.எச். ச ன் என்பவைர, 
ஏேத ம் ஒ க்காற்  கட்டைளயின் ேபாில் 
ஓய் திய பிரமாணக் குறிப்பின் 2:17 பிாி க்கு 

அைமவாக (ெதாடர்  இலக்கம் வமமா/கதி/ 07/ 
02/001) ஓய் ெபறச்ெசய்வதற்கு விதந் ைரக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எத்திகதியில் இ ந்  என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) இதற்கு அைமவாக, இவர  ஓய் தியப் பணிக் 
ெகாைட ம் ஓய் திய ம் ெபற் க்ெகா க்கப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he state- 

 (i)  whether recommendations have been made 
to send Mr. A.H. Samun who was serving 
as the Principal of A/Bamunugama Muslim 
Vidyalaya of Kekirawa Education Zone on 
retirement, going by a disciplinary order, 
taken in keeping with the Section 2:17 of 
Pensions Minutes (Ref. No. උමැප/
අෙද/07/2/001); 

 (ii)  if so, from which date onwards; and 

 (iii)  accordingly, whether his retirement gratuity 
and the pension will be paid? 

(b)  If not, why? 
   
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)   උතුරුමැද පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් නිලධාරියා 2:17 වගන්තිය යටෙත් විශාම 
ගැන්වීම අනුමත කර ඇත. 

       (ii)  2006.12.31 දින සිට. 

          (iii)   ෙමෙතක් ලබාදී නැත.  

(ආ) නිලධාරියා 2:17 වගන්තිය යටෙත් විශාම ගන්වා, 
ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව සියයට 20ක දඩ 
මුදල අයකර විශාම වැටුප ෙගවීෙම් ඉදිරි කටයුතු සඳහා 
අදාළ ලිපිෙල්ඛන විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා 
ඇත. නමුත්, නිලධාරියා 2:17 වගන්තිය යට ෙත් විශාම 
ගන්වා ඇති ෙහයින් සියයට 20ක දඩ මුදලක් අයකිරීෙම් 
හැකියාවක් ෙනොමැති බව දන්වා විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් විසින් අදාළ ලිපිෙගොනු නැවත කැකිරාව කලාප 
කාර්යාලය ෙවත එවා ඇත. එබැවින් කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ විසින් ෙම් පිළිබඳ උතුරුමැද පළාත් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් උපෙදස ්විමසා ඇත.  
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ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
will there be a deduction of 20 per cent? 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Yes. But, it was not agreed. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Okay. Thank you. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 

ඔබතුමාෙගන් තවත් අතුරු පශ්නයක් අහන්නයි හදන්ෙන්. 
ඔබතුමාට එයට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
පුළුවන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙමම පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත්, 

උසස් ෙපළ විභාගයට අදාළ හදිසි පශ්නයක් නිසායි ගරු 
කථානායකතුමා ෙග් අවසරය ඇතිව ෙම් පශ්නය ඔබතුමාට ෙයොමු 
කරන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න සූදානමින් 
ෙනොසිටි නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවුණත්, ෙම් ගැන වහාම -අදම- ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

පශ්නය තමයි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් පිටත ළමයින් 
වංචනික ෙලස 2016 උසස් ෙපළ විභාගයට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් විවිධ පාසල්වලදී විභාගයට ෙපනී සිටීම. දැනට ෙම් 
ගැන ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහෙල් විදුහල්පතිවරයා ෙචෝදනා ලබලා, 
ඔහු ගැන කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් අතර හැටන් 
හයිලන්ස් විදුහල, තලවකැෙල් ෙදමළ විදුහල, හැටන් ෙබොස්ෙකෝ 
විදුහල යන විදුහල්වල සිසුන්ෙග් නාම ෙල්ඛන ෙදක බැගින් 
පවත්වා ෙගන ගිහින්, යාපනය, මඩකළපුව, ෙකොළඹ වාෙග් 
දිස්තික්කවලින් ළමයින් ගිහිල්ලා ඒ පාසල්වලදී විභාගය ලියන 
බවට ෙතොරතුරු තිෙබනවා. ඊට අමතරව හපුගස්තලාව අල්මින්හාජ් 
විදුහෙල්ත්, ෙපන්ටර් අනුස්මරණ විදුහෙල්ත්, ශුද්ධ තිත්ව විදුහෙල් 
හා ෙඩල්ටා ගැමුණුපුර මහා විදුහෙල්ත් පිට පෙද්ශවල ළමුන් 
ඇවිල්ලා විභාගය ලියන බවට දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, 
නුවරඑළිය දරුවන්ෙග් අධ්යාපන අයිතිය සුරැකීෙම් සංවිධානය 
විසින්.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ඉන්න 
පධානම රාජ්ය නිලධාරියා -මම ඒ නම කියන්ෙන් නැහැ-  ඇයෙග් 
දියණිය විශාකා විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්න ගමන්, දැන් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් නුවරඑළිය ශුද්ධ තිත්ව විද්යාල විභාග මධ්යස්ථානෙය් 
විභාගයට ලියනවා කියලා, නුවරඑළිෙය් රාජ්ය ආයතනයක 
නිලධාරින් එවපු ලිපියක් මා ළඟ තිෙබනවා. මා ෙම් ෙල්ඛන 
සියල්ල ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.  

ඊළඟට, යාපනය සහ නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලවල සිසුන් 
ඇවිල්ලා නුවරඑළිය, හැටන් සහ හපුගස්තලාව පෙද්ශවල ෙවන 
අය ෙවනුෙවන් ෙභෞතික විද්යා පශ්න පතයට, -විෙශේෂෙයන් ෙදමළ 
මාධ්යය- පිළිතුරු ලියනවා කියලා අපට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධව දිවුරුම් පකාශයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසර ඇතිව මම ෙම් ෙල්ඛන 
සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්  ෙතොරතුරු මා ඔබතුමාට එවන්නම්. 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ කර ෙගන පුළුවන් 
නම් අදම ෙම් පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් ගන්න. ෙම්ක බරපතළ 
අසාධාරණයක්. ෙම්ෙකන් නුවරඑළිෙය් දරුවන්ටත් අසාධාරණයක් 
වනවා. යාපනෙය් දරුවන්ටත් අසාධාරණයක් වනවා. ෙමොකද, 
යාපනෙය් දරුෙවක් 'ඒ' සාමාර්ථ තුනක් ගත්තත් විශව්විද්යාලයට 
යන්න බැහැ. නමුත් නුවරඑළියට ඇවිල්ලා විභාගයට ලියලා 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න පුළුවන්, 'ඒ' සාමාර්ථ එකකින් හා 'බී' 
සාමාර්ථ ෙදකකින්. ඒෙකන් ෙකොළඹ ළමයින්ටත් අසාධාරණයක් 
වනවා. නුවරඑළිෙය් දරුවන්ට සුවිශාල අසාධාරණයක් වනවා. ෙම් 
වංචාව පිළිබඳව ඔබතුමා වහාම -අදම- ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ෙම් අතුරු පශ්නය, පශ්නයට අදාළ නැති වුණත් මට උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන්.  

ෙම් කාරණය ගැන අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් දැන් 
කියාත්මක කරනවා. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් 17ක 
ෙමවැනි සිද්ධි ෙවලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් නාත්තණ්ඩිය පාසලක එවැනි සිද්ධියක් වූ බවට දැන් 
අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ මාර්ගෙයන් දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. විභාග 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාත් ෙම් ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරනවා. දැනටම principal ෙකෙනක් interdict කර තිෙබනවා. ඒ 
ළමයි පිට පළාතක ඉඳලා ඇවිත් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් ෙහෝ 
ෙවනත් දිස්තික්කයකින් විභාගයට ලිව්වාට, අපි දැනට තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා, identity card බලලා ඉන්න පළාත  අනුව 
UGC එකට recommend කරන්න. ඒ නිසා දැන් නුවරඑළිෙය් 
ළමයින්ට කිසිම බාධාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුත්ත අපි 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් කරුණු ටිකත් ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කර ගන්න. ගරු මන්තීතුමා ඒ ඉල්ලීම ෙන් 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන ඉදිරිෙය්දී සලකා බලන්නම්. 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන සිදු ෙවලා තිෙබන පධානම 

ෙද් තමයි,- 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්ත් නුවරඑළිය දිස්තික්කය. ඒ නිසා 

මටත් විෙශේෂ උනන්දුවක් තිෙබනවා ෙම් ගැන කථා කරන්න. ඒ 
නිසා අපි ඒ ගැන ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ෙම් පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් කිව්ෙව්, ඒ පෙද්ශෙය් 

අදාළ අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරු මාර්ගෙයන් කටයුතු කරනවා  
කියලා.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරු මාර්ගෙයන්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සමහර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුත් රුපියල් ලක්ෂ පහ 

ගණෙන් අරෙගන තමයි ෙම්වා කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ  
ෙදමව්පිෙයෝ ලියා එවා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් - Head Office එෙක්- වග කිව යුතු පධාන 
නිලධාරිෙයක් යවලා ෙම් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඒ අය 
ෙකළින්ම ලියලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 5 ගණෙන් අරෙගන 
ෙහොරට ගාම නිලධාරි සහතික ඔක්ෙකෝම හදලා තමයි ෙම්ක 
කරලා තිෙබන්ෙන්  කියලා. ඔබතුමන්ලා දැනටම ෙම් ගැන 
දැනුවත් වීම සම්බන්ධව මා සතුටු වනවා. ඉතා ඉක්මනින් ෙම් 
අසාධාරණය නැති කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කළාට ස්තුතියි. 

 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ  ෙහෝ සිරගතගත කළ 

භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා: විසත්ර 
விளக்கமறிய ல் அல்ல   சிைற க்ைகதிகளாக உள்ள 

பிக்குமார் : விபரம் 
 MONKS  REMANDED OR IMPRISONED : DETAILS 
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8. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 

(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) වර්ෂ 1948 සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා කාලය 
තුළ සැකපිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ හා 
ෙචෝදනා ඔප්පු වීෙමන් පසු වැරදිකරුවන් ෙලස 
සිරගත කළ ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ ෙහෝ සිරගත කළ 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත 
කිරීමට ෙහෝ සිරගත කිරීමට ෙහේතු වූ ෙචෝදනාව 
ෙහෝ වරද, එක් එක් භික්ෂූන්වහන්ෙසේ අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ ෙහෝ සිරගත කළ 
භික්ෂුන්වහන්ෙසේලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව 
ෙහෝ සිරගත කර සිටි කාලය, එක් එක් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේ  අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 සිට 2016.03.31 දක්වා කාලය තුළ 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාට එල්ල වුණු ෙචෝදනාව, එක් එක් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේ අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා රක්ෂිත බන්ධනාගාර 
ගත කර සිටි කාලය, එක් එක් භික්ෂූන් වහන්ෙසේ 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 1948ஆம் ஆண்  தல் 2015 சனவாி மாதம் 

08ஆந் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியி ள் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப் 
பட்ட மற் ம் குற்றச்சாட் க்கள் நி பிக்கப் 
பட்டதன் பின்னர் குற்றவாளிகளாகச் சிைறயில் 
அைடக்கப்பட்ட ெபௗத்த பிக்குமாாின் 
எண்ணிக்ைக ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  
சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட பிக்குமார், அவ்வா  
விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்ப வதற்கு அல்ல  
சிைறயில் அைடக்கப்ப வதற்கு காரணமான 
குற்றச்சாட்  அல்ல  குற்றம், ஒவ்ெவா  
பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (iii)விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  சிைறயில் 
அைடக்கப்பட்ட பிக்குமார் விளக்கமறிய ல் 
ைவக்கப்பட் ந்த அல்ல  சிைறயில் 
அைடக்கப்பட் ந்த காலப்பகுதி ஒவ்ெவா  
பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2015.01.08ஆந் திகதி தல் 2016.03.31ஆந் திகதி 

வைரயிலான காலப்பகுதியி ள் விளக்க 
மறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமாாின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமா க்கு  
எதிராகச் சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட் க்கள் ஒவ் 
ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  
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 (iii) ேமற்ப  பிக்குமார் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப் 
பட் ந்த காலப்பகுதி ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் 
ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 என்பைத அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Will he table- 
 (i)  the number of Buddhist monks who were 

remanded on suspicion and who were 
imprisoned as offenders after having 
confirmed the allegations levelled against 
them during the period from the year 1948 
to 08th January 2015 separately as per each 
year; 

 (ii)  separately the allegation or the offence that 
led to remanding or the imprisonment of 
each monk who was either remanded or 
imprisoned; and 

 (iii)  separately the time period during which 
each remanded or imprisoned monk was 
either remanded or imprisoned? 

(b)  Will he inform this House- 
 (i)   the number of Buddhist monks who were 

remanded during the period from  
08.01.2015 to 31.03.2016; 

 (ii)  separately the allegations which were 
levelled against each monk who was 
remanded; and 

 (iii)  separately the time period during which 
each of the aforesaid monks were 
remanded? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. වර්ෂ 1948 සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා 
සැකපිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ හා 
ෙචෝදනා ඔප්පු වීෙමන් පසු වැරදිකරුවන් ෙලස 
සිරගත කළ ෙබෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව 
172ක් වන අතර වර්ෂ අනුව පහත දැක්ෙව්.  

  පභවය - බන්ධනාගාර මූලස්ථානය 

  ඒ 172න් 153ක්, 2006 සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා. 

 (ii) ඔව්. වර්ෂ 1948 සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා බන්ධනාගාරගත කිරීමට ෙහේතු වූ 
ෙචෝදනාව ඇමුණුම 01 මඟින් දක්වා ඇති අතර  
සිරගත කළ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සිරගත කිරීමට 
ෙහේතු වූ ෙචෝදනාව ඇමුණුම 01 (අ) මඟින් දක්වා 
ඇත.  

 (iii) ඔව්. වර්ෂ 1948 සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ කාලය 
ඇමුණුම 02 මඟින් දක්වා ඇති අතර වැරදිකරුවන් 
වූ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සිරගත කළ කාලය අනුව 
ඇමුණුම 02 (අ) මඟින් දක්වා ඇත.  

(ආ) (i) ඔව්. 2015.01.08 සිට 2016.03.31 දක්වා කාලය 
තුළ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව 81කි.  

 (ii) ඔව්. රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා බන්ධනාගාරගත කිරීමට ෙහේතු වූ 
ෙචෝදනාව ඇමුණුම 03 මඟින් දක්වා ඇත.  

 (iii) ඔව්. රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ කාලය 
අනුව ඇමුණුම 03 (අ) මඟින් දක්වා ඇත.  

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.   

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙම් රෙට් සිටින පවීණ නීති 
විශාරදෙයක්. 2015 ජනවාරි 08වන දායින් පසුව රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත කළ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව අසූඑක්නමක් 
කියලා ඔබතුමා සඳහන් කළා. උන්වහන්ෙසේලා රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත කර තිෙබන ෙහේතු ගත්ෙතොත් ඒවා ඉතාම සුළු 
පැමිණිලියි, එෙහම නැත්නම් සුළු වැරැදියි කියා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. එය එෙසේ නම් ඔබතුමා එෙසේය කියා කියන්න. සමහර 
විට සමථ මණ්ඩලයකට ඉදිරිපත් කිරීමට පමාණවත් වන වැරැදි 
මත තමයි උන්වහන්ෙසේලා අසූඑක්නම රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා දරන 
අදහස කුමක්ද කියා මා දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දරන ඒ අදහස වැරැදියි. පිළිතුෙරන් 

මා  සියල්ල  ෙනොකිව්වත්, දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ලිංගික 
අපෙයෝජන, පුරා වස්තු ෙසොරකම් කිරීම, මුදල් වංචා, දැරියන්ට 
අතවර කිරීම, හිරිඔතප් බිඳීම, ළමා අපචාර, නිධන් හෑරීම, ළමා 
හිංසනය, ස්තී දූෂණය, ෙද්ෙපොළ ෙසොරකම, ආගමන විගමන නීති 
උල්ලංඝනය කිරීම යන ෙචෝදනා මත තමයි ෙම් බන්ධනාගාරගත 
කිරීම් කර තිෙබන්ෙන්. ළමා අපචාර වැඩි වශෙයන් තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, හයනමක් ෙහෝ හත්නමක් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 

1157 1158 

වර්ෂය සංඛ්යාව 
2006ට ෙපර   19 
2006   12 
2007   07 
2008   07 
2009   15 
2010   18 
2011   18 
2012   14 
2013   24 
2014 සිට 2015.01.08 දක්වා   38 
එකතුව 172 ————————— 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙචෝදනාව උසාවි රාජකාරියට බාධා කිරීමයි. ෙම් සියල්ලම 
අරෙගන බැලුවාම ඒවා තමයි ෙචෝදනා විධියට තිෙබන්ෙන්. අලි 
පශ්නය සම්බන්ධ එක නඩුවක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම පශ්නයට ෙකළින්ම අදාළ ෙනොවූණත්, එක පැත්තකින් 
ඔබතුමා බුද්ධශාසන අමාත්යවරයා නිසායි ෙම් පශ්නය මතු 
කරන්ෙන්. මුලතිව් දිස්තික්කෙය් මුහුදුබඩ පත්තුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත්ව පවතින මුලතිව් සම්ෙබෝධි විහාරය 
එතැනින් ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් ෙවන ෙකොට දැවැන්ත 
උත්සාහයක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් තුෙරයි රාසා රවිහරන් 
නැමැති උතුරු පළාත් සභාෙව් TNA මන්තීතුමා කිහිප විටක්ම එම 
පන්සලට ගිහිල්ලා එහි ස්වාමීන් වහන්ෙසේට - තිසස්පුර ගුණරතන 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේට - බලපෑමක් කරලා තිබුණා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් දැන් එම පන්සෙල් සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යන්න 
ඉඩ ෙනොදී ඒ කටයුතු අඩාල කර තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
උතුරු පළාත් සභාෙව් මහ ඇමතිතුමා -විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමා- 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයකුට ෙමම පන්සල ඉවත් කිරීම සඳහා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. දකුෙණ් හින්දු ෙකෝවිල් 
තැනීෙම් අවකාශය තිෙබනවා නම්, අෙනක් පළාත්වලටත් ඒ 
අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ටත් ඒ අවකාශය තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම උතුරු පළාෙත් ෙබෞද්ධ විහාරස්ථාන පැවතීෙම් 
අයිතියත් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් පන්සල් රැක ගැනීම සඳහා එක 
පැත්තකින් අධිකරණ ඇමතිතුමා හැටියටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
බුද්ධ ශාසනය භාර ඇමතිතුමා හැටියටත් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද 
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමම පශ්නයට අදාළ ෙනොවූණත් මම උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඒ 

සම්බන්ධව අපි දැනුවත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ආගමික සහජීවනය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා  අපි විශාල 
උත්සාහයක් දරනවා. ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව සෘජු ෙලසම රජය 
මැදිහත් ෙවලා; ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
දැනටත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන අතර, යම් මට්ටමින් 
සාකච්ඡා පවත්වා තිෙබනවා. ෙමය සාකච්ඡා මඟින් සාමකාමී 
තත්ත්වයකට පත් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
1948 කාල වකවානුෙව් ඉඳලා ගත්ෙතොත් ඉතිහාසෙය් වැඩිම 

ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා පමාණයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර 
ගත ෙකොට, එෙසේ නැත්නම් සිරගතෙකොට තිෙබන කාලවකවානුව 
බවට ජනවාරි 8 සිට ෙම් දක්වා කාල වකවානුව පත් ෙවනවා 
කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙහම පිළිගන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 

භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 153ෙදෙනකු සිරගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පශ්නයක්වත්, ආණ්ඩුෙව් ෙදෝෂයක්වත් 
ෙනොෙවයි. භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා වැරැදි කෙළොත් -ළමා හා          

ස්තී දූෂණ සිදු කෙළොත්, නිදන් හෑරුෙවොත්- ඒ ආණ්ඩුව තිෙබන 
ෙකොටත් අත් අඩංගුවට ගත්තා,  ෙම් ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොටත් අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ නිසා  ඔබතුමා ෙම්ක කාල පරිච්ෙඡ්දයකට 
අදාළ කර ගන්න යන්න එපා. ඒක වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අතුරු පශ්න තුනම අවසානයි.  

 
සෙතොස ෙවෙළඳ ආයතන : විසත්ර 
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7. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (2): 

(අ) (i) ශි  ලංකාව තුළ පවතින මුළු සෙතොස ෙවළඳ 
ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන අතරින් රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල 
පවත්වාෙගන යනු ලබන සෙතොස ෙවළඳ ආයතන 
සංඛ්යාව සහ කුලී පදනම මත පවත්වාෙගන යනු 
ලබන සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැඟිලි සඳහා කුලී 
ෙගවීමට සෙතොස මඟින් වාර්ෂිකව ෙකොපමණ 
මුදලක් වැය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) කුලියට ලබාගත් ෙගොඩනැඟිලි පිහිටා තිෙබන 
සථ්ාන කවෙර්ද; එම සථ්ානවල හිමිකරුවන් 
කවුරුන්ද සහ ඔවුන්ට මාසිකව ෙගවන කුලී මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සථ්ානවල දැනට පවත්වාෙගන යන සහ වසා 
දමා ඇති සෙතොස ආයතන සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සෙතොස ෙවළඳ ආයතන පිහිටුවීමට කුලී පදනම 
මත ෙගොඩනැගිලි ලබා ගැනීෙම්දි විධිමත් 
ක මෙව්දයක් අනුගමනය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் காணப்ப ம் செதாச விற்பைன 
நிைலயங்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்களில் அரச கட் டங்களில் 
இயங்கும் செதாச விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் வாடைக அ ப்பைடயில் 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 
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இயங்கிவ ம் செதாச விற்பைன நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்ட கட் டங் 
க க்கு வாடைகத் ெதாைகையச் ெச த்  
வதற்கு செதாசவினால் வ டாந்தம் ெசலவிடப் 
ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii )  வாடைகக்குப் ெபறப்பட்ட நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்ப 
ைத ம்; இவர்க க்கு மாதாந்தம் ெச த்தப்ப ம் 
வாடைகத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  இயங்கி 
வ கின்ற மற் ம் டப்பட் ள்ள செதாச 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  செதாச விற்பைன நிைலயங்கைளத் தாபிப் 
பதற்கு வாடைக அ ப்பைடயில் கட் டங் 
கைளப் ெப ைகயில் ைறசார்ந்த ெசயன் ைற 
பின்பற்றப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii )  ஆெமனில், அச்ெசயன் ைற யாெதன்பைத ம், 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the total number of CWE outlets in Sri 
Lanka; and 

 (ii)  of those outlets, the number of outlets which 
are run in government buildings and the 
number of outlets which are run in rented 
buildings? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   the amount of money spent annually by the 
CWE to pay the rent of rented buildings; 

 (ii)  separately the locations of the rented 
buildings, their owners and the monthly rent 
paid to them; and 

 (iii)  separately the number of functioning and 
closed down CWE outlets at those 
locations? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether a formal methodology is followed 
in obtaining buildings on rent to run CWE 
outlets; and 

 (ii)  if so, what that methodology is? 

(d)  If not, why? 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen)  

(a) (i) A number of 319 outlets are operating up to 
date. 

 (ii) Sathosa outlets in Government Buildings
 -  69 Nos. 

  Sathosa outlets in private owners’ buildings
 -250 Nos.  

(b) (i) Government building rent value -             
Rs.   51,666,744.72 

  Private building rent value -                      
Rs. 242,904,566.76 

   Total rent value - Rs. 294,571,311.48 

 (ii) Sathosa outlets in Government buildings-
List attached (Annex No. 01 A*) 

  Sathosa outlets in private owners’ buildings
-List attached (Annex No. 01 B*) 

 (iii)  List attached (Annex No. 02*) 

( c) Yes. 

(d) See Annex No. 03*  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පසු ගිය රජය කාලෙය් සෙතොස 

ආයතනවල භාණ්ඩ අඩුෙවන් තිබුණත්, ෙම් කාලය ෙවන ෙකොට 
සෙතොස ආයතනවල පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ බහුල වශෙයන් 
තිෙබනවා දකින්නට ලැෙබනවා. ඒ  පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  කුලී පදනම මත පමණක් ෙපෞද්ගලික 
ස්ථානවල සෙතොස ආයතන පවත්වාෙගන ගිය බව අප දන්නවා. 
ජනතාව වැඩි වශෙයන් පදිංචි ස්ථානවල, ජනතාව ගැවෙසන 
ස්ථානවල  එම සෙතොස ආයතන පවත්වාෙගන ෙනොගිය නිසා 
ජනතාවට එයින් වැඩි පහසුවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියා ඔබතුමා 
දන්නවාද? 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ සම්බන්ධව ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම දැනුම් දීමක් කළා. 

අදාළ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න කියලාත් මම ලිඛිතව ඉල්ලීමක් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙවනම කමිටුවක් පත් කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. එවැනි ජනතාව 
ෙනොගැවෙසන ස්ථානවල තිබුණු සෙතොස ආයතන ෙදකක් පමණ 
ඉවත් කර ෙවනත් තැන්වලට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. දිස්තික්ක 
කිහිපයකින් එවැනි ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා. ඒවා 
සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
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————————————- 
*  ඇමුණුම් පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  இைணப் க்கள் ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
*  Annexes Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  ඒ වාෙග්ම  

අෙප් පළාත්වල තවත් සෙතොස ෙවෙළඳ ආයතන කිහිපයක්  ඇති 
කිරීම පිණිස ස්ථාන ෙතෝරා ෙගන ෙම් වනවිට  ඔබතුමා ෙවත 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමා ඉක්මනින් පියවර ෙගන, 
ඒවා විවෘත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සලසනවාද කියා දැනගන්නට 
කැමැතියි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුරුද්ද අවසානය වන විට අපි සෙතොස 

ෙවෙළඳ සැල් 400 දක්වා අලුෙතන් ඇති කරන්න  සූදානම් කර 
තිෙබනවා.  දැනටමත් outlets 319ක් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙදසැම්බර් 31 වන විට සෙතොස ආයතන 400ක් දක්වා අලුෙතන් 
ඇති කරන්නට සූදානම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, may I ask a Supplementary Question? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
According to the Hon. Minister, there are 319 outlets 

operating island-wide. When you recruit people for those 
outlets, is there any formal methodology or criteria that is 
being followed? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
We advertise for the higher positions like DGM, 

Operation Managers and Area Managers and get them 
selected. Applications are called from those who have 
passed the G.C.E. (O/L) and (A/L) examinations and 
interviews are held accordingly to select them for the 
other posts from the respective areas.    

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Is this applicable to every district? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Yes. 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Okay, thank you. 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
 

යාපනය කාර්මික විදුහල: මුදල් අකමිකතාව 
யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாி : நிதி 

ைறேக  
 JAFFNA TECHNICAL COLLEGE: FINANCIAL IRREGULARITY 
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5. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சி. சிறீதரன் 
சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. S. 
Shritharan) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) යාපනය කාර්මික විදුහෙල් සිදු වූ මුදල් 
අකමිකතාව පිළිබඳව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙමෙතක් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එම කාර්මික විදුහෙල් අධ්යක්ෂවරයා විසින් 
සිදුකළ මුදල් වංචාව තහවුරු වීෙමන් පසු ඔහුට 
සථ්ාන මාරුවක් ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම සථ්ාන මාරුව ෙමෙතක් 
කියාත්මක ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) අදාළ සථ්ාන මාරුව අත්හිටුවා තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) යාපනය කාර්මික විදුහෙල් ෙවනත් ශාඛා එම 
දිසත්ික්කය තුළ පිහිටා තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම දිසත්ික්කෙය් ජීවත්ෙවන 
650,000 ක ජනතාවට ෙමම කාර්මික විදුහල 
පමාණවත්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் 
இடம்ெபற் ள்ள நிதி ைறேக  பற்றி அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனில், இ வைர அ  ெதாடர்பாக 
நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 
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 (iii )  ேமற்ப  ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பணிப் 
பாளர் ாிந் ள்ள நிதி ேமாச  நி பிக்கப்பட்ட 
பின்னர் இவ க்கு இடமாற் ம் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv )  ஆெமனில், குறித்த இடமாற்றம் இ வைர 
நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 (v )  ேமற்ப  இடமாற்றம் இைடநி த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பிற 
கிைளகள் அந்த மாவட்டத்தில் அைமந் 

ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii )  இன்ேறல், அந்த மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 650,000 
மக்க க்கு ேமற்ப  ெதாழில் ட்பக் கல் ாி 
ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (iii )  இன்ேறல், அ  ெதாடர்பாக எ க்கவி க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware of the financial 
irregularity that took place in the Technical 
College of Jaffna; 

 (ii)  if so, the reason for not taking any action in 
this regard; 

 (iii)  whether a transfer was given to the Director 
of the Technical College when the financial 
fraud committed by him was confirmed; 

 (iv)  if so, the reasons for the non-
implementation of the transfer; and 

 (v)  whether the said transfer has been 
suspended? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether there are branches of the Jaffna 
Technical College within the District; 

 (ii)  if not, whether this Technical  College is 
sufficient for 650,000 people living in this 
district; and 

 (iii)  if not, the steps that will be taken in this 
regard? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) යාපනය තාක්ෂණික විද්යාලෙයහි මුදල් අකමිකතාවක් 
පිළිබඳව දැනගැනීමට ලැබී ඇත. 

 (ii) කටයුතු කර ඇත. යාපනය තාක්ෂණ විද්යාලෙයහි සිදුවී 
ඇතැයි වාර්තා වී ඇති අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් 
පත් කර මූලික විමර්ශනයක් සිදුකර, එම මූලික විමර්ශන 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශය මත රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් යාපනය තාක්ෂණික විද්යාලෙය් අධ්යක්ෂ එන්.  
 ෙයෝගරාජා මහතා හට 2016.03.09 දිනැතිව ෙචෝදනා 
පතයක් නිකුත් කර, ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii) මූල්ය වංචාවක් පිළිබඳව ෙමෙතක් තහවුරු වී නැතත්, 
යාපනය තාක්ෂණ විදුහෙල් අධ්යක්ෂ එන්. ෙයෝගරාජන් 
මහතා හට 2016.04.25 දින සිට කාර්මික අධ්යාපන හා 
පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ස්ථාන මාරුවක් 
ලබා දී ඇත. 

 (iv) 2016.04.25 වන දින සිට ස්ථාන මාරුව කියාත්මක කර 
ඇත. 

 (v) නැත. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) යාපනය තාක්ෂණ විද්යාලෙය් සිසුන් 1,600කට ආසන්න 
පමාණයකට අධ්යාපනය ලබාදීෙම් පහසුකම් ඇති නමුත්, 
දැනට අධ්යාපනය හදාරන්ෙන් සිසුන් 1,300ක් පමණ ෙව්. 
එබැවින් යාපනය තාක්ෂණ විද්යාලයට තවදුරටත් සිසුන් 
බඳවා ගැනීෙම් හැකියාව පවතී. 

  නමුත් අනාගතෙය්දී කාර්මික අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමුවිය 
හැකි සිසුන් පිළිබඳ සලකා බලා, යාපනය දිස්තික්කෙය්, 
ෙතන්මරච්චි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මීසාෙලයි, 
උතුරු මීසාෙලයි කාර්මික විද්යාලයක් ආරම්භ කිරීමට ඇති 
හැකියාව පිළිබඳව ෙසොයා බලමින් සිටී. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. 

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ මන්තීවරයකු  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ''ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ෙදමළ මාධ්ය ෙපළ ෙපොත්වලට ශී ලංකාෙව් සත්ය 
ඉතිහාසය ඇතුළත් කිරීම 

தமிழ் ெமாழி லப் பாட ல்களில் இலங்ைகயின் 
உண்ைம வரலாற்ைற உட் குத்தல் 

INSERTION OF TRUE HISTORY OF SRI LANKA IN TAMIL 
MEDIUM TEXT BOOKS  

 
 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்களிடம் இந்த வினாைவ ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி!  

ஒ  நாட் ன் வரலாற்ைற ஒவ்ெவா  மாணாக்க ம் 
அவசியம் ெதாிந்தி க்க ேவண் ய ம் அதில் ேபாதிய 
அறிவிைனக் ெகாண் க்க ேவண் ய ம் க்கியமான . 
அந்த வைகயில், எம  மாணவர்கள  பாடத்திட்டத்தில் 
வரலாற் ப் பாடம் அடங்கி ள்ள டன், கல்விப் ெபா த் 
தராதரப் பத்திர சாதாரண தரப் பாீட்ைசக்குாிய பாடங்களி ம் 
அ  இடம்ெபற் ள்ள . இேத பாீட்ைசக்குாிய கட்டாய 
பாடங்கள் ஆறில் ஒன்றாக ம் இ  அைமந் ள்ள . நிகழ்ந்த 
நிகழ் கைளத் ெதாகுத் க் கூறல் வரலாறாகும். அதில் 
நல்லைவ, ெகட்டைவ, சாதகமானைவ, பாதகமானைவ என 
சகல ம் இ க்கலாம். எனி ம், பக்கம் சாரா  உள்ளைத 
உள்ளப  கூ வ  உண்ைம வரலாறாகும். அந்த வைகயில் 
எம  நாட் ல் நிகழ்ந்த உண்ைம நிகழ் கைள இளைம தல் 
கற் ணர்ந் ெகாள்வதற்காகேவ வரலா  என்ப  பாடசாைல 
களில் கட்டாய பாடமாக்கப்பட் ள்ள .  

சிங்கள, தமிழ் மக்க க்கு நீண்டகால வரலா  உண் . 
சிங்கள மன்னர்க ம் தமிழ் மன்னர்க ம் எம  பண்ைடய 
இராசதானிகைள ஆட்சிெசய் ள்ள நிைலயில், சிங்கள மன்னர் 
கள  பைடகளில் தமிழ் பைட ரர்க ம் தமிழ் மன்னர்களின் 
பைடகளில் சிங்களப் பைட ரர்க ம் இ ந் ள்ளனர். எம  
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், வடக்கு எல்ைல ப த்தித் 

ைறயாக ம் ெதற்கு எல்ைல ேதேவந்திர ைனயாக ம் 
உள்ள . அேதேபால், கிழக்கு எல்ைல மட்டக்களப்பாக ம் 
ேமற்கு எல்ைல ெகா ம்பாக ம் உள்ள . இந்த குறித்த 
எல்ைலக்குள் இடம்ெபற் ள்ள பண்ைடய வரலாற்  
நிகழ் கள் அைனத் ேம இலங்ைக வரலாற்றில் உள்ளடக்கப் 
பட ேவண் யைவயாகும். அைவ விாிவாகேவா, 
சு க்கமாகேவா அைமயலாம். எனி ம், தமிழர்களின் 
பண்ைடய இ ப்ைப ெவளிப்ப த்தக்கூ ய ஆட்சிகள், மற் ம் 
ஆட்சியாளர்கள் ெதாடர்பிலான விடயங்கள் எைவ ம் 
பாடசாைல மாணவர்க க்கான வரலாற் ப் பாட ல்களில் 
ெதளிவாக இடம்ெபறாைமயான  பாாிய குைறபாடாகும். 
அத்தைகய குைறபா க டன்கூ ய வரலாேற எம  
மாணாக்க க்குக் கற்பிக்கப்ப கின்றதாக அறிய கின்ற .  

அ  மட் மல்லா , இனங்க க்கிைடயில் நல் ணக்கம் 
வளர்க்கப்பட ேவண் ெமன்பதில் அக்கைற காட்டப்ப கின்ற 
இந்த ஆட்சியில் இந்த வரலாற் ப் பாடத்திட்டமான  அதற்கு 
எதிரான விைள கைளேய ெகாண் வரக்கூ ய வைகயில் 

அைமயப் ெபற்றி ப்பைத ம் காணக்கூ யதாக ள்ள . 
அந்நியர்கள் இந்த நாட்ைட ஆக்கிரமித்தேபா  சிங்கள 
மக்கைளப் ேபான்ேற தமிழ் மக்க ம் அந்நியர்க க்ெகதிரான 
ேபாராட்டங்கைள நடத்தி ள்ளனர். குறிப்பாக, ேபார்த் க் 
ேகயாின் ஆட்சி ஏற்ப வைத ேகாட்ைட மன்னன் வித்தியா 
பண்டார ம் யாழ்ப்பாண மன்னன் தலாம் சங்கி ய ம் 
ஒன்றிைணந்  எதிர்த் ப் ேபாரா னர். அேதேபான்  
வன்னிச் சிற்றரசின் இ தி மன்னன் பண்டாரவன்னிய ம் 
கண்  மன்ன ம் இ திவைர ஒன்றிைணந்  ஆங்கிேலய 

க்கு எதிராகப் ேபாரா னர். இ தியில் 1811இல் 
பண்டாரவன்னியைன ெவற்றி ெகாண்டதன் பின்னேர 
1815இல் ஆங்கிேலயரால் கண் ைய ெவற்றிெகாள்ள 

ந்த . இைவ பற்றிய ேபாதிய விளக்கங்கள் இன்றி ம் 
உண்ைம வரலா கள் மைறக்கப்பட்ட நிைலயி ேம எம  
மாணாக்க க்கான வரலாற் ப் பாட ல்கள் தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற .  

ெபாலன்ன ைவ அரசு ழ்ச்சியைடந்ததன் பின்னர், 
சிங்கள இராசதானி ெதற்கு ேநாக்கி தம்பெதனிய, யாப்பஹுவ, 
கு நாகல், கம்பைள, ேகாட்ைட என இடம் மாறிய வரலா  
பாட ல்களில் விாிவாகக் காணப்ப கின்ற நிைலயில், அேத 
காலகட்டத்தில் வட இலங்ைகயில் க ங்காமன், சாவகன், 
வன்னியர், ஆாிய சக்கரவர்த்திகள் ேபான்றவர்கள  
இராசதானிகள் ேதான்றிய வரலா கள் மைறக்கப்பட் ள்ளன.  

சில ஆண் க க்கு ன்னர் அரசால் ெவளியிடப்பட்ட 
வரலாற் ப் பாட ல்களில் தமிழர் மற் ம் தமிழ் மன்னர்கள  
ஆட்சி பற்றி அாிதாகக் கூறப்பட் ந்ததாக ம் அந்த 
விடயங்க ம்கூட அண்ைமக்கால வரலாற் ப் பாட ல்களி 

ந்  அகற்றப்பட் ள்ளதாக ம் ெதாியவ கிற . 
இவ்வாறான மைறப் கள், திாி ப த்தல்கள் என்பன 
பாடசாைலப் பாடங்களி டாக எம  மாணாக்க க்குப் 

குத்தப்ப வதால், எம   மாணாக்கர் மற் ம் இளம் 
சந்ததியினாின் மனதில், தாங்கள் இந்த நாட் ந்  
அந்நியப்பட்டவர்கள் என்ற எண்ணக்க ேவ மிக ஆழமாகப் 
பதிந் வி கின்ற . இவ்வாறான உணர் க டன் வள ம் 
எம  இளம் சந்ததியினாிைடேய நாட் ப் பற்றிைன ம் ேதசிய 
நல் ணக்க சிந்தைனகைள ம் எதிர்பார்ப்ப  இயலாத 
காாியமாகும். "இன்ைறய மாணாக்கேர நாைளய எம  
நாட் ன் மன்னர்கள்" என்ற நிைலயில் ைவத் ப் பார்க்கும் 
ேபா , இந்த நாட்  மக்களிைடேய ேம ம் கசப் ணர் கைள 
வளர்க்கு கமாகேவ இவ்வாறான பாடத்திட்டத் தயாாிப் கள் 
காணப்ப வதாகத் ெதாியவ கிற . இ  மிக ம் 
அவதானத்தில் ெகாள்ளேவண் ய விடயமாகும். எம  
நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத நாம் பலமிக்கதாகக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் மானால் அைனத் த் தரப்  மக்க ம் 
அைத உணர் ர்வமாக ஏற்கக்கூ ய சூழல் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும். அதற்கு எம  மாணவர்கைளப் 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்ேத தயார்ப த்த ேவண் ம். 

அந்தவைகயில், சிங்கள மாணவர்கள் இந்நாட் ன் தமிழர் 
மற் ம் ஏைனய இனத்தவர் பற்றிய வரலா , பண்பா  
என்பவற்ைற ம், தமிழர் மற் ம் ஏைனய இனத்தவர்கள் 
சிங்கள மக்களின் வரலா , பண்பா  என்பவற்ைற ம் 
ெதாிந் ெகாள்ள வழிேயற்ப த்த ேவண் ம். அந்த வைகயில் - 

 தமிழ் ெமாழி ல வரலாற் ப் பாட ல்களில் எம  
நாட் ன் உண்ைமயான வரலா  பற்றிய விடயங் 
கைள இைணப்பதில் ஏேத ம் தைடகள் உள்ளனவா 
என்ப  பற்றி அறியத்தர மா?  
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 தைடகள் ஏ ம் இல்ைலெயனில், எம  நாட் ன் 
உண்ைமயான வரலாற்ைற எம  மாணாக்க ம் 
அறிந் ெகாள் ம் வைகயில் அவற்ைறத் தயாாித்  
வழங்க மா? 

 நாட் ப் பற்ைற ம் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ம் 
ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் இவ்வா  உண்ைமயான 
வரலாற்ைறத் தயாாித்  அவற்ைறத் தமிழ் ெமாழி ல 
வரலாற் ப் பாட ல்களில் இடம்ெபறச் ெசய்வ 

டன், அதைனத் ெதாடர்ந் ம் ேபணிவ வதற்கான 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள மா? 

ேம ம், இ வைர கால ம் எம  வரலாற் ப் பாட ல்கள் 
சிங்கள வரலாற்  ஆசிாியர்களால் சிங்கள ெமாழியில் 
எ தப்பட்டைவ என் ம் அந் ல்கேள தமிழ் மற் ம் ஆங்கில 
ெமாழிகளில் அப்ப ேய ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டைவ என் ம் 
இதில் தமிழ் வரலாற்  ஆசிாியர்களின் பங்களிப்  எ த் ப் 
பிைழகைளச் சாிபார்ப்ப  மட் ேம என் ம் ெதாியவ கிற . 

 இந்த நிைலைய மாற்றி, தமிழ் வரலாற் ப் 
பாட ல்கைளத் தயாாிப்பதற்காகத் தகுதி வாய்ந்த 
தமிழ் வரலாற்  ஆசிாியர்கள் அடங்கிய கு  
ெவான்ைற அைமத்  அதைன ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கு கல்வி அைமச்சர் சார்பாக 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் பதிலளிப்பார் என 
நம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පිළිතුර ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சாிடம் ேகட்கப்பட்ட ேகள்விக க்கான 
பதிைல அவர் சார்பாக நான் வழங்குகிேறன்.   

ேதசிய கல்வி நி வகத்தில் தயாாிக்கப்ப ம் பாடவிதானங் 
க க்கு அைமய, பாடசாைலப் பாடப் த்தகங்கைள 
அச்சி வ  வழக்கம். அதன்ப , நம் நாட் ல் ேதசிய நல் ணக் 
கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் வரலாற் ப் த்தகங்களில் 
உண்ைமயான வரலா கள் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. 
வரலாற் ப் த்தகங்கைள எ ம்ேபா ம் பதிப் கைள 
ேமற்ெகாள் ம்ேபா ம் தமிழ்ப் த்திஜீவிகளின் உதவி ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப கிற .  

6 தல் 11ஆம் வகுப்  த்தகங்க க்காக தற்ேபாைதய 
எ த்தாளர் குழாமில் அங்கம் வகிக்கும் ேமாி ெடாேனட்டா 
கன்னியாஸ்திாி, .எல்.எம். பஸீர், .எல். மாிக்கார், எஸ். 
பாலசுந்தரம், பதிப்பாளர் சைப உ ப்பினர் கலாநிதி அ ஷா 
ேசனாதிராஜா ேபான்ேறார் பாடப் த்தகக் கமிட் யில் சிங்கள 
அங்கத்தவர்க க்கு ேமலதிகமாக அங்கத் வத்ைதப் 
ெபற் ள்ளார்கள்.  

தமிழ் மக்கள் பற்றிய பாரம்பாிய தகவல்கள் தற்ேபா  
உபேயாகத்தி ள்ள வரலாற் ப் பாடப் த்தகங்களில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. 7ஆம் தர வரலாற் ப் த்தகத்தின் 
60ஆம் பக்கத்தில் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்ைதப் பற்றிக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அேதேபால் திய பாடவிதானங் 
க க்கு ஏற்ப தயாாிக்கப்பட்ட 8ஆம் தரப் த்தகத்தின் 74ஆம் 
பக்கத்தில் ேபார்த் க்ேகய க்கும் யாழ்ப்பாண இராச்சியத் 
திற்கும் இைடயில் இ ந்த ஒ ைமப்பா  பற்றி விளக்கப் 
பட் ள்ள . 7ஆம் தர வரலாற் ப் த்தகத்தின் 3ஆம் 
பக்கத்தில் எம  கலாசார உாிைமகள் பற்றிய விபரங்கள் 
அடங்கி ள்ளன.  

விேசடமாக ெவளிநாட்டவர்கள் இந்நாட்ைட ஆக்கிரமித்த 
ேபா  இந்நாட்ைட மீட்பதற்கு தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் ஆகிய 
எல்லா இனத்தவர்க ம் ஒன் ேசர்ந்  அவர்க க்கு எதிராகப் 
ேபாரா ள்ளார்கள். இவ்வரலா  11ஆம் தர வரலாற் ப் 

த்தகத்தின் 43ஆம் பக்கத்தில் ெதாடங்கும் 'இலங்ைகயில் இன 
எ ச்சி' என்ற பாடத்தில் ெதளிவாக குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
அதில் சிங்கள - ெபளத்த, தமிழ் - இந்  மற் ம் ஸ் ம் 
தைலவர்கள் சமய எ ச்சிைய ஏற்ப த் வற்கு எத்தைகய 
நடவ க்ைகைள ேமற்ெகாண்டார்கள் என்  குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள .  

அத் டன், ேபாத் க்ேகயர் இந்நாட் ன் யாழ்ப்பாணம், 
மைலயகம், ேகாட்ேட ேபான்ற இராச்சியங்க டன் ெதாடர்  
கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண்டேபா  அந்தந்த இராச்சியங்களில் 
இ ந்த தமிழ், சிங்கள அரசர்கள் ேபாத் க்ேகய க்கு எதிராக 
நடவ க்ைக எ த்த விதம் பற்றி 8ஆம் தரப் பாடப் த்தகத்தில் 
74ஆம் பக்கத்தி ம் 7ஆம் தர பாடப் த்தகத்தில் 60ஆம் 
பக்கத்தி ம் 10ஆம் தர பாடப் த்தகத்தில் 102 மற் ம் 103ஆம் 
பக்கங்களி ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . ெபாலன்ன ைவ 
அரசாட்சிக்குப் பிறகு சி்ங்கள இராச்சியம் ெதன்ேமற்ைக 
ேநாக்கி நகர்ந்தைதப்ேபால், யாழ்ப்பாண நகரத்ைத அ ப்பைட 
யாகக்ெகாண்  யாழ்ப்பாண இராச்சியம் உதயமாகிய விதம் 
ேமற்கூறிய த்தகங்களில் அந்தந்தப் பக்கங்களில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள .  

அ மட் மல்ல, யாழ்ப்பாண இராச்சியத் டன் ெதற்கில் 
உதயமான சிங்கள அரசுகள் ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட உற ம் 
அதன் லமாகத் ெதளி ப த்தப்பட் ள்ள . அதன்ப  தமிழ் 
ெமாழி வரலாற் ப் பாடப் த்தகங்களில் எம  நாட் ன் 
உண்ைம வரலா  பற்றிய விடயங்கைளச் ேசர்த் க் 
ெகாள்வதற்கு எவ்வித தைட ம் ஏற்படா . இ பற்றி ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் தங்க ைடய அபிப்பிராயங் 
கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளலாம். எம  நாட் ன் உண்ைம 
வரலா  பற்றி எம  நாட்  மாணவர்கள் ெதாிந்  
ெகாள்வதற்காக அப் த்தகங்கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ள டன், 
அ குறித்  எதிர்காலத்தி ம் கவனம் ெச த்தப்ப ம்.  

ேம ம், நாட்ைட ஆதாிக்கக்கூ ய ம் ஒ ைமப்பாட்ைட 
வி ம் கின்ற மான ஒ  பரம்பைரைய உ வாக்குவதற்கு 
ஏற்ற விதத்தில் அந்த வரலா  பற்றிய விபரங்கள் தற்ேபா  
தமிழ் ெமாழி ல பாடப் த்தகங்களில் அச்சிடப் 
பட் ப்ப டன், அைவகைளத் ெதாடர்ந்  பா காப்பதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். இதற்கு ேமலாக ேசர்க்கப்பட 
ேவண் ய விடயங்கள் இ ந்தால் த்திஜீவிக ைடய 
அ சரைண டன் அைவ ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம் என்  
இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
6ஆம் ஆண்  வரலாற் ப் த்தகத்ைத எ த் ப் பார்த்தால், 

இந்த நாட் ல் சிங்கள மக்கைளத் தவிர ேவெறந்த மக்க ம் 
இ க்கவில்ைலெயன்ற ஒ  ேதாற்றப்பா  காட்டப்பட் ப் 
பைதக் காணலாம். குறிப்பாக நாங்கள் ப க்கின்ற காலத்தில் 
எல்லாள மன்னைன இலங்ைகத் தமிழ் மன்னனாகத்தான் 
ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், இம் ைற அைவகெளல்லாம் 
மைறக்கப்பட் க்கின்றன. நீங்கள் உங்க ைடய பதி ல் பல 

த்தகங்க ைடய பக்கங்கைளக் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். அந்த 
பக்கங்கைள நான் தி ப்பிப் பார்க்கேவண் யி க்கின்ற . 
நீங்கள் குறிப்பிட்ட ேபால ேபராசிாியர்கள் அந்தக் கு வில் 
உள்ளடக்கப்பட் ந்தா ம் அவர்கள் ெமாழிெபயர்ப்ைப சாி, 
பிைழ பார்ப்பவர்களாக இ க்கின்றார்கேளெயாழிய, உண்ைம 
யாகேவ அவர்கள் தமிழர்க ைடய வரலாற்ைறச் சிந்தித் த் 
தயாாிக்கக்கூ யவர்களாக இல்ைல; அந்த நிைலைம ம் அங்கு 
இல்ைல. அ தான் உண்ைமயான நிைலப்பாடாக இன்ைறக்கு 
காணப்ப கின்ற . நாங்கள் ப த்த காலகட்டங்களில் இ ந்த 
வரலா  இன்ைறக்கு திாிக்கப்பட் க்கின்ற ; மைறக்கப் 
பட் க்கின்ற . அ தான் உண்ைம! ஆகேவ, தமிழ் 

த்திஜீவிகேளா  அல்ல  தமிழ்ப் ேபராசிாியர்கேளா  நீங்கள் 
ஒ  சந்திப்ைப ஏற்ப த்தித் த ர்களாக இ ந்தால் இ  
சம்பந்தமாக நாம் கலந் ைரயாடலாம்.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அ த்த பாரா மன்ற அமர்  நாட்களாகிய 23, 24 ஆம் 

திகதிகளில் -  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஆம். இங்கு த்திஜீவிகைள அைழத்  நாங்கள் கலந் ைர 

யாடலாம். இதில் எந்தள க்கு உண்ைமத் தன்ைம இ க்கின்ற 
ெதன்பைதப் பற்றி ம் நாங்கள் ஆராயலாம். 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அ த்த வாரத்தில் ஒ  திகதிையக் குறிப்பிட்  அ  

சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயா ேவாம். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් කාරණය විවාදයක් බවට පත්කර ගන්න 

එපා. ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කර දුන් කාරණා අනුව  ගරු 
මන්තීතුමා එතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඉදිරියට කටයුතු 
කරන්න. ෙම් කාරණය විවාදයක් හැටියට යාමට ඉඩ නැහැ.  දැනට  
ගරු ඇමතිතුමා  දී තිෙබන කාරණා අනුව එතුමා දිනයක් ෙදනවා. 
ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරන්න. 
 

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන - විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මැතිතුමා. 

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව පත් 
කරන ලද තිපුද්ගල කමිටුෙව් වාර්තාව :  
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
நிலக்காி ெகாள்வன  பற்றிய வரடங்கிய 

கு வின் அறிக்ைக: மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் கூற்   

THREE-MEMBER COMMITTEE REPORT ON 
PURCHASE OF COAL:  

STATEMENT BY MINISTER OF POWER AND 
RENEWABLE ENERGY 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම 

සම්බන්ධව පත් කරන ලද තිපුද්ගල කමිටුෙව් වාර්තාව පිළිබඳව 
කරනු ලබන විෙශේෂ පකාශය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය දිනවල ඇතැම්  
මාධ්ය වාර්තාවල  පළ වූ ද,  සමාජෙය් කථාබහට  ලක් වුද, 2015 
වර්ෂෙය්  ගල් අඟුරු  පසම්පාදනය සම්බන්ධෙයන්  මා සහ මෙග් 
නිෙයෝජ්ය  අමාත්යවරයා  විසින්  දීර්ඝ ෙලස කරුණු ෙසොයා 
බැලීෙමන් පසුව  එම කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා ෙම් ගරු 
සභාවට  2016 ජුලි 20 දින විෙශේෂ පකාශයක් කරන්න ට ෙයදුණා.  
එම පකාශෙයන් පසුව ෙබො ෙහෝ දුර්මත පහවී ගිය බවක්  
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  මා එම පකාශය කරමින්  ෙම් ගරු 
සභාවට   දන්වා සිටිෙය්   පශ්නගත  කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා 
ඒ වනවිටත් පත් කර තිබූ ස්වාධීන විද්වත් කමිටුෙව් වාර්තාව 2016 
ජූලි මස 29 දින මා ෙවත ලැෙබන්නට නියමිත බවත්,   එම 
වාර්තාව ලද පසුව  එහි නිරීක්ෂණ අනුව  තව දුරටත් අවශ්ය 
කටයුතු කරන බවත් ය.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විසින් දැන් වු පරිදි එම 
වාර්තාව  2016 අ ෙගෝස්තු මස   01 වන දින  මා ෙවත ලැබුණා.  
එම කමිටුෙව් සංයුතිය වුෙය්,  මහාචාර්ය  විද්යාෙජෝති ෙක්.ෙක්.වයි 
ඩබ්ලිව්. ෙපෙර්රා මහතා - සභාපති; උප කුලපති- ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලය, හිටපු සභාපති, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, හිටපු  
ෙල්කම්  විදුලි බල අමාත්යාංශය, මහාචාර්ය  ලක්ෂ්මන් ආර්. 
වටවල මහතා  - සාමාජික, සභාපති - වරලත්  කළමනාකරණ  
ගණකාධිකාරී  සංගමය, හිටපු සභාපති - ආෙයෝජන මණ්ඩලය  
සහ මහජන බැංකුව,  මහාචාර්ය ජනක  ඒකනායක මහතා - 
සාමාජික, විදුලි  ඉංජ්ෙන්රු අංශය -  ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලය. 

 මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විද්වත් කමිටුව ඉතා 
ගැඹුරින් ෙමම කාරණය  අධ්යයනය කර ඇති බව ෙපෙනනවා. 
බාහිර පාර්ශ්වයන්ෙගන් කරුණු විමසා බලා ඇති අතර, පශ්නගත 
ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරෙය් පරිපාලනමය පියවරයන්ද පරීක්ෂා කර 
තිෙබනවා.  

පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් නිගමනයන් වශෙයන් දක්වා ඇති කරුණු 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්  කරන්නට 
කැමතියි. ඒවා පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 
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1.   විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය ගල් 
අඟුරු  මිලදී ගැනීම සඳහා  ක්ෂණික මිලදී ගැනීෙම් 
ෙටන්ඩර් කමය  හඳුන්වා  දී ඇත.  

 වාර්තාෙව් වගු 01න් දී ඇති පරිදි  දිර්ඝකාලීන ෙටන්ඩර් 
කමය මඟින් ගල් අගුරු  මිලදී ගැනීම සමඟ සසඳා බලනවිට 
ක්ෂණික ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් කමය මඟින් ගල් අඟුරු 
මිලදී ගැනීෙමන් පසු ගිය වසර  තුළදී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  
7,596,676.03 ක මුදලක්  ඉතිරි වී   තිෙබනවා.  

II.   අමාත්යාංශය දැනට ගල් අඟුරු මිලදී ගැනිෙම්දී ක්ෂණික 
මිලදී ගැනීම් කමය මත පමණක් විශව්ාසය ෙනොතබා දිර්ඝ 
කාලීන සථ්ාවර ෙටන්ඩර් කමය හා ක්ෂණික මිලදී ගැනීෙම් 
කමය යන කම ෙදකම ෙයොදා ගනිමින් මිශ පසම්පාදන 
කමයක් කියාත්මක කරයි. ෙමම කමය තුළින් ගල් අඟුරු 
සැපයුම් සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීමට හා  සැපයුම් මූලාශ 
ගණන වැඩි කිරීමට හැකි වී ඇත. 

III.  ෙලෝක  ෙවෙළඳෙපොෙලහි  ගල් අඟුරු  මිල ගණන්  ෙවනස ්
වීම් සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී ක්ෂණික  ෙටන්ඩර්   සහ දිගු  
කාලීන  ෙටන්ඩර් කමෙයහි  තූලනයක් පවත්වා ගැනීම 
ඉතා වැදගත් ෙව්.  

IV .  ගල්  අඟුරු කැටවල පමාණය මිල තීරණය සඳහා ෙයොදා 
ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීම සඳහා ෙලොකු කැබලි සහිත 
ගල් අඟුරු කුඩු කිරීම සඳහා යන වැඩි වියදම ද, එම 
කාර්යාවලිය තු ළ ඇතිවන පාරිසරික බලපෑම් ද පිළිබඳව 
ගැඹුරු අධ්යයනයකින් පසුව කුඩා කැබලි සහ ෙලොකු අඟුරු 
කැබලි  පිළිබඳ තාක්ෂණික පිරිවිතර නිර්ණායකයන්ට 
අදාළ වගන්ති ෙටන්ඩර් ලියකියවිලිවලට හඳුන්වා දිය 
යුතුය. 

V.   වාර්තාෙව් වගු 3හි ෙපන්වා දී ඇති පරිදි ගල් අඟුරු කැටවල 
පමාණය අනුව මිලට අධිභාරයක් පැනවීෙමන් පසුව වුවද, 
මුල්ම ලංසු මිල හා සසඳා බලන විට සාකච්ඡා කර  
එළෙඹන ලද මිල අප රටට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
2,87,029.73ක ශුද්ධ ඉතිරියක් ඇති කර දීමට ෙහේතු වී ඇත.  

VI.  ඊට අදාළ  විසත්ර පසත්ාර රූපසටහන් 4හි ඇතුළත් ෙව්. 
ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනවල  සඳහන් ගල් අඟුරු කැටවල පමාණය 
නිර්ණායකය සඳහා අධිභාරයක් පනවා දීර්ඝකාලීන  
ෙටන්ඩරය මඟින්  ගල් අඟුරු මිලදී ගත්ත ද ෙම් දක්වා මිලදී 
ෙගන ඇති නැව්වලින්  විශාල පමාණයකින්  ශී ලංකාවට  
මූල්යමය  ලාභයක් ලැබී ඇත.  

VII.  ගල් අඟුරු සඳහා ෙගවන මිල පදනම් වන්ෙන් නැව් ගත 
කරන අවසථ්ාෙව්දී පැවැති දර්ශක මිල මත වුවද, නැව් ගත 
ෙතොගයන් විවිධ රටවලින් එනම් ඉන්දුනීසියාව, දකුණු 
අපිකාව, ඕසේට්ලියාව, රුසියාව වැනි රටවලින් නැව් ගත 
කරනු ලබන බැවින් මිල තීරණය කිරීම සඳහා සංයුක්ත 
දර්ශකයක් භාවිත කිරීම සුදුසු යයි ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

VIII.  දීර්ඝ කාලීන සථ්වර ෙටන්ඩර් සහ නිශච්ිත ක්ෂණික මිල දී 
ගැනීම් සමඟ එකට සලකා බලන විට ෙගවන ලද සම්පූර්ණ 
මිෙලහි නිශච්ිත වාසියක් ඇති බව සඳහන් කළ හැකිය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම නිගමනයන් අනුව ෙපනී 
යන්ෙන් ද විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළ ෙමම ගල් අඟුරු මිල 
දී ගැනීම නිසා රටට  නැත්නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
පැහැදිලි ලාභයක් සිදු වී ඇති බවයි.  

තවද, අපි දැනට ඉතා දූරදර්ශීව ෙගන ඇති පියවරක් වන 
නිශ්චිත ක්ෂණික මිල දී ගැනීම සහ ස්ථාවර දීර්ඝකාලීන මිල දී 
ගැනීම් යන ගල් අඟුරු පසම්පාදන මිශණය ඉතා විශ්වාසවන්ත 
එෙසේම ලාභදායී පියවරක් බව ද ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 

කමිටු වාර්තාව ෙපන්වා දි ඇති ආකාරයට ගල් අඟුරුවල 
"පමාණය" සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය තාක්ෂණික පිරිවිතර 
නිර්ණායකයන් අදාළ පසම්පාදන  ලියකියවිලිවලට ඇතුළත් 
කරමින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් විනිවිදභාවය සුරැෙකන 
ආකාරයට ෙමම ජාතික කර්තව්යය මතෙභ්දවලට තුඩු ෙනොෙදන 
පරිදි ඉදිරිෙය්දී කියා කරන බවට ද පකාශ කරමින් එම සම්පූර්ණ 
කමිටු වාර්තාව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරමි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු කථානායකතුමාට,  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මාෙග් පකාශය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 
ෙම් කථා බහට ලක් වු කාරණා පිළිබඳව විවෘත මනසකින් බලන 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පැහැදිලි චිතයක් මවා ගන්න අපි ඉදිරිපත් කළ 
කරුණු සෑෙහනවා. හැබැයි, ඉන් එහාටත් ෙකෙනකුට අවශ්ය නම් 
ෙම් ගරු සභාව තුළ විවාදයකට වුවත් මමත් මෙග් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ඕනෑම ෙවලාවක සූදානම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ෙපෞද්ගලික මන්තී පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම. 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

වයඹ හෘද ෙරෝග නිවාරණ සංගමය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

வடேமல் மாகாண ஹி தய ேநாய் நிவாரண 
சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

NORTH WESTERN ASSOCIATION FOR RESTRAINT OF HEART 
DISEASE (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  
 
“வடேமல் மாகாண இ தய ேநாய் நிவாரண சங்கத்ைதக் 
கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம் ெகாண் வர 
அ மதி வழங்கப்ப மாக.” 

எ ம் பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

1173 1174 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , 

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Health, Nutrition and  Indigenous Medicine  for report. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා - පැමිණ නැත.  

මීළඟට, දිනට නියමිත කටයුතු. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමා. 
 
 
 

 

මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනත: 
නිෙයෝග 

அள ட்  அலகுகள் மற் ம் ேசைவகள் 
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

MEASUREMENT UNITS, STANDARDS AND 
SERVICES ACT: REGULATIONS 

 

[3.16p.m.] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, I move,  

"That the Regulations made by the Minister of Food Security under 
Section 60 of the Measurement Units, Standards and Services Act, 
No. 35 of 1995 and published in the Gazette Extraordinary No. 
1921/54 of 2nd July     2015, which were presented on 05.04.2016, 
be approved." 

Hon. Presiding Member, each country in the world has 
a special establishment responsible to realize, establish 
and maintain the national measurement standards. It is 
generally called, National Measurement Institute (NMI). 
Measurement Units, Standards and Services Department 
(MUSSD) under the Ministry of Industry and Commerce 
is responsible for the NMI in Sri Lanka. 

This was established under the Measurement Units, 
Standards and Services Act, No. 35 of 1995. 
Establishment, maintenance and dissemination of 
national measurement standards in Sri Lanka is done by 
the National Measurement Laboratory (NML) established 
under the Department. Moreover, various calibrations and 
verification services for measuring instruments used in 
fields such as industry, engineering, environment, health 
protection, road safety are provided by MUSSD. 

Measurements Units, Standards and Services 
Department under my Ministry is the apex institution 
responsible for providing accurate and reliable 
measurement procedures and metrology services, 
safeguarding the interests of the consumer, maintaining 
and updating the National Measurement Standards in 
conformity with the international measurement system by 
implementing the law and regulations of this Act. 

To ensure that Sri Lanka’s measurements are on par 
with international standards, MUSSD continues its 
relations with international metrology organizations such 
as the International Organization of Legal Metrology 
(OIML), Asia Pacific Metrology Programme (APMP), 
International Committee for Weights and Measures 
(CIPM) and Mutual Recognition Agreement (MRA). 

Also MUSSD has participated in international 
comparison programmes pertaining to various physical 
quantities. Officials from MUSSD have participated in 
many foreign training programmes and conferences 
relating to metrology in 2015 with which I shall deal later 
in my speech. 

Actual Recurrent Expenditure of this Department in 
2015 was Rs. 94.9 million. Capital expenditure for the 
same period was Rs. 220.3 million, and actual 
expenditure for the same period was Rs. 315.3 million. At 
a cost of Rs. 15.3 million, the National Measurement 
Laboratory under this Department procured 25 standard 
measuring instruments in 2015. The total income stood at 
Rs. 144.4 million and 97 per cent of this came from 
stamping charges. 

Let me now briefly update the House, on the 
performance of the Department in 2015. 

Pattern approval is a technical assessment, and it is 
the most important activity of this Department. Pattern 
approval is a confirmation of any weight, measure or 
weighing/measuring instrument after a pattern test 
performed by a recognized laboratory to check whether 
they are on par with the measurement law in Sri Lanka 
before they are sent to the market by a producer or before 
they are imported. The original model of the instrument 
undergoes a series of tests at the National Measurement 
Laboratory. 

The design and the structure of each of the 
components of the instruments are checked against the 
recommendations on type approval defined by the 
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International Organization of Legal Metrology. 
Subsequently, based on the evaluation of the test results, a 
pattern approval is granted by the MUSSD for the 
intended weights and measuring instruments including 
vehicle emission testing units and fuel dispensers. 

I am pleased to say that 39 pattern approval of 
weighing and measuring instruments were done with a 
revenue of Rs. 395,000 for the year 2015. Four approvals 
of fuel dispensers were granted and 25 weighing machine 
approvals were also granted. 

Then, I am pleased to inform this House that 
calibrations facilities for pressure gauges, thermometers, 
weights, scales and length measuring instruments, 
electrical measuring instruments, moisture meters, 
laboratory balances used in industry, engineering or any 
other related field are now available at the MUSSD. 
Calibration certificates are also issued with such 
calibrated instruments. Industrial calibration is one of the 
main services provided by the National Measurement 
Laboratory. Moreover, verification of vehicle speed 
detectors and vehicle emission testing instruments has 
been started. The National Measurement Laboratory of 
the Department earned Rs. 3.19 million in 2015, by its 
various calibration services. 

Sir, verifications, inspections and raids of weighing 
and measuring instruments are conducted on district 
basis. Inspections and raid programmes are implemented 
by the MUSSD to ensure that the weights, measures, 
weighing and measuring instruments used in the country 
are utilized in conformity with the weights and measures 
laws and regulations of the country.  These programmes 
are very helpful in terms of legal metrology, not only to 
protect the customer but also to ensure an accurate and 
reliable measuring practice in the country. Verification of 
weights, measures and weighing and measuring 
instruments used in trade is done by Measurement 
Services and Devices Inspectors at each District 
Secretariat. Verification centres are held in Pradeshiya 
Sabhas and any other Government institute of each 
District under the prior approval of the District 
Secretariat. Moreover, a mobile verification unit for 
weighbridges has been commissioned to verify annually 
all weighbridges placed in every District. 

All fuel dispensers mounted at every fuel station in the 
country are verified once every year. A Fuel Dispensers 
Verification Unit has been introduced. I am pleased to say 
that the Department earned Rs. 232 million through its 
verification services in 2015 by verifying 888,422 units. 
The Department conducted 15,777 raids and collected Rs. 
2.88 million in fines in the year 2015 concluding 1,220 
cases. We continued with our annual re-verification of 
working standards as usual with no special events to 
mention.  

Sir, the commodities that have been packed before 
selling to the consumers are called pre-packed 

commodities. Net content mentioned on the pre-packed 
item is undergone for inspections of verifying whether the 
right content is available at the display of goods in the 
market. Inspection of pre-packages is performed 
according to OIML Regulations. When inspecting pre-
packages, samples of a particular item available at the 
display in the market are arbitrarily selected and 
subsequently, the net content such as weight, volume and 
length et cetera of the item is measured. 

Three companies that are involved in milk powder and 
domestic LNG trades have been inspected successfully.  

Any organization or individual who is engaged in 
selling, manufacturing, importing and repairing of 
weights, measures, weighing and measuring instruments 
must get  registered with the Department as per Section 
21 of the Measurement Units, Standards and Services 
Act.  For that, the person must apply via a prescribed 
application form determined by the Director of 
Measurement Units, Standards and Services and the 
corresponding fee must be paid. The certificate issued in 
such registration will expire on 31st  December of the 
year. 

Before starting a business of repairing weights or 
measuring instruments, the interested person should, first, 
face a practical test conducted by the MUSSD to prove 
his competencies and qualifications related to such 
repairing activities. The examination fee should be paid 
by the person. After qualifying through the practical test 
and satisfactory witness of the workshop, a registration 
certificate is issued to the applicant. This certificate is not 
transferable. In case of any change of the business 
ownership, a qualified technician must be appointed to 
handle the business immediately. We registered 556 
private entrepreneurs engaged in commercial activities, 
controlled over legal metrology in 2015, earning a total 
registration fee of Rs. 466,650. 

The Measurement Units, Standards and Services 
Department possesses the honour to be the pioneer of 
generating and broadcasting the Standard Time of Sri 
Lanka since 2011. The website www.sltime.org was 
launched in April, 2011 to broadcast the accurate time. 
People are now able to set their time correctly via the 
website at any time in the day. Presently, steps are being 
taken to upgrade this extensively developing service by 
introducing a Caesium Atomic Clock, which is able to 
generate the most accurate time in the world.  

Sir, as I mentioned earlier, officials from the MUSSD 
have participated in many foreign training programmes 
and conferences related to metrology in 2015. The 
Department sent 22 of its officials to India, Indonesia, 
Thailand, Korea, Malaysia, the Philippines and China for 
measurement trainings. They have also been trained at 40 
local sessions for a very nominal sum of Rs. 264,000 and 
six of them received the training free of charge. 
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I am pleased to say that now the Department has the 
capacity of calibration of measuring instruments in the 
health sector. We are trying to ensure the accuracy of 
measuring instruments such as weighing machines, 
scales, blood pressure meters and thermometers used in 
the health sector and the calibration of those instruments 
will , in turn, result in a reliable diagnosis and treatment.  

We have already tested ten such meters of importers 
and of some private hospitals and we are continuing to 
test more. We have also requested government hospitals 
to send us the details of their newborn baby weighing 
scales and blood pressure meters, but so far, we did not 
receive any details from them, understandably due to their 
budgetary constraints. The Department strongly 
recommends the health authorities to assess baby 
weighing scales and blood pressure meters of all 
government hospitals, private hospitals and clinics. 

Sir, it is important for me to inform this House about 
the future plans of the Department as well. Today, people 
have become highly dependent on three-wheelers and taxi 
services. Often, the passengers are cheated by them and 
they pay higher than usual rates. Realizing this, I am 
pleased to inform, the Department is proposing a project 
to set up a Verification Centre of Taxi Meters in Sri 
Lanka. This project has been proposed to facilitate people 
with an accurate and reliable travel fare counting system 
in taxi meters, of which the accuracy must be verified. 
We have already started giving pattern approval for 
manufacturers and importers under the regulations of the 
OIML, of which this Department is a proud member. 
Through this process, the metrological parameters related 
to taxi meters are controlled. 

Same as every other measuring instrument used in 
trade, the legal control of taxi meters will comprise four 
components: the pattern approval of the meter, initial 
verification, road test after the installation of the meter 
and annual verification. It has been planned to appoint a 
staff consisting of a technical officer and a supporting 
officer to assume the duties of taxi meter verification and 
inspection, covering all the districts.  

The construction of a Verification Centre of Taxi 
Meters consisting of all the facilities required to verify 
and grant approval for the pattern of such meters which 
are mounted on taxis and the installation of measuring 
instruments necessary for the centre have to be 
completed. It is expected to initiate granting pattern 
approval for taxi meters as a pilot project in 2016. 
Accordingly, it will be possible to provide necessary 
facilities by mid-2017 for obtaining pattern approval by 
the institutions which import and distribute taxi meters.  

கடந்த ேதர்தல் காலத்திேல இந்த நாட் ன் மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் நாட் ன் ேமதகு 

ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் ஒன் ேசர்ந் , 
"எங்க ைடய நாட் ல் வாழ்கின்ற சாதாரண கூ த்ெதாழில் 
ெசய்கின்றவர் ெதாடக்கம் ந த்தர வாழ்  நிைலையக் 
ெகாண் க்கின்றவர் வைர அைனத்  மக்க க்கும் 
ேதைவயான அத்தியாவசியமான ெபா ட்கைள அவர்க  
ைடய பிரேதசங்களில் வழங்குேவாம்" என்  ெகா த்த 
வாக்கு தியிைன நிைறேவற் கமாக எங்க ைடய 
ைகத்ெதாழில் வர்த்தக அைமச்சும் இதேனா  சார்ந்ததாக 
உள்ள பாவைனயாளர் அதிகாரசைப ம் ேசர்ந்  இந்தப் 
பாாிய பணிையச் ெசய் வ கின்றன.  

அேதேபால், செதாச - CWE நி வனங்க ம் மக்க ைடய 
ேதைவகைளக் க த்திற்ெகாண்  நா  ரா ம் அவற்றின் 
பணிகைள ேநர்ைமயாகச் ெசய் ெகாண் க்கின்றன. 
அவ்வாேற, கூட் ற த் ைற அைமச்சும் மாகாணசைப 
அைமச்சர்கேளா  ேசர்ந்  இந்த நாட் ேல கூட் ற த் 

ைறைய ேமம்ப த் வதற்காகப் பாாிய ேவைலத் 
திட்டங்கைள ன்ென த்  வ கின்ற .  அேதேபால், 
வர்த்தகத் திைணக்கள ம் எம  நாட் ன் ெபா ளாதார 
ேமம்பாட் க்காக இந்த நாட் ல் தலீ கைளக் ெகாண்  
வ வதற்கும் சுற் லாத் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்கும் 
ேதயிைல, இறப்பர், apparel ேபான்றவற்றின் ஏற் மதிைய 
அதிகாிப்பதற்குமான ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்  
ெகாண் க்கின்ற . இவற்றின் லம் எங்க ைடய 
நாட் க்கு அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற 
பணிையச் ெசய்வேதா , பல ெவளிநா க டனான வியாபார 
ஏற்பா கைள, திட்டமிடல்கைள, policy மாற்றங்கைளச் 
ெசய்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கைள ம் வர்த்தகத் திைணக்களம் 
திடமாகச் ெசய் ெகாண் க்கின்ற .   

அேதேபால், இந்த நாட் ன் ைகத்ெதாழில் வளர்ச்சிக்காக 
IDB ம் எங்க ைடய ைகத்ெதாழில் அைமச்சின் ஒ  பிாி ம் 
ேசர்ந்   வடக்கு, கிழக்கிேல  நீண்டகாலமாக இடம்ெபற்ற 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அைனத் க் ைகத்ெதாழிற்சாைல 
கைள ம் மீள ஆரம்பிப்பதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்  
வ கின்றன. அ மாத்திரமல்லாமல், எதிர்காலத்திேல 
இன் ம் பல திய ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள அைமப்பதற்கும் 
திட்டங்கைளத் தீட் யி க்கின்ற . ெகளரவ உ ப்பினர் 
மன்சூர் அவர்கள் இங்கு இ க்கிறார். அவ ைடய 
சம்மாந் ைறப் பிரேதசத்தில்கூட ஒ  ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடைய அைமப்பதற்கு எங்க ைடய அைமச்சு 
திட்டமிட் க்கின்ற . இத டாக அம்பாைற மாவட்டத் 
தி ள்ள தமிழ் ேபசும் மக்களின் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ேமம்ப த் வதற்கு நாங்கள் எண்ணியி க்கின்ேறாம். 
அேதேபால, ெப ம்பான்ைம சிங்கள சேகாதரர்கள் வா கின்ற 
மஹஓய பிரேதசத்தில் ஒ  ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய ம் 

ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மாவட்டங்களில் தலா ஒ  
ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய ம் அைமப்பதற்குத் திட்டமிட் க் 
கின்ேறாம். ஏற்ெகனேவ,  யாழ். மாவட்டத்தில்  அச்சுேவ ப் 
பிரேதசத்திேல ஒ  ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைட அைமக்கப் 
பட் க்கின்ற ; மன்னாாிேல அைமக்கப்பட் க்கின்ற . 
வ னியாவிேல அதற்ெகனக் காணிகள் ஒ க்கப் 
பட் க்கின்றன.  

டப்பட் க்கின்ற வாைழச்ேசைன காகிதத் ெதாழிற் 
சாைலைய மீள ஆரம்பித்  அப்பிரேதசத்தி ள்ள மக்க க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய - ஆகக் குைறந்த  
2,000 ேப க்காவ  ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கக் கூ ய ஒ  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடயாக அதைன மாற் வதற்கும், 
ஏற்ெகனேவ இ ந்த ைகத்ெதாழிற்சாைலைய மீள இயங்க 
ைவப்பத டாகப் பல ன்ேனற்றங்கைள ஏற்ப த் வதற்கு 

1179 1180 

[ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන්  මහතා] 
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மான ேவைலத்திட்டங்கைள நாங்கள் மட்டக்களப்  மாவட் 
டத்திேல ன்ென த்  வ கின்ேறாம். அ மாத்திரமல்லாமல், 
எங்க ைடய அைமச்சு மட்டக்களப்  நகாிேல ஒ  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய அைமத்தி க்கின்ற . ஏற் 
ெகனேவ, தி ேகாணமைலயிேல கப்பல் ைற என்ற இடத்தில் 
ஒ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய அைமத்தி க்கின்ேறாம். அைத 
இன் ம் விாி ப த் வதற்குாிய ஏற்பா கைள நாங்கள் 

ன்ென த்  வ கின்ேறாம். எங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் 
அஜித் பீ. ெபேரரா அவர்க ைடய ேவண் ேகாளின்ேபாில் 
க த் ைற மாவட்டத்திேல ஒ  ெபாிய ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடைய அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் தற்ெபா  
நடந் ெகாண் க்கின்றன.  

அேதேபால, நாட் ல் கடந்த காலங்களில் அைமக்கப்பட்ட 
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள 
இனங்கண்  அவற்ைறத் தீர்க்கின்ற பணிகைள ன்ென த்  
வ கின்ேறாம். நீண்ட காலமாக நட்டத்திேல இயங்கிய பல 
நி வனங்கள் இ க்கின்றன. இன்  அந்த நி வனங்கைள 
எல்லாம் இலாபமீட்டக்கூ ய நி வனங்களாக மாற் ம் 
நடவ க்ைககைள நாங்கள் ன்ென த்  வ கின்ேறாம். 
அதாவ  இந்த அரசு எ த்தி க்கின்ற நல்ல ன்ேனற்ற 
கரமான நடவ க்ைகயாக, ஜனாதிபதி அவர்களின ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களின ம் ேவண் ேகாளின்ேபாிேல எங்க  
ைடய அைமச்சுக்குக்கீேழ இ க்கின்ற பல நி வனங்கைள 
இலாபமீட்டக்கூ ய நி வனங்களாக நாங்கள் ன்ென த் ச் 
ெசல்கின்ேறாம். 

ெகளரவ அைமச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா அவர்கள் 
உண ப் பா காப் த் ைறக்கான அைமச்சராக இ ந்த 
ெபா  இந்த ஒ ங்குவிதிைய வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாித்தி ந்தார். எனேவ,  அவ க்கு என் ைடய மனமார்ந்த 
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்வேதா , அவர் ன்ென த்த அந்தப் 
பணிகைள எல்லாம் இன்  நாங்கள் ெதாடர்ந்  

ன்ென த் ச் ெசல்கின்ேறாம் என்பைத ம் கூறி, இந்தச் 
சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 මඩකළපුව, තිකුණාමලය, කළුතර ආදී වශෙයන් රට පුරාම 
කර්මාන්ත පුර සකස් කර ෙගන යනවා කියලා දැන් අෙප් 
ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
විනාශ වුණු ඒවා. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමා විනාශ වුණු ඒවාත් සඳහන් කළා, අලුත් කලාප ගැනත් 

සඳහනක් කළා. දැන් මම ඔබතුමාෙගන්  ෙම් කාරණය දැනගන්න 
කැමැතියි. කිරුම් පඩි, මිනුම් සහ කිරුම් මිනුම් උපකරණ 
ආනයනය කර විකිණීම සඳහා ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු තමයි ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
වාෙග් උපකරණත් විෙද්ශවලින් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම්  කියාවලියක් ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දීවත් අපට 
පටන් ගන්න බැරිද? බලන්න, ෙම් ෙපොඩි ෙපොඩි  ෙද්වල් ෙන්. 
තරාදියක් හදා ගන්න, පඩියක් හදා ගන්න, දුනු තරාදියක් හදා 
ගන්න අපට බැරිද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
දැනටමත් කීපයක් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  පුළුවන් තරම් 

ආනයනය අඩු කරවීම සඳහා අෙප් අමාත්යාංශය විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදවා දැනට සමහර කර්මාන්ත ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
2015 ජූලි 2 දිනැති අංක 1921/54 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 

පතෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

".... අදාළ උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීමට නිපුණතාවය ඇති බවට පිළිගත් 
පුද්ගලයන් යටත් පිරිෙසයින් එක් අයකුවත් සෑම වැඩ කණ්ඩායමකම 
සිටිය යුතුය. ....."  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නිපුණතාව තිෙබන අය හඳුනා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ඔබතුමාෙග් පළමු කථාෙව්දී පැහැදිලි 
කිරීමක් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිරුම් මිනුම් සහ 
ඉෙලක්ෙටොනික උපකරණ පිළිබඳව නිපුණතාව තිෙබන අය,  ඒ 
තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන අය හඳුනා ගන්න ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් විෙශේෂ ඒකකයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඉන්න ෙකොට ෙහෝමාගම 

ඉඩමක් දීලා තිබුණා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඉන්න 
ෙකොට ආරම්භ කළා. අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාත් වැඩ ෙකොටසක් කළා. මම ආවාට පස්ෙසේ විවෘත 
කළා. ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ කටයුත්ත දැනටම ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ  පුහුණුවීම් කරනවාද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
පුහුණු කරන එක-  [බාධා කිරීමක්] It is a fully equipped 

centre. ජර්මනිෙයන් ආධාරයකුත් දුන්නා. ඒ අනුව අපි වැඩ 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ පැහැදිලි කිරීම පමාණවත් ෙන්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තව එක කාරණාවක් කියන්න තිෙබනවා. අපට ෙම් 

ඇමතිතුමාත් එක්ක ඒක විසඳා ගන්න පුළුවන්. ඒක ෙපොඩි 
කාරණාවක්. අලුත්වැඩියා සඳහා ලියා පදිංචි ගාසත්ු අය කිරීෙම්දී 
තනි පුද්ගලයා සහ වැඩ කණ්ඩායමක් කියන එක තිෙබනවා. 
හැබැයි, පුද්ගලයාටත්, කණ්ඩායමටත් එකම ගාස්තුව අය 
කරන්ෙන්. ඒෙක් සාධාරණයක් තිෙබනවාද ඇමතිතුමනි. පැහැදිලි 
කර ගැනීම සඳහා මම අහන්ෙන් එපමණයි. ෙවන ෙමොකක්වත් 
අහන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒකට ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා  answer 

කළා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 

ෙයෝජනාවක් විධියට ෙහෝ  සංෙශෝධනයක් විධියට ඒක ඉදිරිපත් 
කරන්න. එතෙකොට ඒ ගැන නීති අංශය  සලකා බලාවි. ඒකට 
අදාළ ඇමති එතුමායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. 

දැන් ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 

[අ.භා. 3.43] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා මිනුම් ඒකක, 

පමිති හා ෙසේවා පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කළා. 1995න් 
පසුවයි ෙමවැනි සංෙශෝධනයක් ෙගනාෙව්. ෙම් මිනුම් ඒකක 
ෙගන්වන අයයි, විකුණන අයයි  සියලු ෙදනාවම ලියා පදිංචි 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, පාරිෙභෝගිකයන් විසින් මිල දී ගනු 
ලබන  භාණ්ඩ සඳහා යම් පමිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
කඩ හිමියකුට වුණත් තමන්ෙග් ෙවළඳාම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය 
වන සියලුම තරාදි  ලියා පදිංචි ෙවච්ච තැනකින් ගන්න තිෙබනවා 
නම් ෙහොඳයි.  ෙම් ලියා පදිංචි ගාස්තුව වැඩි කරලා තිෙබනවා. එම 
වැඩි කිරීම තුළ අවසානෙය් ඒකත් අය වන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයාෙගනුයි. ඒ නිසා  පුළුවන් නම් ෙම් ලියා පදිංචි 
ගාස්තුව මීට වඩා අඩු කරන්න කටයුතු කරන්න.  ෙකෙනක් 
භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න ගියාම,  යම් ෙදයක් කිරලා ගන්නවා නම්  

එම තරාදිය හරි පමිතිෙයන් තිෙබනවාද කියලා බලන්ෙන් නැහැ. 
තරාදිය දිහා බලනවා; ඒක electronic තරාදියක්ද, ෙමොකක්ද 
කියලා බලනවා; එච්චරයි.    

අපි දන්නවා,  දුනු තරාදි ගැන. වතුකරෙය් ෙත් දළු කිරනවා 
නම් දුනු තරාදිෙයන් තමයි කිරන්ෙන්.  දුනු තරාදිය ෙපොඩ්ඩක් එහා 
ෙමහා වුෙණොත් සාමාන්යෙයන් කිෙලෝ එකක්, එකහමාරක් පමණ 
ෙවනසක් ඇති ෙවනවා. නමුත් තරාදිය හරිද කියලා 
පාරිෙභෝගිකයා බලන්ෙන් නැහැ. පාරිෙභෝගිකයා කරන වැෙඩ් 
තමයි, ෙත් දලු ෙදනවා නම් ෙලොරියට ෙදනවා. ෙලොරිෙයන් කිරන 
ගණන ෙපොෙත් දමනවා. එතෙකොට  එක තරාදියක ෙපොඩි 
ෙවනසක් තිබුෙණොත්,  එක ෙලොරියකින් අඩුම ගණෙන් දලු කිෙලෝ 
හාර පන්දහසක්   දවසකට  එකතු ෙවනවා. එතෙකොට කිෙලෝ හාර 
පන්දහසක ෙවනසක් ඇති ෙවනවා. දුනු තරාදිවල ෙවනස  එක 
පාරටම ෙහොයා ගන්න බැහැ. ෙම්වා අවුරුද්දකට පසුව license 
කරනෙකොට ඇෙදනවා. ඒ නිසා අමාත්යාංශය යටෙත් ෙම් පිළිබඳව 
ඒකකයක් හදලා වරින් වර ෙම් මිනුම් ඒකක  පරීක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කෙළොත්,  ඒ අය අඩුම ගණෙන් තමන්ෙග් තරාදිය හරියට 
තිෙයනවාද කියලාවත් බලා ගනියි.  තරාදිය ෙවනස්ෙවලාද කියලා 
බලන්න අවුරුද්දකට සැරයක් license කරනකම් හිටිෙයොත් දුනු 
තරාදිය ඇදිලා ඒෙකන් පාරිෙභෝගිකයාට අවාසියක් ෙවන්න 
පුළුළුන්.  ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන ෙසොයා බලා ෙම් මිනුම් ඒකක 
පරීක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙපරට වඩා සෑෙහන ගුණයකින් ලියාපදිංචි ගාස්තු හැම එකක්ම  
වැඩි කරලා තිෙබනවා.  අවුරුදු 10කට පසුව කරන නිසාද දන්ෙන් 
නැහැ. අපි කියන්ෙන් ලියාපදිංචිය ෙහොඳයි; ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ෙහොඳයි.   

අෙප් චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා  වැදගත් කාරණයක් කිව්වා.  
කිරුම් මිනුම් ඒකක හදන අය ගම්වල ඉස්සර හිටියා. තරාදියක් 
කැඩුෙණොත් ඒ අය හදලා ෙදනවා.  ෙම් electronic වැඩ කරන පුංචි 
කාර්මිකෙයෝ අෙප් ගම්වල ඉන්නවා. නමුත් ඒ කාර්මිකෙයක් 
ලව්වා අපට ෙම් වැෙඩ් දැන් කරවා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙමොකද,  ලියා පදිංචි සහතිකයක් තිෙබන ෙකෙනක් ෙම් වැෙඩ් 
කරන්න  ඕනෑ කියලා තිෙබනවා.  මා දන්නා හැටියට එෙහම ලියා 
පදිංචි ෙවච්ච අය ගම්වල  නැහැ. එතෙකොට තරාදියක් කැඩුණාම 
එය අරෙගන   නගරෙය් තරාදි හදන තැනක් ෙහොයාෙගන යන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ගම්වල සිටින අයෙගන් ෙලොකු මුදලක් අය 
කරන්ෙන් නැතිව, ඉස්සර කළා වාෙග් ෙම් කිරුම් මිනුම් ඒකක 
හදන රැකියාව ගෙම් අයටත් කරෙගන යාමට ඉඩ සලස්වන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ට  ෙම් 
වාෙග්  repair  කටයුතු ෙගොඩක් එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  සහතිකය 
ගන්න ෙලොකු ගණනක් ෙදන්න වුෙණොත් ඒ අය ඒ සහතිකය 
ගන්න කටයුතු කරන එකක් නැහැ. ඒ නිසා  ගම්වල ඉන්න අයට 
යම්කිසි සහන ගාස්තුවකට එම සහතිකය ලබා  ගන්න අවස්ථාව 
දුන්ෙනොත් ඒ අය එය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරයි.  

අපි දන්නවා, ගුවන් විදුලි යන්ත  අලුත්වැඩියා කිරීම, mobile 
phones  සෑදීම වාෙග් electronic වැඩ කරන  තරුණයන් විශාල 
පිරිසක් ගම්වල සිටින බව. ඒ අය Technical College  ගිහිල්ලා 
ඉෙගන ෙගන අද ඒ කටයුතු කරනවා. ඔවුන් තමන්ෙග් ගෙම්ම 
රැකියාවන් කරනවා. Technical College ගිහින් ඉෙගන ෙගන 
තිෙබන නිසා  ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ දැනුම ෙහොඳින්ම තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙලොකු මුදලක් අය කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් ඒ අයට සහතිකයක් ලබා දුන්ෙනොත්, ගෙම් 
ඉන්න ෙවෙළන්දාටත් පුළුවන් ෙවයි ඒ අයෙගන් ෙම් ෙසේවාව 
හරියාකාරව ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්නට.  

ලියා පදිංචි  ගාස්තු වැඩි කරන්න එපා. ගාස්තු වැඩි ෙවන්න, 
වැඩි ෙවන්න ඒ ඔක්ෙකෝම අල්ලන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාෙගන්. එම 
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ෙහේතුව නිසා අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සෑම ෙදයකම මිල වැඩි  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සෑම මිල වැඩිවීමක්ම පාරිෙභෝගිකයාට දරන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  ලයිෂන් කළත්, ලයිට් බිල ෙගව්වත්, වතුර බිල 
ෙගව්වත්, ෙමොන ෙද් ෙගව්වත්,  අන්තිමට පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය 
කරලා තමයි ෙවෙළන්දා ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්. තරාදිය ලයිෂන් 
කිරීමට සහ තරාදිය ගන්න යන සියලුම මුදල් අවසානෙය්දී 
පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය කර ගැනීමට ෙවෙළන්දාට සිදු ෙවනවා.  
ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග්, - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. අපි 
කියන්ෙන්  ලියා පදිංචි ගාස්තුෙවන් අඩක් අය කරෙගන ගම්වල 
සිටින අයට  එම ලියා පදිංචිය ලබා ෙදන්න කියලායි.  

අෙප් රෙට් හැම දිස්තික්කයකම වාෙග් කර්මාන්ත පුර 
තිෙබනවා. දුනු තරාදියක් කියන්ෙන් පුංචි ෙදයක්. ෙපොඩි 
ඉෙලක්ෙටොනික් තරාදි තිෙබනවා. ෙම්වා පිට රටින් ෙගන්වනවාට 
වඩා අෙප් කර්මාන්ත පුරවල හදලා අඩු මිලකට ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. ෙම්ක පුංචි ෙදයක්. අපට කරන්න බැරිකමක් නැහැ, 
කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දීලා, ඒ 
අයට පුහුණුවක් ලබා දීලා කටයුතු කෙළොත් ඒවා අඩු මිලකට ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් ෙවයි.  

ෙගොඩක් ෙවලාවට තරාදියක් ෙගනැල්ලා එක පාරක් කිරලා, 
අෙනක් පාර කිරන්න බලන ෙකොට තරාදිය ෙවනස් ෙවලා. 
ෙගවල්වලට ෙපොඩි තරාදි ෙග්නවා. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක 
නියම පමිතියට නැතිවීමයි. Pavementsවල විකුණනවා, ඒ 
විකුණන ඒවා අරෙගන එනවා. ඉන් පසුව දවසක් ෙදකක් යන විට 
ෙවනස් ෙවනවා. එම නිසා ලියා පදිංචි තැනකින්ම ගන්න කියලා 
කියන එක ෙහොඳයි. එතෙකොට ඒ පිළිබඳව වගකීමක් තිෙබනවා.  
අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ලියා පදිංචි ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් 
නැතිව පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ෙවන විධියට ෙම් කටයුතු 
කරන්න කියලායි. පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා ෙවන විධියට ෙම් 
කටයුතු සිදු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එච්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

[අ.භා. 3.51] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් මා දරපු ඇමති 

ධූරය යටෙත් තිබුණු විෂයක් ගැනයි අද මට කථා කරන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් නිෙයෝගයට අදාළ ගැසට් එක ෙගනාෙව් 
මමයි. මම මුලින්ම ඔබතුමන්ලා කියපු කාරණාවලට උත්තර දීලා 
ඉන්න ඕනෑ.  පසු ගිය රජය කාලෙය් ජර්මන් රජෙය් ආධාර ඇතිව 
ෙහෝමාගම ජාතික මිනුම් පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ඇති කළා. ඒක 
විශාල මධ්යස්ථානයක්. මටවත් ඒකට යන්න ෙවලාවක්  තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, දින 100 වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක මෙග්  
අමාත්යාංශය ෙවනස් වුණු  නිසා. ෙම් ආයතනය ඇති කරලා 
තිෙබන්ෙන් ආසියාෙව් නවීනතම තාක්ෂණයත් සමඟයි.  

ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට ගම්වල 
සිටින කාර්මිකයින් පුහුණු කරලා, ලියා පදිංචි කරලා ඒ අයට ෙම් 
උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම තුළින් ගාමීය 
ස්වයං ව්යාපාරිකයන් විධියට ඒ අයව දිරිගැන්වීමක් සිදු කිරීම අෙප් 
පතිපත්තිය විය යුතුයි.  අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් මහත්වරුන් ඇතුළු 
නිලධාරී මහත්වරුන් ෙම් අවස්ථාෙව්  නිලධාරි කුටිෙය් ඉන්නවා. 
එම නිලධාරි මහත්වරුන් ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරයි කියලා 
මම හිතනවා.  ගරු අමාත්යතුමා සමඟත්  මම ඒ ගැන කථා 
කරන්නම්.  එය කළ යුතුයි කියලා මමත් කියනවා.  

ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා ලියා පදිංචි ගාසත්ු පිළිබඳව 
පශ්නයක් ගැන කථා කළා. මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව විෂය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටියදී තමයි ෙම් නිෙයෝගය ගැසට් කිරීම 
කෙළේ.  මමත් ඒ ගැන කථා කළා. ෙම්ක නඩත්තු කිරීම, ව්යාප්ත 
කිරීම කරන්නට ඕනෑ. ෙකොළඹට ෙවලා, ෙහෝමාගමට ෙවලා සිටීම 
ෙනොෙවයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්,  ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ව්යාප්ත කිරීමයි. 
ෙමතැනදී ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයායි; ජනතාවයි. 
ෙලෝකෙය් බලවත්ම සංවිධාන ෙලස තිෙබන්ෙන් පාරිෙභෝගික 
සංවිධාන. නමුත් ලංකාෙව් ඒක ඉතාමත්ම දුර්වලයි. අද 
පාරිෙභෝගික නිලධාරින්  සිටින්ෙන් ෙබොහාම සුළු සංඛ්යාවක්. අපි 
ෙම් සංඛ්යාව වැඩි කළ යුතුයි. කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම් දීත්  ඒ 
ගැන කථා කළා. රජයක් ෙමොන තරම් පනත් ෙගනාවාත්, බදු සහන 
දුන්නත් ව්යාපාරිකයා විසින් පාරිෙභෝගිකයා ගසා කනවා නම්, 
එයින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අරමුණු ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් රජයට ඒ සඳහා කියා මාර්ග ගැනීමට සිදු ෙවනවා.  

සුදු වෑන් සිද්ධි වාෙග් ෙද්වල් කරන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. 
නීත්යානුකූල ෙද්වල් කිරීම තමයි අෙප් අරමුණ. එකක් තමයි 
ජනතාවට අවෙබෝධයක් ලබාදීම. ෙදවැනි එක තමයි ජනතාව 
හවුල් කර ගැනීම. ඒ වාෙග්ම නිලධාරින් හවුල් කර ගැනීම. ෙම් 
කමය කියාත්මක කිරීෙම්දී අපට නිලධාරින් වැඩිෙයන් ගන්න 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඔවුන් ඒ ගම්වලට යවන්න ෙවනවා. කිරුම් 
මිනුම් උපකරණ සඳහා බලපත ගන්න ඕනෑ වර්ෂයකට වරක් 
පමණයි. ෙමොකද, ඒ සෑම කිරුම් මිනුම් තරාදියක්ම පරීක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. ෙපොෙළේ ෙවන්න පුළුවන්, pavement එෙක් ෙවන්න 
පුළුවන්, කඩයක ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ භාණ්ඩ මිලදී ගනිද්දී 
අහිංසක පාරිෙභෝගිකයාෙගන් ගෑම් ගණනක් අඩු කරලා කිරුෙවොත් 
ෙකොච්චර මුදලක් ගසා කනවාද කියලා බලන්න. ඒ නිසා ෙම් 
කටයුතු මීට වඩා ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. එෙසේ ශක්තිමත් කිරීම 
අවශ්යයි කියා අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළා. ෙමොකද, 
මම ඇමතිවරයා වශෙයක්  ෙසොයා බැලුවාම දැන ගන්න ලැබුණා,  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සිටින නිලධාරින් 
7ෙදෙනක් කුරුණෑගල කච්ෙච්රියට ෙවලා සිටින බව.  ඒ ෙවලාෙව් 
කිව්වාට පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් වුණා. මම කිව්වා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදකකට එක් අෙයක් බැගින් ඔවුන්ව පත් කරන්න 
කියලා. ඔවුන් ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනෑ කියලා 
මම කිව්වා. දැන් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලකම උපාධිධාරි 
නිලධාරින් ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම සෑම ගාම නිලධාරි වසමකම 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සංවර්ධන නිලධාරින් ඉන්නවා, කෘෂි 
නිලධාරිවරෙයක් ඉන්නවා,  සමෘද්ධි නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. හැම 
ගාම නිලධාරි වසමකම 4ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපි ඔවුන්ෙගන් වැඩ 
ගන්නවාද? නැහැ. ඒ නිසා කිරුම් මිනුම් උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා විතරක් ෙනොෙවයි, මිල පාලන අංශය ඇතුළු ඒ අංශ ෙදක 
සඳහාම සංවර්ධන නිලධාරින් 100ෙදෙනක් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
මිල පාලන අංශය එකක්, කිරුම් මිනුම් අංශය තව එකක්. ඒ අංශ 
ෙදකම එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙදකම එකට සමගාමීව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, පන්සෙල් ඉඳන් නගරය දක්වා ජනතාව දැනුවත් කර 
පාරිෙභෝගික කමිටු ඇති කරලා කියා කරන වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අද ෙගනැවිත් තිෙබන 
ෙයෝජනාෙව් වැදගත්කම නිසා කථිකෙයෝ ඒ පිළිබඳව කථා කරන 
බව ෙපෙනනවා. තිරසාර බව කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි.  අද 
ෙලෝකය පිළිගත්,  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට මම සහභාගි වුණා.  

ජනාධිපතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් පැරිසියට ගිහිල්ලා රටවල් 
193ක් සමඟ එම ගිවිසුමට අත්සන් කළා.  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අරෙගන බලමු ෙකෝ. අර්ථවත්, සාරවත් ෙලස අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්න බැරිනම්, විපක්ෂෙය් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් 
හිටියත් අර්ථවත් ෙලස කථා කරන්න බැරි නම් ඒක තිරසරයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම්වා නිසා තමයි අෙප් සමාජය නැවතත් 
පැරණි යුගවලට යන්ෙන්. එම නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්දී 
ක්ෙෂේත 17ක් සඳහා රටවල් 193ක්  එම ගිවිසුමට අත්සන් කළා. 
ගරු අගාමාත්යතුමා එය ඉදිරි සති ෙදක තුෙන්දී ඉදිරිපත් කරයි. 
හැම අමාත්යාංශයක්ම, හැම ආයතනයක්ම, අධ්යාපනෙය් සෑම 
ෙදයක්ම, එක්සත් ජාතීන් හා බැඳුණු ෙම් ෙලෝකෙය් සෑම ෙදයක්ම 
එම බැඳීම තුළින් 2017 වසර තුළ අරෙගන යන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් කිරුම් මිනුම් කියන එක ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. 

අද ෙමතැන the Scout Movement එෙක් ළමයි ටික ඉන්නවා. 
මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා අද මෙග් පධාන උපෙද්ශකෙයක් 
විධියට ඉන්නවා. අපි අධ්යාපන ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරලා 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, ගෙම් පාසෙල් ඉඳලා 
අනාගතෙය්දී සමාජයට නායකත්වය ෙදන අය අපි හදන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා මෙග් අමාත්යාංශයයි, අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි එකතු ෙවලා 
the Scout Movement එක පිළිබඳව Cabinet Paper එකක් 
ඉදිරිපත් කරලා එය සෑම පාසලකම ආරම්භ කරන විධියට කියා 
කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.  

දැන් වැට් බදු පිළිබඳව කථා ෙකෙරනවා. භාණ්ඩ133ක් සහ 
ෙසේවා භාණ්ඩ 21ක් වැට් බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරලා එය රජය විසින් පකාශ කර 
තිෙබනවා. ෙම් පුවත් පත්වල තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා එය ඉදිරිපත් 
කළා. නමුත් ඒ ලාභය ඔක්ෙකෝම අද සමහර කඩකා රෙයෝ 
ගන්නවා. ජනතාව ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. 

අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 10ක් ඇතුළු භාණ්ඩ හා ෙසේවා 133ක් 
බදුවලින් නිදහස් කරන්න අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා 
කළා. ෙම්ක එක එක්ෙකනාට උසි ගන්වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අද 
ජනතාවට වැට් බද්ද බරක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ෙද්වල් නිසයි ඒ. 

පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ෙද්වල් නිසා  අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට බිලියන නවයක ණයක් ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය අද අපට විශාල බරක්. ඒවාත් එක්ක 
තමයි අද අපට රට සංවර්ධනය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඉදිරිෙය්දී අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන කැරුණු අනුව ඔබට දැන 
ගන්න හැකිෙවයි. අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සඳහා කවදාවත් ෙනොකරපු 
විධිෙය් වියදමක් අපි කරනවා. ෙසෞඛ්යයට අපි විශාල වියදමක් 
කරනවා. ෙමොකද, අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් කරන්ෙන් 
අධ්යාපනෙය් ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ නිසායි. ෙම් සමාජය දියුණු 
කරන්න නම්, ජාතික පාසල් නමින් ෙකොළඹ තිෙබන ඉස්ෙකෝල 
අෙනකුත් පළාත්වලටත් ෙගන ගිහින් ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ.   

ෙගොවියාෙග් තැන ඉඳලා බලන්න. තව අවුරුදු 10ක් - 15ක් 
විතර යද්දී -වකුගඩු ෙරෝගීන් විතරක් ෙනොෙවයි- ෙම් රෙට් සියයට 
75ක් පමණ අය ෙරෝගී ෙවනවා. ඒ ගැන මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
දී ජනාධිපතිතුමාටත්  කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට මම සහභාගි වුණා. අද බලන්න 
ෙගොවියා ෙපොෙළොවට දාන වස ටික.   මඤ්ෙඤොක්කා ගෙහේ අල 
බහින්න පායන කාලයට  වස දානවා. එතැන ඉඳලා ෙගොවියා වතුර 
ටික වස කරනවා, ෙපොෙළොව වස කරනවා, පනුවා විනාශ කරනවා. 
අෙප් ස්වභාව ධර්මෙය් තිෙබන ඒවා ඔක්ෙකෝම වස කරනවා. 
ෙතොග ෙවෙළන්දා ෙගොවියාෙගන් එම ආහාර -එළවලු ෙවන්න 
පුළුවන්, පලතුරු ෙවන්න පුළුවන්- අරෙගන ගිහිල්ලා විෂ ෙබෙහත් 
ගහනවා. ඊළඟට  සිල්ලර ෙවෙළන්දා ඒවා අර ෙගන ගිහිල්ලා විෂ 
ෙබෙහත් ගහනවා. ඊට පසුව එළවලු විකුණන ෙපොඩි කෙඩත් 
ඒවාට විෂ ෙබෙහත් ගහනවා. අපි ඔක්ෙකෝම කන්ෙන් වස. ෙම් 
සමාජය ෙමන්න ෙම් කියාදාමය තුළින් යන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ 
නිසායි "වස විෙසන් ෙතොර රටක්" යනුෙවන් ජාතික වැඩසටහනක් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ආරම්භ වුෙණ්. අද අපට එම 
කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන යාමට පියවරයන් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
අපි පියවර ගත්ෙත් නැත්නම්, අනාගතෙය් දී ෙම් රෙට් සියයට 
75ක් පමණ ෙරෝගී සමාජයක් බිහි වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු පනතින් 
පසු මෙග් අමාත්යාංශයත්, හැම ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයක් සමඟත් මම 
සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොකද “තිරසර ජීවිතය” කියලා එයින්  ෙරෝගී 
සමාජයක් බිහි කරනවා නම් එයින් අපට වැඩක් නැහැ.  නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය කියනවා, නිදහස් අධ්යාපනය කියනවා, ඒත් වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් කෑම කඩවල් ගැන කියන්න 
කැමැතියි. කෑම කඩවලට ගියාම කන්න හදන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා කඩවල්වල කුස්සියට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ.   1977දී මම 
Parliament එෙක් ඉඳලා කෑම පාර්සලයක් ගන්න බම්බලපිටිෙය් 
තිබුණු ''මැෙජස්ටික්'' ෙහෝටලයට ගියා. ඒ අවට ෙවන තැනක් 
නැහැ, ඒක තමයි ෙලොකුම ෙහෝටලයකට තිබුෙණ්. ඒ දැන් තිෙබන 
ෙහෝටලය ෙනොෙවයි. ඒ ෙවලාෙව් කෑම පරක්කුයි. ඒ නිසා මම 
කුස්සිෙය් පිටුපස බලන්න ගියා.  කුස්සිෙය් බිම ෙකෙසල් ෙකොළ 
දාලා. ජරාෙගොෙඩ් කෑම දානවා. මම එතැනදිම ගැහුවා.  මම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙකෙනක් කියලා බැලුෙවත් නැහැ. ඊට පසුව 
කෙඩ් වැහුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වාස කරන්න, අදත් ෙමවැනි 
ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. ඉතින්, ෙමවැනි ෙද්වල්ද අෙප් සමාජයට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා නීතිය තිබුණාට විතරක් මදි. අපි ඒ 
නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම කියා 
සිටින්න කැමැතියි, ෙද්ශපාලනඥයන් වුණාම අපි ෙබොෙහොම 
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වගකීමක් ඇතිව වැඩ කරන්න ඕනෑ කියලා. ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා නම් ෙබොෙහොම අර්ථවත්ව වගකීමකින් යුතුව 
වැඩ කරනවා. නමුත්, සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් බලය ආරක්ෂා 
කරගන්න ඕනෑය කියලා අනවශ්ය විධිෙය් ෙද්වල් කියලා අනා 
ගන්නවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග් ෙහොඳ 
මිතෙයක්.  Maternity and Childcare Centre at Mullegama in 
Homagama විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී එවකට එතුමා අධ්යාපන 
ඇමති විධියට පකාශයක් කළා. ඒ පකාශය 2012.03.19 ෙවනිදා 
Daily Mirror පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවන වා. ෙමතුමා ජීවන වියදම 
ගැන කියලා දැන් කෑ ගහනවා. දැන් ජීවන වියදම වැඩියි කියනවා. 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ පකාශය, Daily Mirror 
newspaper එෙක් කතෘ විසින් සටහන් කරපු ෙමම ෙකොටස මම 
සභාගත* කරනවා. එයින් ෙකොටසක් පමණක් දැන් මම 
කියවන්නම්.   

Daily Mirror newspaper of 19.03.2012 states, I quote:  

“The government has been able to contain the increasing cost of 
living. The prices of goods in 1960s have increased by a large 
margin by the year 2000, and it will increase further by the year 
3000. Then people living in 3000 will say that the prices of goods 
were much less in the year 2000, just as we talk about the prices of 
goods in the 1960s.” 

Muditha Dayanananda has written this article. ෙම්, අෙප් 
හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා කියපු එකයි. එතුමාෙග් තව ලස්සන 
කථාවක් තිබුණා. එතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මට ෙදවැනියා 
හැටියට කථා කරන්න තිබුණා.  අෙප් මන්තීවරුන් එක්ක  වනජීවී 
අමාත්යාංශය ගැන මට රැස්වීමක් තිබුණා.  තමන් වගකීමක් ඇතිව 
වැඩ කරන්න ඕනෑ. මම වුණත් එෙහමයි. මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතයට අවුරුදු 40ක් වනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නවා කියලා 
විතරක් ෙනොෙවයි අපි කථා කරන එක ගැන වගකීමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. තමන් විහිළුකාරෙයක් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊෙය් කියපු කාරණය 
නැවතත් කියනවා. "රුපියල් 2,500කින් මාසයක් කාලා බීලා ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන්" කියලා කියපු එක්ෙකනා ෙන් මෙග් මිත ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. දන්නවා ෙන්ද? "තිෙදෙනකුෙගන් 
යුත් පවුලකට රුපියල් 7,500ක මුදලකින් මාසයක් කාලා බීලා 
ෙනොමැරී ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්" කියා එතුමා  කිව්වා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා ඉන්න ෙවලාවක කිව්වා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ඕනෑ වුෙණොත් මම ආෙයත් 

කියන්නම්. එතුමා කියපු අෙනක් කාරණය ෙමොකක්ද? මම එය 
කියවන්නම්. හරි නම් විපක්ෂෙය් කෑ ගහන නායකෙයෝ  ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. ෙකොරියාෙව් ගිහිල්ලා ජම්ෙබෝරි දමන එක 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ජපානෙය් ගිහිල්ලා, ජාත්යන්තර රවුම් 
ගහලා එන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 2012 අෙපේල් මස 9වැනි 

සඳුදා 'ලංකාදීප' පුවත් පතට බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙමොකක්ද, කියා තිෙබන්ෙන්? I am repeating it today. "හාල්පිටි 
කිෙලෝවකින් ඉඳිආප්ප 350ක් හදන හැටි මැයි මාසෙය්දී කියනවා: 
එවිට උෙද් ෙව්ලට යන්ෙන් රු. 10යි" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. 
මම ෙම් ගැන ඊෙයත් කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් ඉඳිආප්පයක් රුපියලක 
විතර පමාණය ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 350ක් හදන්න 
බැහැ. හාල්පිටි කිෙලෝවකින් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඉඳිආප්ප 
75යි. ඕනෑ නම් වැඩිම වුෙණොත් 85ක් හදන්න පුළුවන් ෙවයි. 
එෙහම කියපු ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද, අද ජීවන වියදම ගැන කෑ 
ගහන්ෙන්? ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කල්පනා 
කරලා බලන්න. අවුරුද්දක් තුළදී අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල 
ෙවනසක් ඇති කරනවා. අපට ජාත්යන්තරෙයන් -චීනෙයන්- උදවු 
ලැෙබනවා. ෙහට අනිද්දා අගමැතිතුමා ආෙයත් චීනයට යනවා. 
චීනය අපත් එක්ක තරහ නැහැ. වැඩි ෙපොලී ඔක්ෙකෝම අඩු කරලා. 
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ඒවා ගන්න යනවා.  

චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් දකුණු පළාෙත් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අක්කර දහසක් දියුණු කරනවා. 
හැබැයි, ඒක මට පශ්නයක්. අක්කර දහසක් එෙහන් ගත්තාම අලි 
ටික ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඇයි, වැරදි සහගතව ඔබතුමන්ලා airport 
එක හැදුවා; harbour එක හැදුවා. පරිසරය ගැන, ෙසොබාදහම ගැන 
හිතුෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිස්තු පූර්ව 3වන 
සියවෙසේදී මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වැඩම කරලා 
මිහින්තලෙය්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "මහ රජ, ඔබ ෙම් භූමිෙය් 
අයිතිකරු ෙනොෙවයි, භාරකරු. ඔබට ෙමන්ම ගහ ෙකොළ, සතා 
සිවුපාවාටත් නිදහෙසේ ෙම් භූමිෙය් සැරි සැරීමට අයිතිය තිෙබනවා" 
කියා කිව්වා. ඒක මම  ෙලෝකෙය් හැම තැනකදීම කියනවා. 
"තිරසර" කියන්ෙන් ඒකයි.  

මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඇයි ෙදයියෙන්, අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ඔබතුමන්ලා පයින් යන්ෙන්? හිටියා 
නම් අදත් ජනාධිපති ෙන්. ෙම් කිසිම බරක් නැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු පාර්ශ්වය පැත්ෙත් ෙන්. එෙහම නම් අපි ඔය 
පැත්ෙත් ෙන්. ඇයි, හදිස්සි වුෙණ්? අෙප් චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා 
අදත් ඇමති, එතුමා ජනාධිපති. ඔබතුමන්ලා රජ කරනවා. හැබැයි, 
රට ඉවරයි. ඇයි, හදිස්සි වුෙණ්? මම රහස කියන්නම්. මම දැන 
ගත්ත ෙදයක් ෙම් කියන්ෙන්. එදා ෙම් රට ෙගනිච්ෙච් මහින්ද 
රාජපක්ෂයි, මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපති මෙග් මිත අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මැතිතුමායි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් පී.බී. 
ජයසුන්දරයි. ෙම් තුන් ෙදනා තමයි රට ෙගනිච්ෙච්. රෙට් ආර්ථිකය 
විනාශ ෙවලා, විනාශ ෙවලා ෙලෝකෙය් රටවල් ඔක්ෙකෝම 
ඉරානයට වාෙග් අපට තහංචි දමා ෙගන ආවා. අපි ෙකොන් වුණා. 
එෙහම වුණා නම් ෙම් වන විට සාගතෙයන් මිනිස්සු මැරිලා. 
ඡන්දයට ගිෙය් ඒකයි. "සාත්තරකාරෙයෝ" කියන්ෙන් ෙබොරු. ඒක 
එතුමන්ලා තුන්ෙදනා විතරයි දැන ෙගන හිටිෙය්. අන්න ගියා. 
එෙහම ගිහිල්ලා පැරදිලා තමයි අද කියන්ෙන්, ආණ්ඩුව ෙදන්න 
කියලා. අද අපි ඒ බර ඔක්ෙකොම කරට අර ෙගන ඒවාත් ෙගවන 
ගමන් තමයි ජනතාවට සංවර්ධනය උදා කර ෙදන්ෙන්.  

සෙතොස ආයතනෙය් සිදු වූ වංචා, ගසාකෑම් සම්බන්ධ files ටික 
ඔක්ෙකෝම මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇමති විධියට හිටපු කාලෙය් 
FCID එකට භාර දීලා තිෙබනවා. චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, 
පී.බී. ජයසුන්දර සෙතොස සභාපතිට ලියුමක් යැව්වා. ෙමොකක් 
සම්බන්ධෙයන් ද? හාල් ෙමටික්ෙටොන් ෙදලක්ෂ විසිපන්දහසක් 
ෙගන්වන්න ඔබතුමන්ලා අනුමත කළා. ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවලාෙව් 
හිටියා. ලංකාෙව් හාල් තිබුණා. ෙපොන්නි සම්බයි, රතු කැකුළුයි 
ෙක්රළෙයන් ෙගන්වන්න අනුමත කළා. ෙමටික්ෙටොන් ෙදලක්ෂ 
විසිපන්දහසක්, කීයටද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 80කට. 
පී.බී. ජයසුන්දර ලියුමක් යැව්වා, ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව 
ඉන්දියාෙව් අහවලාට ෙදන්න කියලා.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම එදා භාරයක් ඔප්පු කරන්න ෙසෝමාවතී පන්සලට ගිහිල්ලා 
හිටියා.  ෙදයිෙයෝ බැලුවා වාෙග්, අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත් 
ඇවිල්ලා හිටියා. ඒක ෙබෞද්ධයන්ෙග් පූජනීය ස්ථානයක්. එතැනට 
ෙක්රළෙයන් සාමිවරුන් වගයක් ඇවිල්ලා හිටියා.  අෙප් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාටත් කෑමට ආරාධනා කර තිබුණා. එතුමා කිව්වා, 
"මට යන්න බැහැ. ජයවිකම යන්න ෙකෝ" කියා.  

මම ගිහිල්ලා  ඒ ෙක්රළෙය් මහත්වරුන් එක්ක කෑම කද්දි මට 
හඳුන්වා දුන්නා, ෙකොට මහත්මෙයක්ව. "සර්, ෙමයා අහවලා" කියා 
මට හඳුන්වා දුන්නා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, එම ව්යාපාරිකයා 
ගැන. මම දන්ෙන්ත් නැහැ, Gregory's Road එෙක් ඔහුෙග් office 
එකක් තිෙබනවාලු. මම ඔහු සමඟ කථා කළාම, “Sir, I have been 
doing business with the former Sri Lankan Government” 
කියා  කිව්වා. "ෙමොනවාද ෙගෙනන්ෙන්?" කියා මම ඇසුවා. He 
said, “I was the one who supplied rice to Sri Lanka”. Then, I 
asked him at what price he supplied ponni samba.  ඔහු කිව්වා, 
“I gave it at Rs. 22 and rathu kekulu at Rs. 25 or something” 
කියා. The margin or the CIF value එක ෙමෙහේ සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් වරාෙයන් ෙගොඩ බානෙකොට, 38ට. කිෙලෝ එකට 
රුපියල් 14 ගණෙන් ෙමටික් ෙටොන් 225,000ක් සහල් 
ෙගනාෙවොත් ෙකොෙහොමද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
හිතුවා ඔහුට සිංහල ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ නිසා මම මා 
සමඟ සිටි ෙකෙනකුට සිංහෙලන් කිව්වා, "ෙම්ක record කරන්න" 
කියා. ෙම් මිනිහා පැනලා ගියා. ෙම් මිනිහා මට නැවත හමු වුණා, 
කුලියාපිටියට අගමැතිතුමා පැමිණි ෙව්ලාවකදී. ඔහු මට මුහුණ 
දුන්ෙන් නැහැ. ඔන්න මිනිස්සු. පී.බී. ජයසුන්දරලා ෙටන්ඩර් නැතුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 80කට එෙසේ සහල් ෙගන්වීමට 
නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? බයක්, සැකයක්, චකිතයක්, 
හිරිකිතයක් නැතුව එෙහම වැඩක් කෙළේ ෙකොෙහොමද? ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි, ඔබතුමා අවංක ෙකෙනක්. මම 
දන්නවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුව ෙම් රට කෑවා. 
ඒ ඔක්ෙකෝම එළියට එනවා. ෙම් රෙට් නිලධාරින්ට අපි වැටුප් 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න ඕනෑ. අපි ඒවා 
කරනවා. අපිට අවුරුද්දක් ෙදන්න. ෙම් රට තුළ සිටිමින් මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්. මම කාටවත් අපහාස කරන්න කැමැති නැහැ.  

මම අලි ෙදෙදෙනකු ගැන යම් කාරණයක් කථා කරන 
අවස්ථාවකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ඇසුවා, "ඇයි, 
ඔබතුමා කුරුණෑගලින් තරග ෙකරුෙව්?" කියා. මම එතුමාට 
කිව්වා, "ඔබතුමාෙග් ආත්මය තියා ගන්න" කියා. ෙමොකද, මාත් 
සමඟ එතුමා නාලන්ෙද් ෙබෝඩිෙම් සිටියා ෙන්. මම එෙසේ ඇසුවා. 
අද ගිහින් උපවාස කරනවා. ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් වනජීවි ඇමති විධියට කටයුතු කළා. අර ෙහොරු ටිකක් 
එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා අන්න, දළඳා මාළිගාව ළඟ තුන්-හතර 
ෙදෙනකු උපවාස කරනවා. ෙමොකක්ද ෙකොන්ෙද්සිය? මට DIG 
කියනවා, "නීතිවිෙරෝධියි කියා අල්ලා ගත් අලි හතළිස් ෙදනා 
ෙදනවා නම් අපි නැඟිට යනවා" කියා. මම කිව්වා, "ෙදනවා 
ෙනොෙවයි, අධිකරණෙය්දී ඔවුන්ට ෙවන ෙදය බලා ගන්න" කියා. 
අන්න දැන් කිහිප ෙදෙනක් හුළං බැහැලා ඉන්නවා. අලි බාස්ලාට 
ෙපොවා නටන්න හැදුවා. ඒවාට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. මම කිව්වා, 
ෙම් රාජපක්ෂ රජය ෙනොෙවයි; ෙම් රජය ෛමතී-රනිල් රජය කියා 
DIGට කියන්න කියා. ෛමතී-රනිල් රජෙය් නීතියක් තිෙබනවා. 
නීතිය කාටත් එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් 
එකයි; මටත් එකයි. මම වරදක් කෙළොත් මට ඒකට දඬුවම් ෙදන්න 
ඕනෑ. අපි මහජනතාවෙග් සල්ලිවලින් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒකයි මම 
ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් කටයුතු හරියාකාරව 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් පධාන 
ෙපෙළේ අයයි අද අප සමඟ සිටින්ෙන්. අවුරුදු පහක් තුළ අපි ෙම් 
රට හදනවා. නීතියක් ෙගෙනනවා; විනයක් ෙගෙනනවා; රට 
සංවර්ධනය කරනවා. ආසියාෙව්, ෙලෝකෙය් තිෙබන මහා ලස්සන 
රටක් බවට අප ෙම් රට පත් කරනවා. 

අපි ෙම් කරන කටයුතු ගැන කථා කරද්දී මම වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා, වැඩි කල් යන්න කලින් ඔය 
පැත්ෙතන් තව ෙකොටසක් ෙම් පැත්තට එන බව. ගජදීර 
මැතිතුමනි, ෙබොරුවට තර්ක කර කර ඉන්න එපා. ඔබතුමා ෙහොඳ 
වාමාංශික නායකෙයක්. ඒ නිසා අන්ධෙයක් වාෙග් ෙම් 
ෙද්ශපාලන ගමන යන්න එපා. මම ඔබතුමාට ගරු කරන නිසායි, 
ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන්. තමන්ෙග් මනසින් හිතන්න, කාලය 
අනුව. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අන්තිෙම්දී සිටිෙය් ෙකොෙහේද? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙන්. ජීවිතය මරණයකි. නායකෙයෝ 
ඔක්ෙකෝම ෙම් පක්ෂෙයන්ෙන්, ගිෙය්. අපි අවංකව හිතනවා. 
රනිල් විකමසිංහ කියන්ෙන් ෙකළින් අවංකව කටයුතු කරන 
ෙකෙනක්. ෙහොෙරක් කියා ඔහුට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න බැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු මහ 
ෙල්කම්තුමා. එතුමා දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනත ෙගනාවා. ඒකට අපිත් සියයට සියයකින් 
සහෙයෝගය දුන්නා. දුම්වැටි භාවිතය ශරීරයට අහිතකර බව 
දැක්ෙවන රූපමය අවවාද සියයට අසූවකින් සිගරට් පැකට්වල 
පදර්ශනය කිරීමට පියවර ගත්තා. එතුමා කැබිනට් එ ෙක්දී කඳුළු 
සලමින් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එතුමාට දවසක් Temple Treesවලට 
එන්න කිව්වාලු. එෙසේ එන්නය කියා Ceylon Tobacco Company 
PLC එෙක් නිලධාරින් ඉදිරිෙය් තබා ෙගන එතුමාට අපහාස කරලා 
කිව්වාලු, "අරක අයින් කරනවා" කියා. රූපමය අවවාද සියයට 
60කින් සිගරට් පැකට්වල ගහන්න කිව්වාලු. එතෙකොට එතුමා 
කිව්වාලු, "සර්, පනතට අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔක්ෙකෝම එයට 
අනුමැතිය දුන්නා"ය කියා. "මම කියන ෙද් කරනවා" කියා 
එතෙකොට කිව්වාලු. ඒ වා ෙග් ෙදක-තුනක් වුණා. එකක්, 
ෙබෙහත්වලට වුණු ෙදය. ඒ වාෙග් අවංක අයට අපි ආරාධනා 
කරනවා. අපි ෙම් රට හදමු. මම කථා කරන එෙක් - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආරාධනාව කවුරුහරි 

පිළිගත්ෙතොත්, ඒෙකන් ඔහුෙග් අවංකකම නැති ෙවනවා. 
අවංකකම තිෙබන්ෙන් පතිපත්තිවලයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒකද එන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙබොරු ෙන්, කියන්ෙන්. අෙන්! ඒ 

ෙබොළඳ න්යාය දමන්න එපා. ඒත් කමක් නැහැ. ෙදවියෙන්! අපි 
ෙම් රට අවුරුදු හතර-පහකින් හදමු. ෙත්රුණාද? අපි ෙම් රට හදමු. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කුණු ෙගොඩට ගිහිල්ලා පෑෙහන්න එපා. 
ෙමතැන මෙග් මිත රණතුංග මැතිතුමාත් ඉන්නවා. එතුමාෙග් 
තාත්තා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙකෙනක්. ගරු ගජදීර මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් තව කල්පනා කරන්න. කාලය ඔබතුමාට ඥානය පහළ 
කරාවි; අපි යන ගමන නිවැරදිය කියාවි. හැබැයි වැරදි කෙළොත් 
ෙම් පැත්ෙත්ත්, ඔය පැත්ෙත්ත් කාටත් නීතිය  එකයි. මම එතැනයි 
ඉන්ෙන්. මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙයන් මම අයින් ෙවන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම්ක කියාත්මක කරලායි.  මම ඒ කථාව හැමදාම කියපු 
ෙකෙනක්. ඔය පැත්ෙත් ඉඳලාත් කිව්වා. ෙමොකක්ද කෙළේ, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා?    
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ෙම් රෙට් ෙදවිෙයෝ ඉන්නවා. බුදුන්ෙග් ධර්මය හා රට ආරක්ෂා 
කරනවා. කැබිලිත්ෙත් ෙද්වාලයට ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ,  
නරක ෙව්ලාෙව්දී?  අර නිලධාරිෙයක් හිටියා, Park Warden 
වශෙයන්. කතරගම ෙදවියන්ෙග්, ගණ ෙදවියන්ෙග් සියලුම 
පින්තූර ෙපොෙහොර බෑග්වලට දාලා ෙගනිච්චා. මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන කිව්වා. එතෙකොට විජයමුනි ෙසොයිසා, 
විෂය භාර ඇමති. ඔය කරපු ශාපය වදිනවාය කියායි මම ෙම් 
සභාෙව්දීයි කිව්ෙව්. මාස තුනයි යන්ෙන් කියලා මම කිව්වා. 
කවුරුත් හිතුෙව් නැහැ, ආණ්ඩුව ෙපරෙළයි කියලා.  "නැහැ. නැහැ. 
අපි ෙනෙවයි, එය කෙළේ නිලධාරින්" කියලා එතුමා කිව්වා. මම 
කිව්වා, "නැහැ, එය කෙළේ ඉහළින්"ය කියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ගිහින් කැබිලිත්ෙත් අතරමං වුණා, පාලම් කඩාෙගන ගියා. ෙචොපර් 
එෙක් යන්න වුණා.  

ෙම් රෙට් තිෙබනවා, යම් බලෙව්ගයක්. ඒක අපි කවුරුත් දැන 
ගන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් එෙහම නටන්නට බැහැ. ෙම් රට එවැනි 
තැනක්. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් කියන්ෙන්,  ඥානය 
පහළ කර ෙගන,  ෙබොරුවට ෙම් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව, අතරමං 
ෙවන්ෙන් නැතිව ඉන්න;  විමල් උන්නැෙහටයි තව එක්ෙකෙනකුට 
ෙදන්ෙනකුටයි ඕනෑ විධියට ෙම් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න 
කියායි. ඇයි ෙම් විධිෙය් වැඩ කරන්ෙන්? අපි ඔක්ෙකොම එක්කාසු 
ෙවලා ෙම් රට හදන එකයි කරන්න තිෙයන්ෙන්. කුණුහරුප 
කියන්න ෙනොෙවයි අපි ෙමතැනට එන්ෙන්. ගහ ගන්න ෙනොෙවයි 
අපි ෙමතැනට එන්ෙන්. මම ඒවාට විරුද්ධයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි 22ක කාලයක් ගත්තා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කථිකෙයෝ නැහැ ෙන්. මම ෙමතැන ඉඳෙගන ඔෙහේ ෙබරය 

ගහනවා. විපක්ෂෙය්  කවුරුත් නැහැ. ධර්මෙද්ශනාවක් කරනවා 
වාෙග් අවවාද කරනවා, ඥානය පහළ ෙවන්න. බුදුන් වහන්ෙසේ, 
ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ, මුහම්මත් නබිතුමා කියා තිෙබනවා වාෙග්. ඒකයි 
මම කෙළේ. ෙම් අවස්ථාෙව් අෙනක් අයත් ෙම් ගරු සභා ගැෙබ් 
සිටියා නම් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සංෙශෝධනය ගැන 

කියන්න මට අමතක වුණා. තනි පුද්ගලයකුට ලියා පදිංචි ගාස්තුව 
අඩක් කරන්න සංෙශෝධනය කරන ෙලස ඉල්ලිමක් කළා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ගරු ඇමතිතුමාට කියන්නම්. අෙප් නිලධාරිනුත් අහෙගන 

ඉන්නවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක සාකච්ඡා කරලා කරන්න. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම අදාළ ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එම නිසා තමයි මතක් කිරීම කෙළේ. ඔබතුමා තමයි ඇමතිතුමා 

ෙවනුෙවන් පිළිතුරු කථාව දැන්  කර ගහලා කෙළේ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි හරි. සුළු සුළු ෙද්වල් ගැන ෙන් ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්. 

ඔය ෙබොරු ෙද්වල් කථා කරන්න එපා.  මම කිව්ව ෙද්වල්  ගැන 
කල්පනා කරලා, ගජදීර මැතිතුමන්ලා  ඥානය පාවිච්චි කර අපි 
එක්ක කටයුතු කරන්න එන්න. අපි රට හදමු. ෙබොරුවට ඒ ෙද්වල් 
කරන්න යන්න එපා. වර්ජනය කිරීම්  ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි 
එක්ක යන්න ෙම් මාර්ගයට එන්න.  එෙසේ නම් ඉතින් කාලය 
පශ්නයක් ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 
[අ.භා. 4.17] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රට අෙප්ක්ෂිත 

සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ෙගන යද්දී ඉතා වැදගත් කාර්ය භාරයක් 
පැවරී තිෙබන මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමෙහය වන මිනුම් ඒකක, පමිති හා  ෙසේවා පනත යටෙත් වන 
නිෙයෝග ගැනයි අපි අද කථා කරන්ෙන්. 1995 අංක 35 දරන 
මිනුම් ඒකක පමිති හා ෙසේවා පනත තුළිනුයි ෙම් කාර්යය පටන් 
ගත්ෙත්. ෙම් පනත යටෙත් වන නිෙයෝගවල තිෙබන ගාස්තු අය 
කිරීම හා සංෙශෝධනය කිරීම ගැනයි අපි අද කථා කරන්ෙන්.  

මීට කලින් ෙම් පනත සංෙශෝධනය කර තිෙබන්ෙන් 2007 
වර්ෂෙය්දීයි. අද ෙවනෙකොට එය විශාල සංෙශෝධනයකට ලක් 
ෙවනවා. සමහර ඒවා - items  සුළු ගණනක් - සියයට 300ක් 
400ක් වාෙග් ගුණයකින්  සංෙශෝධනයට ලක් ෙවනවා. ෙමොකද, 
අවුරුදු ගණනකින් සංෙශෝධනය කර ෙනොතිබුණු නිසා. ෙම් සඳහා 
අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ෙම් කාරණය ෙදස බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, දඩ මුදල් අය 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගාස්තුත් සං ෙශෝධනය කරන්නට ඕනෑ බව.  
ෙමොකද, ඒවාත් ෙබොෙහොම කාලයකින් සංෙශෝධනය ෙවලා නැහැ.  
වැරදි කරන අයෙගන් දඩ වශෙයන් අය කරන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු 
ගණන් නිසා ෙම් කටයුත්ත ඒ තරම් ඵලදායි ෙනොවන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවච්ච අවස්ථා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් පිටෙකොටුෙව් තිෙබන මිදි ෙවළඳාම ගැන බැලුෙවොත්, 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට තාවකාලික ප්ලාස්ටික් තරාදිවලින් තමයි කිර-
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරා පාරිෙභෝගිකයා ට ෙදන්ෙන්. මිනුම් ඒකක හා පමිති හා ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්    ඒ තරාදිය අර ෙගන ගිහින් සීල් තබා නඩු 
දැම්මාට ඊළඟ දවෙසේත් පමිතිය නැති ප්ලාස්ටික් තරාදියකින් 
කිරලා බඩු විකුණන්නට  පටන් ගන්නවා. ෙමොකද, ෙම් සඳහා වන 
දඩය සහ දඬුවම ඉතාමත්ම සුළු නිසා.  ෙමොකද, පාරිෙභෝගිකයාට 
සාධාරණ වශෙයන් බඩු ලබා දීම සඳහා රෙට් යහ පාලනයට අවශ්ය 
වන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි ෙම් මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. අද ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග තුළින් දඩ මුදල් 
ගැන වාෙග්ම ලබා ෙදන දඬුවම් ගැනත් ෙපොඩි සංෙශෝධනයක් 
ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කාරණයත් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මා විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරනවා.  

ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අෙප් රටට කරන්න පුළුවන් ෙදයින් 
සියයට 50ක්වත් තවම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව ශක්තිමත් කරන්න අපට එකතු 
ෙවන්න ෙවනවා. ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම තුළින් 
 අපට විෙද්ශ විනිමය ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් සල්ලි 
විවිධ පමිතිකරණ කටයුතු සඳහා පිට රටට ඇදී යනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් තිෙබන නිෂ්පාදන පහසුෙවන් කර ගන්න පුළුවන් වන 
විධියට ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ෙමොකද, 
ඉදිරිෙය්දී ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළට අවශ්ය වන විධියට අෙප් 
රෙට් නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ආර්ථික සැලැස්ම 
යටෙත් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා,  විවිධ රටවල් 
එක්ක විවිධ ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන, ඒ ඒ රටවලට අවශ්ය  
නිෂ්පාදන ලබා ෙදන්න බලනවා. අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන විෙද්ශ 
රටවලට ලබා දීෙම්දී මිනුම් සඳහා ජාත්යන්තර පිළිගැනීෙම් සහතික 
ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතනයක් තිබීම වැදගත් වනවා. ඒ නිසා ෙම් 
මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් පිළිගත් පමිතිය 
යටෙත් ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ඇතිව උෂ්ණත්වය, පරිමාව, දිග, 
පීඩනය, විද ත් ධාරාව, විද ත් ශක්තිය සහ බලය මැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහතික ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. පාරිෙභෝගිකයා පාවිච්චි කරන විදුලි ඒකක පමාණය 
සඳහන්වන මීටර් පරීක්ෂා කරන පමිතිකරණ උපකරණ 
සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට වතාවක් ෙවන රටකට යවලා පමිතිය 
සකස් කර ගන්න ඕනෑ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් කාර්යය 
සඳහා අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 30ක විතර මුදලක් විෙද්ශ 
රටවලට යවපු බව අපි පසු ගිය දවස්වල දැක්කා. නමුත් 
වර්තමානය වනෙකොට අෙප් ආයතනයට හැකියාව ලැබිලා 
තිෙබනවා, ෙම් උපකරණ පිට රට යවන්ෙන් නැතිව, අෙප්            
ශී ලංකාෙව් තිෙබන මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ සඳහා ජාත්යන්තර පමිතියට අවශ්ය 
සහතිකය ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා අෙප් රෙට් සල්ලි ඉතුරුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපිට කරන්න බැරි ෙද්වලුත් තිෙබනවා.   

අද අපි ෙකොන්කීට්වල ශක්තිය ගැන කථා කරනවා; විවිධ 
බලයන් ගැන කථා කරනවා. බලය මනින්ෙන් නිවුටන් මඟින්. 
නමුත් බලය වාෙග් ෙද්වල් මැනලා, ඒවාට ජාත්යන්තර සහතිකය 
ලබා දීෙම් හැකියාව ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නැහැ. ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් බලය මැනීෙම් උපකරණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම    
ශී ලංකා පමිති කාර්යාංශෙය් බලය මැනීෙම් උපකරණ තිෙබනවා. 
නමුත් ජාත්යන්තර සහතික ලබා දීෙම් හැකියාව අෙප් ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නැහැ. මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අෙප් රෙට් ජනතාව විසින් නිෂ්පාදන 

නිර්මාණය කරන අවස්ථාෙව්දීත්, රෙට් සංවර්ධන කියාමාර්ගවලදී 
වාෙග්ම, පරිසරය සුරැකීම සඳහා අවශ්ය මිනුම් වන ආෙලෝකෙය් 
තීවතාව, චුම්බක තීවතාව, කම්පනය, අධිෙවෝල්ටීයතාව, දව ගලා 
යෑම, වාහනයක ෙව්ගය, ආර්දතාව  නැත්නම් ෙතතමනය වාෙග් 
ෙද්වල් මැනීම සම්බන්ධෙයනුත් ජාත්යන්තර නිෙයෝජිතයා 
වශෙයන්, එම සහතික ලබා දීෙම් පහසුකම්  ඇති කිරීමට අෙප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ පශ්න ෙගොඩාක් අපට පැන නැඟිලා 
තිෙබනවා. ආහාරවල තිෙබන විෂ රසායන දව්ය ගණනය කරන්න 
පුළුවන් වන විධියට එහි පමිතිය ජාත්යන්තර මට්ටමින් හදන්නත්, 
ජලෙය් තිෙබන විෂ රසායන දව්ය මැනලා, ෙලෝකය පිළිගන්නා 
විධි ෙය් ජාත්යන්තර සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන් වන විධියටත් ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රසායන 
විද්යාෙව් තිෙබන මවුලිකතාව ආදිය ජාත්යන්තරව පිළිගන්න 
පුළුවන් විධියට මනින්න පුළුවන් කමය පිළිබඳ සහතිකය ෙදන්න 
අපට හැකියාව තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. මා හිතනවා, අප ඒ 
හැකියාව හදාගන්න ඕනෑ කියා. එය අද අප ළඟ නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
පහසුකම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී ආෙයෝජනය කරන්න 
අපට සිදු ෙවනවා. ඒ ආෙයෝජනය වරදක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ආෙයෝජනය කැෙල් යන එකක් ෙනොෙවයි. අපි දැන් හම්බන්ෙතොට 
වරාය දියුණු කරන්න හදනවා, ඒ ආශිතව කර්මාන්ත නිර්මාණය 
කරලා. නමුත් ඒ කර්මාන්ත නිර්මාණය වන ෙකොට යටිතල 
පහසුකමක් වශෙයන් විෙශේෂෙයන් ඒ පහසුකම් ගැන සඳහන් 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. නිහඬව කරන ෙසේවයක් වුණාට එය ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනය හා සමගාමීව යා යුතු ෙදයක් ෙවනවා. මිනුම් 
ඒකක පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම, ඒ 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම විෙශේෂෙයන් කළ යුතුයි. නිහඬව 
කරන ඒ ෙසේවය සඳහා වැඩි රාජ්ය අනුගහයක් ලබා දිය යුතුයි. 
ෙමොකද, ඒ ෙසේවාව ෙබොරුවට සද්දය දාලා කරන එකක් ෙනොෙවයි. 
පාරිෙභෝගිකයා සමඟ වැඩි වශෙයන් ගැෙටන එකකුත් ෙනොෙවයි, 
ඒ ආයතනය. නමුත් ඒ ආයතනය නිහඬව ෙලොකු ෙසේවයක්, ෙලොකු 
ෙමෙහවරක්, ජාතික ෙමෙහවරක් සිදු කරනවා. ඒ නිසා එයට 
ෙලොකු ශක්තියක් ලබා දීම පිළිබඳව අප අලුතින් හිතන්න ඕනෑ 
කාලය ඇවිත් තිෙබනවා කියා මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් පධාන 
කාර්යාලය දැනට පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ෙහෝමාගම, පිටිපන, 
මාෙහේනවත්ත කියන පරිශෙය්යි. ඒ පධාන කාර්යාලය සහ 
පරීක්ෂණාගාරය -lab එක- හදන්න රුපියල් ෙකෝටි 150ක් -
රුපියල් මිලියන 1,500ක්- පමණ වියදම් කරලා ෙබෙහවින් අංග 
සම්පූර්ණ ෙගොඩනැඟිල්ලක් විධියට නිර්මාණය කර තිෙබනවා. 
අෙනක් ෙගොඩනැඟිලිවල air conditioning වාෙග් ෙනොව, 
විද්යාගාර ෙගොඩනැඟිලි තුළ තිබිය යුතු air conditioningවල 
පමිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. උෂ්ණත්වය ෙවනස් ෙවන්න බැහැ. 
ෙමොකද, උෂ්ණත්වය ෙවනස් වන ෙකොට මිනුම් උපකරණ, 
පරීක්ෂණ උපකරණ, පරීක්ෂණාගාරෙය් කටයුතු ෙවනස් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා, එය ජාත්යන්තර පමිතියක් අනුව තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒ විද්යාගාරය ජාත්යන්තර තත්ත්වයට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ පරිසරය 
එක විධියට පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. එය, ජාත්යන්තර පමිතිය 
පිළිබඳ ශී ලංකා නිෙයෝජිතයා වාෙග් හැසිෙරන්න ඕනෑ එකක්. ඒ 
හින්දා රුපියල් මිලියන 500ක් පමණ වියදම් කරලා එහි වායු 
සමීකරණ පද්ධතිය හරි ගස්වන්න ෙටන්ඩර් කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, දැන් අවුරුද්දක් විතර ෙවනවා. Lab එක එෙහමම 
තිෙබනවා. වායු සමීකරණ ෙටන්ඩර් එක දීගන්න විධියක් නැහැ. 
නඩුවක් පවරා තිෙබනවා, ඒ ෙටන්ඩරය පිරිනැමීම පිළිබඳව. ෙමය, 
යහ පාලන කමෙව්දෙය් තිෙබන පශ්නයක්.  

අපි දැන් දකිනවා ෙම් යහ පාලනය ඇති වුණාට පසුව ෙබොෙහෝ 
ෙසයින් නඩු කියන තත්ත්වයක්. "වැට්" එක දැම්මත් දැන් නඩු 
කියනවා. ෙමෙතක් කල් අවුරුදු ගණනක් ෙබොෙහෝ ෙසයින් පනත් 
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ෙකටුම්පත් සම්මත වුණා, කිසිම කමයක් නැතිව. අලුත් ආණ්ඩුව 
ආ ගමන් යහ පාලනය ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙමෙතක් කල් 
කරපු කමය ෙනොව ෙමය තමයි නීතිමය කමය කියා නඩු පැවරීම 
නිසා පශ්න ඇති ෙවනවා. අපි ඒකට ඇඟිලි ගහන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරනවා, යහ 
පාලනය ඇති කරනවා කියා තමයි අපි ආණ්ඩුව අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. එෙසේ නඩු පැවරීමක් ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයනුත් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ නඩුව පවතිනවා. ෙගොඩනැඟිල්ල හදා 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ පවතිනවා. පිරිස පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. 
ආයතනය කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. නමුත් අවශ්ය පධාන 
මුලිකාංගය වන, ඒ lab එක ඇතුෙළේ තිෙබන වායු සමීකරණ 
පද්ධතිය කියාත්මක කරගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ, නඩුවක් 
තිෙබන හින්දා. ඒ නිසා මා කියනවා, රෙට් සල්ලි වියදම් කරලා, 
ජනතාවෙග් සල්ලි වියදම් කරලා ජාතික වැදගත්කමක් ඇති ෙම් 
ආදී රාජ්ය ආයතනවල ෙම් වාෙග් පශ්න එන විට විෙශේෂ අධිකරණ 
පද්ධතියක් සහිතව ඒ පශ්න කඩිනමින් විසඳා උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ කියා. නඩු දමන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට අයිතිය තිෙබනවා. ඒ 
අයිතිය තමයි අපි ආරක්ෂා කර දුන්ෙන්.  

අද අධිකරණය ගැන ජනතාවට විශ්වාසයක් තිෙබන හින්දා 
තමයි නඩු දමන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉස්සර නඩු දමන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් නඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග්; බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්. නඩු කිව්වාට වැඩක් නැහැ. 
නමුත් අද අධිකරණය ෙකෙර් විශ්වාසය ජනතාවට ඇති කර 
තිෙබනවා. එය ජාතික වැදගත්කමක් ඇති ආයතනයක්. එහි වායු 
සමීකරණ පද්ධතිය සඳහා ෙයොදවපු රුපියල් ෙකෝටි 50 -රුපියල් 
මිලියන 500- කියන්ෙන් ජනතා මුදල්. අෙනක් අතට, එය අෙප් 
රෙට් සංවර්ධනයට ඍජුව ඉවහල් වන ෙදයක්. ඒ නිසා එවැනි නඩු 
ඉක්මන් කරගැනීෙම් කමෙව්දයක් ගැන අප සැලකිලිමත් විය යුතුය 
කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එහි කාර්ය 
මණ්ඩලය ගැනත් අප කථා කරන්න ඕනෑ. එහි සිටින කාර්ය 
මණ්ඩලයත් පමාණවත් නැහැ. අද ෙම් සභාව දිහා බැලුවත් ෙම් 
කාරණය ගැන කථා කරන්න මන්තීවරුත් නැහැ. ෙමොකක්ද, ඒකට 
ෙහේතුව? ෙහේතුව, නිහඬව කරන ෙසේවයක් හින්දා ෙමය එච්චර 
ඇඟට දැෙනන්ෙන් නැති වීමයි. කිරුම් මිනුම් ඒකකය කිව්වාට 
ඇඟට දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඇඟට දැෙනන්ෙන් නැති වුණාට එය 
රෙට් ආර්ථිකයට දැඩි ෙලස දැෙනන ෙදයක්. ඒ හින්දා එහි කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙකෙර් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියාත් මම 
කියනවා. විෙශේෂෙයන් පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එහි 
දිස්තික්ක මට්ටෙම් ශාඛා කාර්යාල පිහිටුවා තිෙබනවා. මිනුම් 
කටයුතු කරන උපකරණ වසරකට සැරයක් පරීක්ෂා කරන එක 
තමයි  දිස්තික්ක මට්ටමින් තිෙබන කාර්යාලවල පධාන කාර්ය 
භාරය හැටියට සිද්ධ වන්ෙන්.  නමුත්, මම කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් 
ෙද්වල් කරන්ෙන් රෙට් යහ පාලනයටයි. ෙමොකද, 
පාරි ෙභෝගිකයාට හරි පමාණය ෙදනවා කියලා වග කීමකින් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවන්න නම්, ඒ විශ්වාසය රජය තුළ ඇති වන්න 
ඕනෑ.  

1995දී රට පුරා කිරුම් මිනුම් උපකරණවල ෙමෙහයුම් කටයුතු 
කිරීම සඳහා "මිනුම් ෙසේවා හා උපකම පරීක්ෂක නිලධාරි" කියලා 
තනතුරක් අනුමත කරලා තිෙබනවා. එහි cadre එක 91ක්. ඒ 
1995දී. අදත් ෙම් cadre එක 91ම තමයි  තිෙබන්ෙන්; ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ. අද තත්ත්වය බැලුවාම අඩුම ගණෙන් එක පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට එක නිලධාරිෙයකු බැගින්වත් සෑම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ඉන්න ඕනෑ. නමුත්, එෙහම 
නැහැ. ලංකාවටම ෙමවැනි නිලධාරින් අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන් 
91යි. නමුත්, ෙම්ෙකන් field එෙක් ඉන්ෙන් 54යි. දැනට තව 20ක් 
train වනවා. එතෙකොට මුළු නිලධාරි සංඛ්යාව 74ක් ෙවයි. අඩු 

ගණෙන් ෙම් 91වත් සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ෙම් සංඛ්යාව 
සම්පූර්ණ කරන එක රජයට ආර්ථික වශෙයන් බරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, දිස්තික්ක මට්ටමින් තිෙබන ෙමම විෂයයට සම්බන්ධ 
රාජ්ය කාර්යාලවලින් 2013 වර්ෂෙය්දී රජයට රුපියල් මිලියන 
171ක ආදායමක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
මිලියන 181ක ආදායමක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 32ක ආදායමක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වන 
ෙකොටත් ෙමම රජෙය් කාර්යාලවලින් ලබා දී තිෙබන ආදායම 
රුපියල් මිලියන 200 ඉක්මවා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් 
තනතුරට නිලධාරින් බඳවා ගත්තාම එක් පැත්තකින් යහ පාලනය 
කියාත්මක වනවා; අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
විශ්වාසවන්ත විධියට කිරුම් මිනුම් කියාත්මක වනවාය කියන 
විශ්වාසය ඇති කරන්න පුළුවන් වනවා.  

අනික් එක, රැකී රක්ෂා පශ්නයත් විස ෙඳනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් cadre එක ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. දැන් 54ක් හිටියාට, cadre එෙක් 91ක් තිෙබනවා. 
නමුත්, 91ත් මදි. අඩුම ගණෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකට එක නිලධාරිෙයකු බැගින්වත් පත් කරන්න 
අවස්ථාව නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරන්න කියන කරුණ මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට  ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙමහි පධාන 
කාර්යාලෙය් විද්යාගාරයක් තිෙබනවා කියන එක. එතැන මිනුම් 
විද්යා පරීක්ෂණ නිලධාරින් 80ක් පමණ ෙසේවය කළ යුතු වනවා. 
මම කලින් කිව්ව air conditioner එක හරියට හදා ගන්න බැරි 
ෙවලා නඩු කිය කියා ඉන්න laboratory එෙකන් තමයි ෙලෝකෙය් 
තිෙබන මිනුම් පමිතිය, ෙවලාව කීයද කියන පමිතිය ෙදන්ෙන්.  
ලංකාෙව් ෙවලාව ෙම්ක තමයි කියලා standard time එක තිෙබන 
ඔරෙලෝසුව තිෙබන්ෙන් එතැන.  

කිෙලෝගෑම් එෙක් නිවැරදිම පඩිය තිෙබන්ෙන්ත් එතැන. මුළු 
ෙලෝකයටම ගැළෙපන පඩිය තිෙබන්ෙන්ත් එතැන. ඒ සඳහා විවිධ 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු කරන්න නිලධාරින් 80ක් පමණ අවශ්ය 
වනවා. නමුත්, දැනට ඉන්ෙන් 8ෙදනායි. 80 ෙවනුවට ඉන්ෙන් 
8ෙදනායි. ෙම්ක රජෙය් වැරැද්දකුත් ෙනොෙවයි. රජය විසින් ෙමම 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම් කටයුතු කරනවා. ඇමතිතුමා බඳවා 
ගැනීෙම් කටයුතු සඳහා විවිධ කටයුතු කරනවා. නමුත්, 
උපාධිධාරින් ෙම් තනතුර සඳහා එන්ෙන් නැහැ. ෙභෞතික විද්යා 
විෂයය සම්බන්ධ උපාධිධාරින් තමයි ෙම් තනතුරට එන්න ඕනෑ. 
ෙම් අය එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
"සංවර්ධන නිලධාරි" කියලා උපාධිධාරි නිලධාරින්ව 
කුණුෙකොල්ෙලට දමා වැඩ ගත්තා. ෙපොඩි පඩියක් අරෙගන 
ගම්වලට ෙවලා -ෙගදරට ෙවලා- ඉන්න පුළුවන් වන විධියට 
රැකියා කරන්න දැන් උපාධිධාරිනුත් ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ෙම් තනතුරට බඳවා ගන්නවා නම්, විෙශේෂ පඩියක් - salary 
එකක් - දමා බඳවා ගන්න දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම්ක විද්යාඥයන්ෙග් රාජකාරියක්. විෙශේෂ පඩියක් දමා, 
විෙශේෂ ආකර්ෂණ දීමනාවක් දමා ෙම් ආයතනය ෙම් 
නිලධාරින්ෙගන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන්ම 
තව කරුණක් කියනවා. ෙම් තනතුර සඳහා පළමුෙවනියටම 
ෙභෞතික විද්යා උපාධිධාරින් බඳවා ගත්තාට ඒෙක් ෙදෙවනියට 
තිෙබනවා, ෙදවන කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම කියලා. අවුරුදු හයක් 
ඇතුළත ෙම් බඳවා ගන්නා නිලධාරින් මිනුම් විද්යාව පිළිබඳව, 
උපකරණ නිර්මාණ විද්යාව හා ෙභෞතික රාශින් මැන බැලීම 
පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක් ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් increments  
හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ෙමෙලස බඳවා ගත් නිලධාරින් අවුරුදු හයක් 
ඇතුළත ෙම් පශ්චාත් උපාධිය ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ලංකාෙව් ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්චාත් උපාධිය ගන්න ආයතන නැහැ; ඒ අධ්යාපනය ෙදන 
ආයතන ලංකාෙව් නැහැ. ඒවා ෙවන ෙවන රටවල තිෙබන්ෙන්. 
චීනෙය් තිෙබනවා, ෙකොරියාෙව් තිෙබනවා, ජපානෙය් තිෙබනවා, 
ඇෙමරිකාෙව් තිෙබනවා. යුෙරෝපීය රටවල තමයි ෙමෙහම 
විශ්වවිද්යාල වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් බඳවා ගන්නා 
පුද්ගලයා ෙම් විශ්වවිද්යාලයකට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමුන්ෙග් 
සල්ලිවලින්ද, ශිෂ්යත්වයකින්ද? එෙහම බැලුවාම බඳවා ගත් ඒ 
නිලධාරියා තමුන්ෙග් සල්ලිවලින් විශ්වවිද්යාලයට යන්න නම්, ඒ 
නිලධාරියාට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් අෙත් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ෙම් ආයතනෙය් ඉන්න නිලධාරි මහත්මෙයක් මට හම්බ වුණා. 
ඒ නිලධාරියාෙග් නම එස්.ඩී.අයි. ඩයස්. ෙම් විෂයයට තිෙබන දැඩි 
කැපවීම නිසා ඒ නිලධාරියා රජයත් එක්ක කථා කරලා අවුරුදු 
හයකින් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනෑ පශ්චාත් උපාධිය ගන්න පිට රට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා රජය රුපියල් ලක්ෂ 6ක් දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් පුද්ගලයා ආයතනයට තවත් රුපියල් ලක්ෂ 11ක් 
ණය ෙවලා ෙම් උපාධිය ගන්න පිට රට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් 
ඔහුට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා ආයතනයට  ණය ෙගවන්න. ඒ 
පාඨමාලාෙව් ගාස්තුව ලක්ෂ 17ක්.  මා හිතන විධියට ඔහු දැන් 
මාසයට රුපියල් දහදාහක් ෙහෝ එෙකොෙළොස්දහසක් ආයතනය 
ෙවනුෙවන් ෙගවනවා ෙම් පාඨමාලාව ඉෙගන ගත්තාට. හැබැයි, 
ඔහු ඒ අධ්යාපන දැනුම අරෙගන ඒ රාජ්ය ආයතනය තුළ "රසායන 
මිනුම් විද්යාව පිළිබඳ හඳුන්වා දීම" කියන පාඨමාලාව උගන්වනවා, 
විද්යාගාර තත්ත්ව කළමනාකරණ පාඨමාලාව උගන්වනවා, 
ෙපෞද්ගලික අයට. මිනුම් අවිනිශ්චිතභාවය පිළිබඳ පාඨමාලාව 
කරවනවා. ෙම්වා කරන්ෙන් ඔහු ලබාගත් දැනුම තුළින්.  
ජාත්යන්තරව පිළිගන්නා සහතිකයක් ෙම් ආයතනය තුළින් අද      
ශී ලාංකිකයන්ට ලබා ෙදනවා. ඒ ලබා දීම තුළ,  අවුරුද්දකට ලක්ෂ 
10ක් විතර ආදායමකුත් ඔහු ෙම් ආයතනයට ලබා ෙදනවා.  නමුත්, 
තිෙබන ෙඛ්දනීය තත්ත්වය ෙම්කයි.   ෙම් පාඨමාලාව කරලා  ලබා 
ගත්තු දැනුෙමන් ෙම් රටට, රජයට ලක්ෂ 10ක් අවුරුද්දකට ලබා 
දුන්නත්  ඔහු තවම ආයතනයට ණය කාරෙයක්, ඒ විෂයය ඉෙගන 
ගැනීම ෙවනුෙවන්. ඒ ණය  ෙගවන්න ෙකෙනක් නැහැ.  

දැන් බලන්න, අෙප් රටට ශිෂ්යත්ව එනවා ඕනෑ තරම්. ඊෙය් 
ෙපෙර්දාත් ජපානෙයන් ශිෂ්යත්ව 150ක් ආවා. නමුත්,   මිනුම් 
ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ර ෙට්  - දැන් ෙම් 
සභාව වාෙග් තමයි- සැලකිල්ලක් නැහැ.  ෙම් ශිෂ්යත්ව එකක්වත් 
අවශ්ය නිලධාරින්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, ෙම් මිනුම් ඒකක, 
පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට අඩු ගණෙන් 
වර්ෂයකට  එක ශිෂ්යත්වයක් ෙහෝ දීලා  විද්යාඥයන් - scientists- 
නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතු  බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෛවද්ය උපාධියක් දීලා 
ෛවද්යවරෙයකු නිර්මාණය කරනවා. ඉංජිෙන්රු උපාධියක් දීලා 
ඉංජිෙන්රුෙවකු නිර්මාණය කරනවා. Accountancy පැත්ෙතන් 
ගණකාධිකාරීවරුන් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ 
උපාධියක් දීලා නීතිඥවරුන් නිර්මාණය කරනවා. මිනින්ෙදෝරුවරු 
වුණත් උපාධියක් දීලා නිර්මාණය කරනවා. නමුත්, වෘත්තිෙයන් 
උපාධියක් ලැබිය යුතු, මිනුම් සහ පමිති ෙසේවා උපාධියක් අෙප් 
ලංකාෙව් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් 
පමුඛ රජය උත්සාහ කරන්ෙන් උගත්කමින් ෙම් රට ශක්තිමත් 
කරන්නයි; දැනුමින් ශක්තිමත්  සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නයි. 
උගතකු නිර්මාණය කෙළොත් ඔහුට යුෙරෝපය ඇතුළු දියුණු රටකට 
ගිහිල්ලා ෙලොකු මුදලක්, එෙහම නැත්නම් කාන්තාවන් සියයක් 

මැදෙපරදිග ගිහින් දුක් විඳලා ෙගෙනන මුදල ලංකාවට ෙගන එයි. 
ඒ නිසා අපි ෙම්  මිනුම් ඒකක, පමිති  සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට  අවශ්ය දැනුම 
ලබා ගන්න ශිෂ්යත්ව දීලා, ඒ අයට උගන්වලා උපාධියක් ලබා දිය 
යුතුයි.  ඒ අය අවුරුදු 6ක් තුළ පශ්චාත් උපාධිය  සමත් විය යුතුයි. 
ඒ අයට ඒ අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න අවධානය ෙයොමු කරනවා 
වාෙග්ම, අෙප් ලංකාෙව්ත් ෙම් පාඨමාලාව හඳුන්වා දීම කළ යුතුයි. 
ෙමොකද, ෙම්ක ෙලෝකයට අවශ්ය ෙදයක්.  ඒ නිසා ඒ පාඨමාලාව 
හඳුන්වා දීලා උගත්කමින් රට ශක්තිමත් කරන්න, අෙප් රෙට් 
ජනතාවට ෙලෝකය පිළිගන්නා සහතිකයක් ෙදන්න, අෙප් රෙට් 
ජනතාවට ෙලෝකය පිළිගන්නා වෘත්තියකට යන්න පුළුවන් 
සහතිකයක් ෙදන්න අවස්ථාවක් උදාකර ගන්න අවශ්ය වනවා. 
එතෙකොට අපි හිතන රටකට අපට යන්න පුළුවන්.  

අපි දන්නවා, අෙප් ෙහද නිලධාරිනියන් පිට රටවල ෙහොඳ 
ෙසේවයක් කරනවා. අෙප් රෙට් ගුරුවරු ෙහොඳ ෙසේවයක් කරනවා. 
ෙලෝකෙය් ඉස්තරම් ගුරුවරු ඉන්ෙන් අපි ළග; ඉස්තරම් ෙහද 
නිලධාරින් ඉන්ෙන් අපි ළඟ. නමුත්, ෙලෝකය පිළිගන්න 
සහතිකයක් ඔවුන්ට දීෙම් ෙනොහැකියාව නිසා, අවුරුදු ෙදකක ෙහෝ 
නිවාඩුවක් අරෙගන ෙවන රටකට ගිහිල්ලා nurse ෙකෙනක් 
විධියට වැඩ කරලා විෙද්ශ විනිමය අරෙගන අෙප් රටට එන 
කමෙව්දයක්, ගුරුවරයකුට නම් ෙවන රටකට ගිහිල්ලා අවුරුදු 
ෙදකක් උගන්වා  විෙද්ශ විනිමය අරෙගන අෙප් රටට  එන 
කමෙව්දයක්  අෙප් උගතුන්ට  නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමම ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු 
කෙළොත්, මිනුම් සහ පමිති ෙසේවා උපාධිය, පශ්චාත් උපාධිය ලබා 
දීම විතරක් ෙනොෙවයි, technically-qualified  අය පවා නිර්මාණය 
කරන්න අවශ්ය අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙමම ආයතනය තුළම 
පිහිටුවන්න පුළුවන් කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම  මිනුම් ඒකක, පමිති සහ 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට ඉතාම නිහඬ ෙසේවයක්, මහා 
බැරෑරුම් ෙසේවයක්, මහා වගකිව යුතු ෙසේවයක් කරනවා. දවෙසේ 
ෙවලාව ෙවනස් ෙවනවා නම්, ෙවලාවල් ෙදකක් ගැන argument  
එකක් ආෙවොත් ඒ වගකීම ගන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම කිෙලෝගෑම් 
එක ගැන එක් ෙකනකු එක පඩියකුත්, තව ෙකනකු තව පඩියකුත් 
අරෙගන කථා කරන ෙකොට ෙම්කයි කිෙලෝගෑම් එක කියලා 
කියන්න පුළුවන්, මීටරෙය් දිග හරියටම ෙම්කයි කියලා ෙලෝකයට 
ගැළෙපන විධියට කියන්න පුළුවන් ෙම් ආයතනය තව ශක්තිමත් 
කරලා, ජාත්යන්තර මට්ටමින් අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්නටත් උපෙයෝගී කර ගන්නට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුයි. ෙම් ආයතනය තුළ ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට අවශ්ය 
උගත්කම සහ දැනුම සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවකාශය 
රජෙය් යම් මැදිහත්වීමක් තුළ නිර්මාණය කරදීමට කටයුතු කිරීම 
තුළින් අෙප් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගත හැකියි කියමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 4.39] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මිනුම් 

ඒකක, පමිති ෙසේවා පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග පිළිබඳව 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ව්යාපාරික ආංශික කාරක සභාෙව්ත් දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡාවට ලක් වූ ෙමම කරුණු හරහා අපට වැදගත් 
කාර්යයන් රැසක් ඉටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෙයෝග තුළින් 
එක පැත්තකින් ව්යාපාරිකයන්ටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
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පාරිෙභෝගිකයන්ටත්, විශාල වශෙයන් ෙසේවාවක් සිදු ෙවනවා. 
ෙමහි වැදගත්කම ගැන කථා කරන ෙකොට, පාරිෙභෝගිකයන්ට 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවන්න නම්, ඔවුන් ලබා ගන්නා භාණ්ඩය 
නියම පමිතියකින් යුක්ත විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ව්යාපාරිකයන්ෙග් 
ව්යාපාරික උපකරණ නැවතත් licence කරන්න වන අවස්ථාවලදී 
ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන නිලධාරින් හරහා වැදගත් 
කර්තව්යයක්  සිදු ෙවනවා. ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන ෙකොට අපි දැක්ක පධානම කාරණාවක් තමයි, 
නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබන බව. සෑම දිස්තික්කයකම දිසාපති 
කාර්යාලවල ෙම් නිලධාරින් ෙසේවය කරනවා. ඕනෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල බල පෙද්ශයක් තුළ තිෙබන නගර ගත්ෙතොත්, 
නගර තුන හතරක් තිෙබනවා.  ඒ එක නගරයක ව්යාපාරික 
මධ්යස්ථාන අඩුම ගණෙන් සියයක් විතර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
නිලධාරින් දිස්තික් කාර්යාලයට සීමා ෙනොවී අඩුම වශෙයන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයටත් කිහිප ෙදෙනක්වත් ඇතුළත් විය 
යුතුමයි. මම හිතන විධියට ෙම් නිලධාරින්ෙග් තිෙබන cadre එක 
මීට දශක කිහිපයකට කලින් අනුමැතිය ලැබිච්ච එකක්. එම නිසා 
ෙම් කාල වකවානුවට සරිලන ආකාරයට ඒ cadre එක වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ තුළින්ද එක පැත්තකින් පාරිෙභෝගිකයන්ට 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ව්යාපාරිකයන්  මුදලක් 
ෙගවලා  ලබාගන්න  ෙසේවාවටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවනවා. 

ව්යාපාරිකයන් මුදලක් ෙගවා ෙම් ෙසේවාව ලබා ගන්නා විට ඒ 
මුදලට සරිලන පහසු ආකාරෙයන් ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නත් අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපට වැඩි නිලධාරින් පමාණයක්  
අත්යවශ්යයි. ඒ නිලධාරින් සංඛ්යාව වැඩිවීෙම්දී 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් අය කරනු ලබන මුදෙල් යම් වැඩිවීමක් 
තිෙබනවා නම්, ඒ වැඩි වන මුදල ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන 
ගැටලුව. ඒ නිලධාරින් තුළින් සාධාරණ, ක්ෂණික ෙසේවාවක් 
ව්යාපාරිකයන්ට ඉටු විය යුතුයි. ව්යාපාරික පජාව සමඟ අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට ඔවුන් කියන ෙද් තමයි, ෙම් 
කටයුත්ත මුදල් ෙගවා කර ගන්නත් සමහර ෙවලාවට දින 
කිහිපයක්ම ගත ෙවනවා කියන එක. සාමාන්යෙයන් ගෙම් ෙපොෙළේ 
ෙවළදාම් කරන ෙවෙළන්ෙදකුට ෙම් කටයුතු සිදු කර ගන්න දින 
කිහිපයක්ම යන්න වුෙණොත්, ඒ ෙවෙළන්දාට ජීවත් ෙවන්නත් 
අමාරු තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා. ඒක එක පැත්තක්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් පාරිෙභෝගිකයාත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා. 

ඇත්තටම පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් පැත්ෙතන් කථා කරනවා නම්,  
ෙපොළකට යන ෙකෙනක් තමන් සාධාරණව ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් උපයා ගත් යම් මුදලක් වැය කරලා භාණ්ඩයක් ලබා 
ගන්න ෙකොට ඒ තැනැත්තාට සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්ධන පිරවුම් මධ්යස්ථානවලදී  අපි ෙලොකු ගැටලු 
සහගත තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා, එම  මධ්යස්ථානවල පිහිටුවා 
තිෙබන  මිනුම් උපකරණ නිවැරදි ආකාරෙයන් කියාත්මක 
ෙවනවාද කියලා.  අපි රුපියල් 1000ක ඉන්ධන ගහන්න කියනවා; 
රුපියල් 2000ක ගහන්න කියනවා. නමුත් ඒ රුපියල් 1000ක ෙහෝ 
2000ක මුදලට සරිලන ඉන්ධන පමාණය ලැෙබනවාද කියන එක 
ගැන අපට ෙලොකු සැකයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මිනුම් කටයුතු 
පරීක්ෂා ෙමම වැදගත් ආයතනය පිළිබඳව මීට වඩා රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 

අධ්යාපනය තුළින්; උගත්කම තුළින්  ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න කටයුතු කිරීම නව රජෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙදයක් බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.  
දැන් ෙම් රෙට්  භයානකම තත්ත්වය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බුද්ධි ගලනයයි.   තරුණ තරුණියන්  වැඩි වශෙයන්ම බලන්ෙන් 
රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා එක්ෙකෝ ෙකොරියාවට යන්න, 
එක්ෙකෝ මැෙල්සියාවට යන්න,  කාන්තාවක් නම් සවුදි අරාබියට 
යන්නයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා 

ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට උපරිම කැප කිරීම කරන්ෙන් 
ෙම් රටින් පිට වන්නයි. ඒ නිසා රටක් හැටියට ගත්තාම ෙම් බුද්ධි 
ගලනය අපට ෙලොකු ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා අපි ෙදයාකාරයකින් මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.  

පධාන කාරණය තමයි, තමන් කරන රැකියාවට සරිලන  
වැටුපක් ලබා දීම.  අද අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඒ 
ගැන  පකාශ කළා. විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් සවුදි අරාබිකරෙය් 
රැකියාවලට යන්ෙන් මහ ෙලොකු මුදලකට ෙනොෙවයි. ෙඩොලර් 
300ක් වාෙග් මුදලකටයි.  ෙම් රෙට් ෙසේවාවක් කරලා; ෙම් රෙට් 
රැකියාවක් කරලා ඒ මුදල් පමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ෙම් 
තරුණ ජවය, ෙම් දැනුම ෙම් රෙට් නතර ෙවනවා. මම  කියන්ෙන් 
අෙප් කම්කරුවන්ෙග් මට්ටමින් ෙනොෙවයි. අපි ඉංජිෙන්රුවන් 
ගත්ෙතොත්, ඉංජිෙන්රුවන් විශාල පමාණයක් පිට රටවල ෙසේවය 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාෙව් අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් 
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෛවද්යවරු පිළිබඳව ගත්ෙතොත්,  
ෛවද්යවරුන් විශාල පමාණයක් පිට රටවලට යනවා. ෙහදියන් 
ගත්ෙතොත්,  ඉංගීසි භාෂාව කථා කරන්න පුළුවන් නම් විශාල 
පමාණයක් පිට රටවලට යනවා. කම්කරුවන් ගත්තත්,   අද අපට 
ෙලොකුම ඉල්ලුම  තිෙබන්ෙන් ෙකොරියාෙවන්. එෙහම නැත්නම් 
ඊශායලෙයන්.  එෙහමත් නැත්නම් මැෙල්සියාෙවන්.  ෙම් තුළින් 
එක පැත්තකින් අෙප් තරුණ ජවය, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් 
දැනුම ෙම් රටින් එහා පිට රටකට යනවා.  එය රටක සංවර්ධනයට, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ලංකාව වාෙග් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
රටක සංවර්ධනයට  විශාලතම බාධාවක් හැටියට මම දකිනවා. 
බුද්ධි ගලනය රටක සංවර්ධනයට ෙලොකුම බාධාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි රට තුළ නිෂ්පාදනයන් වැඩි කරලා, 
රට තුළ කර්මාන්තශාලා වැඩි කරලා වැටුප් වැඩි කිරීම 
අත්යවශ්යයි.  ඒ තුළින් තමයි  රැකියා කරන පිරිසට, ෙම් රටට 
සාධාරණයක් කළ හැක්ෙක්.  

ෙම් විවාදෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අපි සඳහන් කළ යුතු  ෙදයක් 
තමයි ෙසේවාවන් ලබා ගන්නා අයට  සාධාරණයක් විය යුතුයි 
කියන කාරණය. ෙසේවාවන් ලබා ගන්නා අයට ඉතා පහසුෙවන් ඒ 
ෙසේවාව ලබා ගැනීමට හැකි කමෙව්දයක්  ඇති කළ යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ආසන මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් කාර්යාල ලබා දීලා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීය යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් කියන්ෙන් 
විශාල භූමි පමාණයක්.  ඒ භූමි පමාණය අනුව කල්පනා කර බලන 
ෙකොට  එක දිස්තික්කයකට නිලධාරින් හය හත් ෙදෙනක් තමයි 
ඉන්ෙන්.  මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  නිලධාරින් 
පස්ෙදෙනක් ෙහෝ හයෙදෙනක් තමයි ඉන්ෙන්. ගම්පහ දිස්තික්කය 
තුළ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 13ක් තිෙබනවා. ෙම් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකට හරියන එක නිලධාරියකුවත් නැහැ. එවැනි 
අපහසු කාර්යයක් කිරීෙම්දී, එක පැත්තකින් පාරිෙභෝගිකයන්ටත්, 
තවත් පැත්තකින් ව්යාපාරිකයන්ටත්, විෙශේෂෙයන්ම ආයතනවල 
වැඩ කරන නිලධාරින්ටත් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය විශාල 
වශෙයන් ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් නව රජය දූෂණ විෙරෝධී, දූෂණය 
අවම කරන, දූෂණයට පිටුපාන රජයක්. ඒ සඳහා සුදුසු 
වාතාවරණය කුඩා බිම් මට්ටෙම් ව්යාපාරවලත් අපි දකින්නට ඕනෑ.  
අපි දන්නවා,  රුපියල් ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණන්වලින් සිදුවන 
විශාල වංචාවන් සමහර විට එකවර සිදුවන වංචාවන් ෙනොවුණාට, 
බිම් මට්ටෙම් ජීවත්වන දුප්පත්, අහිංසක ජනතාවට ෙම්වායින් 
අසාධාරණකම් සිදුවන බව. ඒ අසාධාරණකම්වලින් ෙතොර 
සාධාරණ සමාජයක් බිහි කරන්න තමයි ෙම් රජය පත් වුෙණ්. 
එයට ෙහොඳ ශක්තියක් අෙප් පිරිසිදු නායකයන් ෙදෙදනාෙගන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැෙබනවා. එක පැත්තකින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නායකත්වය ලබාදීම තුළිනුත්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට නායකත්වය ලබාදීම තුළිනුත්  ෙම් රට පිරිසිදු, 
දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් බවට පත් කරන්න ඒ ෙදෙදනා ෙහොඳ 
පූර්වාදර්ශයක්  ලබා ෙදනවා. තව ෙකටි කාලයකින්, මා හිතන 
හැටියට තව සතියක පමණ කාලයකින් ෙම් යහ පාලන රජය බිහි 
කරලා අවුරුද්දක කාලයක් සම්පූර්ණ වනවා. ෙම් අවුරුද්දක 
කාලය තුළදී සෑම පැත්තකින්ම විශාල ෙවනසක් ඇති කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් හැම 
ෙදයකටම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය වැදගත් වනවා. ඒ නිසාම 
තමයි අද ජනතාවට අධිකරණය ෙකෙරහි විශාල විශ්වාසයක් 
ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට අධිකරණය ෙකෙරහි විශාල 
විශ්වාසයක් තිෙබන නිසා තමයි අද අධිකරණවල පවතින නඩු 
පමාණය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් රජයට විරුද්ධව වුණත් අධිකරණය ස්වාධීනව කටයුතු 
කරනවා. ෙම් යහ පාලනය තුළින් අපි අපටම වළ කපා ගන්නවාද 
කියලා සමහර ෙවලාවට හිෙතනවා. ඒ වුණාට අපි රටක් හැටියටයි 
ෙම් වැදගත් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. ෙමොකද, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය රටකට අත්යවශ්යයි. එක පැත්තකින් ආෙයෝජකයන් 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, ආෙයෝජකයන් විශාල වශෙයන් ෙම් 
රටට පැමිෙණන්න බලපාන පධාන කාරණාවක් වනවා, 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට 
ආෙයෝජකයන් ෙනොපැමිණීමට පධානතම ෙහේතුවක් වුණා, 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙනොමැතිකම. ෙමොකද, එය 
ව්යාපාරිකයන්ට වුණත් බලපාන පධාන සාධකයක්. ඔවුන්ට 
ෙමොකක් ෙහෝ අසාධාරණයක් වුණා නම් අධිකරණයට යන්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ ව්යාපාරිකයන්ට අධිකරණයට 
යන්න ස්වාධීන වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැත්නම්, ඔවුන්ට 
සාධාරණයක් ඉටු වන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියන එක පිළිබඳව ඒ 
අයට විශාල සැකයක් තිෙබනවා. වැඩි කාලයක් ෙනොෙවයි, වසර 
ෙදකකට කලින් ෙම් රට තිබුෙණ් එවැනි තත්ත්වයකයි.  

තව සතියකින් ෙම් යහ පාලන රජය බිහි කරලා අවුරුද්දක් 
සම්පූර්ණ වනවා. යහ පාලන රජයක් බිහි කරලා අවුරුද්දක් 
ගතවන ෙම් ෙමොෙහොෙත්  ර ෙට් සෑම අංශයක් ෙකෙරහිම රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  එක පැත්තකින් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්,  විෙශේෂෙයන්ම  උපාධි, 
පශ්චාත් උපාධි ලබාදීම සඳහා  ෙම් නව රජය වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම කියන්න සතුටුයි, මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙදොම්ෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පාසල් 
30ක් සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 3,000කට ආසන්න 
මුදලක් ලැබී තිෙබන බව. ෙම් ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණය 
එම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ෙම් වසෙර් ලබා දුන්නා. ෙම් 
ආකාරෙයන් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම අධ්යාපනයට වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්යයට වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් ර ෙට් පජාතන්තවාදය, ඒ 
නිදහස ෙවනුෙවන් තමයි අෙප් රෙට් ජනතාව 2015 ජනවාරි 8වැනි 
දා ඒ සහෙයෝගය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ලබා 
දුන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්ම 
මාධ්යෙව්දින්ට තර්ජන ගර්ජන නැතිව, සුදු වෑන් සංස්කෘතිෙයන් 
ඈත් ෙවලා,  කිසිම බයක් සැකක් නැතිව තමන්ට ඕනෑ අදහසක් 
පකාශ කිරීෙම් ඒ ස්වාධීන අයිතිය තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය කාල  සීමාෙව්දී මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කරපු ආකාරය අප 

දැක්කා. මාධ්ය ආයතනවලට පහාර එල්ල කළ ආකාරය අප 
දැක්කා. මාධ්යෙව්දීන්ට ෙම් රට අත්හැර දමා යන්න සිදු වුණු 
අවස්ථා තිබුණා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත යුගයක් 
අවසන් කළ යහ පාලන ආණ්ඩුවට දැන් වසරක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වසරක් ගත වුණු ෙවලාෙව් අපට ඊළඟට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ආ ෙයෝජනය වැඩි කරලා, 
ෙසේවකයන්ට ෙහොඳ ආදායමක් ලැෙබන පරිසරයක් ඇති කිරීමයි. 
ඉදිරි වසර තුන හතර තුළ අප උපරිම කැප කිරීම කරන්ෙන් 
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තියක් ලබාෙදන්න පුළුවන් ව්යාපාරිකයන්, 
ආෙයෝජකයන් වැඩි පිරිසක් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්නයි. එෙසේ 
ෙගන්වා ගන්නා ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රට දිහා ඇස් ඇරලා 
බලන්න පුළුවන් විධිෙය් වාතාවරණය ෙම් ෙවන ෙකොට හැදිලා 
තිෙබනවා. අද රෙට් නීතිගරුක සමාජ කමයක් බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, මාධ්ය නිදහස කියන 
පජාතන්තවාදී ගුණාංගවලින් පිරිපුන් රටක් අද බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් තමයි අප ෙම් රට තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා 
කරන්න අදහස් කරන්ෙන් නැහැ. මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමාටත්, රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමාටත් මා නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමතැනින් 
එහාට,  ෙම් ෙසේවකයන්ට තිෙබන අඩු පාඩුකම්, ඒ අයෙග් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ ඒ පහසුකම් ආදියත් 
ලබාදීලා, පාරිෙභෝගිකයන්ටත් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න පුළුවන් 
කර්තව්යයක් ඉටු කරන්න ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු  ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
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[අ.භා. 4.57] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1995 අංක 35 දරන මිනුම් 

ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනතට අදාළව ආහාර සුරක්ෂිතතාව  
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් යම් අදහස් 
දැක්වීමක් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විෂයට අදාළ මිනුම් ඒකක පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන විට කිව යුතු කරුණු, කාරණා 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. අප මීට වසර දහස් ගණනකට ෙපර සිට 
ෙමවැනි යම් ඒකක කමයක් පවත්වාෙගන ආ රටක්.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, බදුල්ල නගරය තුළ ෙසනරත් පරණවිතාන 
අනුස්මරණ පුස්තකාලය තිෙබනවා. ඒ පුස්තකාලය අසල අඩි 8ක් 
පමණ උස ශිලා  ෙල්ඛනයක් -ශිලා කුලුනක්- තිෙබනවා. ඒ 
කුලුෙන් ෙප්ළි 203කින් ඉතාම කුඩා අක්ෂර 2,000කින් පමණ ෙම් 
මිනුම් ඒකක පිළිබඳ සඳහන් ෙවනවා.  කිස්තු වර්ෂ 950දී පමණ 
අනුරාධපුර රාජධානිෙය් අවසාන කාලෙය්දී රජකම් කරන ලද 
හතරවන උදය රජතුමා ෙසොරෙබොර පෙද්ශයට -දැන් 
"මහියංගණය" කියා හඳුන්වන පෙද්ශයට- ආපු ෙවලාවක ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව යම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙසොරෙබොර ආශිතව ඒ කාලෙය් ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් තිබිලා 
තිෙයනවා. ඒ ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය භාරව හිටපු රජෙය් 
නිලධාරින් ෙවෙළඳාෙම්දී සිදු කරන ලද යම් අකටයුතුකම්, වංචා හා 
දූෂණ පිළිබඳව ඒ ජනතාව රජතුමාට පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ, 
රජතුමා යම් නිෙයෝග පමාණයක් නිකුත් කර තිෙබනවා ඒ 
ෙවෙළඳාම සාධාරණව කිරීම සඳහා. ඒ අනුව කිස්තු වර්ෂ 950දී 
පමණ පිහිටුවන ලද ෙසොරෙබොර ටැම් ලිපිෙයනුත් ෙම් මිනුම් 
ඒකකවල ඉතිහාසය අපට බලා ගන්න පුළුවන්. 

ඊට පස්ෙසේ බිතාන්ය යටත් විජිත යුගෙය්දී ඔවුන් අපට ෙවනත් 
ඒකක කමයක් -රාත්තල්, අඩි වාෙග් ඒකක කමයක්- හඳුන්වා 
දුන්නා. 70 දශකෙයන් පස්ෙසේ නව ෙලෝකයට ගැළෙපන 
ආකාරයට අපි SI ඒකක කමයට අනුවර්තනය, පරිවර්තනය වුණා. 
ෙම් පිළිබඳව කථා බහ කරන ෙකොට මතක් කළ යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, මට කලින් කථා කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරයා සඳහන් කළා, "තව සතියක්, ෙදකක් ගියාට පස්ෙසේ 
යහ පාලන ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් පිෙරනවා" කියලා. ජනතාව යහ 
පාලනය ෙවනුෙවන් ඡන්දය දුන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම ෙහොරකම්, 
වංචා හා දූෂණ අවම කරන්න; ෙහොරු දූෂිතයන් ෙහළිදරවු කරන්න; 
ෙකොල්ල කන ලද රජෙය් ෙද්පළ නැවත පවරා ෙගන ඒවා ජනතා 
සුභසාධනය සඳහා ෙයොදවන්න. ෙකෙසේ නමුත්, වසරක් ගත වන 
ෙකොටත් ෙහොරකම්, වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් ආපස්ස හැරිලා 
බලන ෙකොට, නටපු ෙතොවිලයකුත් නැති - ෙබෙර් පළුවකුත් නැති 
තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මහා පරිමාණ වංචා හා දූෂණ 
රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබද්දි අද අපි සාකච්ඡා කරනවා, "ගෙම් කෙඩ් 
ෙවෙළන්දාෙග් කිෙලෝ එෙක් පඩිෙය්, ගෑම් 100 පඩිෙය් ෙහොරකමක් 
ෙවයිද, ඒක වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඊට වඩා මහා 
පරිමාණ වංචා හා දූෂණ ඇස් පනා පිට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊෙය් දවෙසේදී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා, දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරව තමන්ට කලින් හිටපු ඇමතිවරයාට 
වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනාෙව්දී, 
"FCID එකට තමයි වැරදිලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මිලදී ගත්ත GI පයිප්ප 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පැවතුණා. රජෙය් වග කිව යුතු 
කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියනවා, "FCID 
එකට තමයි වැරදිලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. එතෙකොට පැහැදිලි 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පැමිණිල්ෙල්දී 

ෙහළිදරවු වුණා, "GI පයිප්ප ෙබදා හැරීම දිවි නැගුමට කිසිම 
සම්බන්ධයක් නැහැ. මැතිවරණ කටයුතු සඳහා තමයි ඒ බට ෙබදා 
හැරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. පශ්නය තමයි, ඒ කාලෙය් එම 
ෙහොරකම් වන ෙකොට ඒ ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරපු 
ඇමතිවරෙයක්ම අද හවුල් ආණ්ඩුවට එකතු ෙවලා ඒ වරද FCID 
එක පිට පැටවීමයි. ඒ කියපු ෙකනාට මට මතකයි තිෙබනවා, 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක තිබුණු 
පැරණි කවිච්චි, ඇඳ, පුටු අරෙගන යෑම පිළිබඳ ෙචෝදනාවක්. 
ඉතින්, එකිෙනකාෙග් පිට කසා ගන්නවාද කියන පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ නමුත්, දැන් අපට මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය වන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නයි. ජනතාව ගැන හිතන ආණ්ඩුවකට 
ෙමවැනි ආරක්ෂණකාරී දැලක් -ජාලයක්- අවශ්ය කරනවා.  

1995 අංක 35 දරන මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනත 
යටෙත් පිහිටුවලා තිෙබනවා, ජාතික මිනුම් පර්ෙය්ෂණාගාරයක්. 
ඇත්තටම රෙට් ජනතාව ෙම් ආයතනෙය් කාර්ය භාරය අර 
ෙවෙළන්දාෙග් පඩියට සීමා කළාට, එතැනින් එහාට ගියපු 
කර්මාන්ත, විද්යා, ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂක හා පාරිසරික සුරක්ෂිතතාව 
කියන පුළුල් ක්ෙෂේතයක ෙම් මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, 
ෙමය හුෙදක් ෙවෙළඳාම හා සම්බන්ධ කාරණයක් විතරක් 
ෙනොෙවයි. සමස්තයක් වශෙයන් ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව, පරිසරය 
ඇතුළු ජනතාවෙග් ජීවිතයට බලපාන සියලු කාරණාවලට අදාළ 
මැදිහත්වීමක් කළ හැකි ආයතනයක්. ඒ අදහස අනුව තමයි ජාතික 
මිනුම් පර්ෙය්ෂණාගාරය ආරම්භ කෙළේ. ඒ පර්ෙය්ෂණාගාරය තුළ 
ස්කන්ධ විද්යාගාරයක්, පරිමාණ මිනුම් විද්යාගාරයක්, විදුලි මිනුම් 
විද්යාගාරයක්, කාල හා සංඛ්යාත මිනුම් විද්යාගාරයක්, උෂ්ණත්ව 
මිථික මිනුම් විද්යාගාරයක්, දීප්ත මාපක මිනුම් විද්යාගාරයක්, 
විකිරණ මාපක මිනුම් විද්යාගාරයක් වශෙයන් විද්යාගාර ෙසේවාවන් 
පවත්වාෙගන යනවා. අපි හිතනවා, ඇත්තටම ඉදිරිය බලලා 
ෙමවැනි සැලසුමක් සකස් කිරීම ෙහොඳයි කියලා. සැලසුම සකස් 
කළාට ඒ සැලසුම කියාත්මක කිරීම සඳහා වුණු පුළුල් වපසරියක් 
සඳහා වන කාර්ය මණ්ඩලයක් නැහැ. 

ෙම්ෙක් තිෙබන පධාන ගැටලුව තමයි, ෙමන්න ෙම් විද්යාගාර 
පද්ධතිය පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ්ය කරන විෙශේෂඥභාවය 
සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් ෙනොමැතිකම. ඒ නිසා එක්තරා 
අවස්ථාවකදී පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ෙකොන්තාත් පදනෙමන් 
බඳවා ෙගන තිබුණාට ඒ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට නිශ්චිත 
කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනෙය් නිලධාරින්ට විටින් 
විට -විෙශේෂෙයන් එහි සහකාර අධ්යක්ෂවරුන්ට විටින් විට- විෙද්ශ 
පුහුණුවීම් ලබා දීලා තිබුණාට ඒ පුහුණු වීම් ෙම් කාර්ය විධිමත් 
කිරීම සඳහා එෙහම නැත්නම් ෙම් කාර්යාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීම 
සඳහා ෙයොදවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳ පශ්නයක් මතු 
ෙවනවා. මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම නඟන ෙචෝදනාවක් තමයි 
ඔවුන්ෙග් වැඩ රාජකාරි ලැයිස්තුව පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව. ඒ 
නිසා සැලසුම ෙහොඳ වුණාට සැලසුම කියාත්මක කිරීම සඳහා 
අවශ්ය මඟ ෙපන්වීමත්, පසුවිපරමත්, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
මානව සම්පත ෙවන් කිරීමත් පසු ගිය කාලෙය්ම සිදු ෙවලා නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1995 අංක 35 දරන මිනුම් 
ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනත මඟින් අෙප්ක්ෂා කරපු -ආරම්භ 
කරපු- අලුත් ක්ෙෂේතයක් තමයි, පාරිසරික සුරැකුම් ක්ෙෂේතය. ඒ 
අනුව තමයි ඔවුන් වාහනවල වායු විෙමෝචන කියාවලියට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අඩු පාඩුකම් මැද වුණත්, පසු ගිය 
ආණ්ඩු කාලෙය්දී එය රජයට ලාභයක් ලැෙබන විධියට ෙනොව 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් ෙදෙදෙනකුට ලාභයක් ලැෙබන 
විධියට පවත්වාෙගන ගියත්, ෙම් නිලධාරින්ෙග් මැදිහත් වීම යම් 
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සාධනීය මට්ටමක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාර්ය පුළුල් 
කිරීෙම්දී ඔවුන්  මුහුණ ෙදන ගැටලුවක් තිෙබනවා. කලින් නම් 
කෙඩ්කට පැනලා ඒ ඒ බඩුවල බර තිෙබනවාද කියලා පරීක්ෂා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 
කර්මාන්තශාලාවල මහා පරිමාණ පැකට් කිරීම් ෙකෙරනවා. 
පැකට් එෙකන්, පැකට් එක බලන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
ෙපර ඇසුරුම් කියාවලිය අධීක්ෂණය සඳහා වූ නිලධාරින්ෙග් 
අඩුවත්, ඔවුන්ෙග් පුහුණුෙව් අඩුවත් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනයට අයිති තවත් කාර්ය භාරයක් 
තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් රථ වාහන ෙපොලීසිය තැන් තැන්වල ගස් අස්ෙසේ, 
ගල් අස්ෙසේ, ෙටලිෙෆෝන් කණු අස්ෙසේ හැංගිලා ඉඳලා අර ෙව්ග 
මාපකයත් එක්ක වාහනවලට පනිනවා ෙන්. ඒ ෙව්ග මාපකය 
ෙපොලීසිය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේදී කියන ෙද් පිළිගන්න තමයි 
ජනතාවට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 80යි කිව්ෙවොත් එෙහමයි. 100යි 
කිව්ෙවොත් එෙහමයි. අපි ෙකොච්චර තර්ක කරන්න ගියත් වැඩක් 
නැහැ. නමුත් ෙමන්න ෙම් ෙව්ග මාපකවල කමාංකණය නිවැරැදිද 
කියලා පරීක්ෂා කිරීෙම් බලයත් ෙමොවුන්ට තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම් වැඩි ෙව්ග කියන්න ගිහිල්ලා ඇත්තටම ෙපොලිස් නිලධාරී 
මහත්වරුත් හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා.  

රාජකාරි කිරීෙම්දී ෙම් නිලධාරින්ට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 
ෙම් රාජකාරිය ඔවුන්ට තිබුණාට ඒ සඳහා මැදිහත් වීෙම් 
කමෙව්දයක් නැතිකම පිළිබඳ පශ්නය එක පැත්තකින් තිෙබනවා. 
මිනුම් කමාංකණය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මම කිව්වා. සමහරු ඇවිල්ලා අපට කියනවා, 
"සමහර පුද්ගලයන් නිශ්චිත කාලයක් තුළදී ෛවද්යවරු කිහිප 
ෙදෙනක් ළඟට ගිහිල්ලා රුධිර පීඩනය බැලුවාම සමහර තැන්වල 
අදහා ගන්න බැරි විධියට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා" කියලා. ෙම් 
උපකරණවල වුණත් පමිතිය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීෙම් හැකියාවක් 
ෙම් නිලධාරින්ට තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? ජනතාවෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වූ පුළුල් 
පරාසයක ෙමොවුන් වැඩ කළ යුතු වුණත්  ඔවුන්ෙග්  වැඩ රාජකාරි 
පමාණය, ඔවුන්ට ලැෙබන පුහුණුව සහ ඔවුන්ට ලැබිලා තිෙබන 
අවස්ථාවන්වල සීමා සහිතභාවයක් තිෙබනවා කියලා ඔවුන්ම 
සඳහන් කරනවා. 

මම කලින් කිව්වා වාෙග්ම අපි නව ජාතික මිනුම් 
පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ඇති කළාට ඒ පර්ෙය්ෂණාගාරෙය් ඉදිරි 
සංවර්ධනය පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ. ඒ නිසාම 
දැනුත්  පර්ෙය්ෂණාගාරය තුළ විද්යාගාර 60කට අවශ්ය කරන 
නිලධාරින් ෙනොමැතිකම නිසා එය අයාෙල් යන තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් අලුත් ක්ෙෂේත -විෙශේෂෙයන් මිනුම්    
විද්යා ක්ෙෂේතය සහ කර්මාන්ත මිනුම් ක්ෙෂේතය- පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඉදිරියට යන ෙව්ලාෙව්දී ෙමන්න ෙම් 
මානව සම්පත පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා   
ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිලධාරින් පරිපාලන 
ගැටලු රාශියකට  මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් උසස්වීම් 
පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ලැෙබන විෙද්ශීය පුහුණුවීම් පිළිබඳ පශ්නය 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ලැෙබන ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙහේතු නිසා, ඉතා විශාල කාර්ය භාරයක් කළ 
හැකි නිලධාරින් පමාණයක් යම් කිසි ආකාරයකට 
මන්ෙදෝත්සාහීව, තමන්ෙග් රාජකාරිය හරි හැටි කර ගත ෙනොහැකි 
වීෙම් අර්බුදයකින් පීඩාවට පත්වී තිෙබනවා.  

රජය -ආණ්ඩුව- මැදිහත් ෙවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයන් ෙහවත් 
ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට නම්, ෙම් ආයතනය මීට වඩා විධිමත් 
කළ යුතුයි. ෙම් සඳහා බඳවා ගත හැකි; ෙම් සඳහා පුහුණුව ලබා දිය 

හැකි විද්යා උපාධිධාරින් රාශියක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  ඒ  විද්යා 
උපාධිධාරින් සාමාන්ය උපාධි සහ විෙශේෂෙව්දී උපාධි ලබා ෙගන 
එළියට ඇවිල්ලා කරන්න ෙදයක් නැතිව ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
විද්යා උපාධිධාරින් තමන්ට ෙනොගැළෙපන රැකියාවල නිරත ෙවලා 
ඉන්නවා. ෙමවැනි අය බඳවා ෙගන, ඔවුන්ට නිසි පුහුණුවක් ලබා 
දීලා, ඔවුන් ෙම් කාර්යයට අන්තර්ගහණය කර ගත්ෙතොත්, රටක් 
හැටියට ඉදිරියට යන්නට අපට මහඟු අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි. ඒ නිසා 
සැලසුෙම් පශ්නයකට වඩා, ෙම් පිළිබඳව දක්වන අවධානය 
පිළිබඳව පශ්නයකුයි ෙමහි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව කෙඩ්ක තිෙබන 
පඩියක පමාණය පිළිබඳ පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි. ඊට වඩා 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය, පරිසරය, කර්මාන්ත, ෙවෙළඳාම ආදී 
ක්ෙෂේත ගණනාවක් පුරා විසිරී, පැතිරිය යුතු ක්ෙෂේතයක්. ෙලෝකය 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා විශාල වශෙයන් ඉදිරියට ෙගොස් තිබියදී, 
ඔබතුමාට පැවරී තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු මීට වඩා 
කමවත් කරන්න, නවීකරණය කරන්න මැදිහත් ෙවන්නටය කියා 
ඇමතිවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට  කැමැතියි. 

මාෙහේන, පිටිපන පිහිටුවා තිෙබන විද්යාගාරයට රුපියල් 
මිලියන 500ක් වියදම් කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම 
මන්තීවරෙයක් කියනවා මම අහෙගන හිටියා.  ඇත්ත.  ඒකට 
වියදම් කළ ගණන පිළිබඳව නිසි තක්ෙසේරුවක් නැහැ කියා තමයි 
ආරංචිය තිෙබන්ෙන්. එහි තිබුණු උපකරණ පිළිබඳවත්, ඒ 
උපකරණ සවි කිරීම පිළිබඳවත් නිසි කමෙව්දයක් නැති බවයි 
සඳහන් ෙවන්ෙන්. ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් රාශියක් මැද්ෙද්යි ෙම් 
කටයුතු කරමින් යන්ෙන්. 

ඒ ෙකෙසේ වුණත්, ෙලෝකය පියවර ගණනාවක් ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අලුත් දැනුමක් එකතු කර ෙගන 
තිබියදී, අපත් ඒ දැනුම එකතු කර ගනිමු. ඒ නිසා කුඩා කුඩා වංචා 
දූෂණ අවම කර ගන්න ෙමවැනි ආකාරෙය් මැදිහත් වීමක් කරන 
අතරම, ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට, ඡන්ද ලබා ගත් 
ආකාරයට කියා කළ යුතුයි. රජයට වසරක් පිෙරනවා. තව වසර 
හතරයි ආණ්ඩුවට තිෙබන්ෙන්. මහජන ෙද්ෙපොළ ෙකෝටි- පෙකෝටි 
ගණනින් වංචා කරන ලද අයට දඬුවම් කිරීම පිළිබඳවත්, ඒ 
කාර්යාවලිය කාර්යක්ෂමව, විධිමත්ව සහ ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට 
ෙගන යාම පිළිබඳවත් ආණ්ඩුවට නැවත මතක් කරමින්, මම 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அள ட்  அலகுகள் மற் ம் ேசைவகள் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு 

த ல் நான் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  இவ்விவாதத்ைத ஆரம்பித் ைவத்  
உைரயாற்றிய ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்களின் உைரயி ம் இன் ம் பல உ ப்பினர்களின  
உைரயி ம் கர்ேவாைரப் பா காப்பைத இலக்காகக் 
ெகாண்  எவ்வா  அளைவ நிர்ணயத்ைதச் சாிப்ப த் வ ? 
என்பதற்கான க த் க்கள் உட்ெபாதிந்தி ந்தைத நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த . எனக்கு ன்  
உைரயாற்றிய மக்கள் வி தைல ன்னணி  உ ப்பினர் 
ெகளரவ ைவத்திய கலாநிதி நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள், 
"அளைவ நிர்ணயத்தில் சிறிய அளவிேல அள ட்ைடச் 
ெசய் ம்ேபா , அதில் ஏற்ப ம் குைறபா கைள நாங்கள் 
ெபாிதாகப் ேபசுகின்ேறாம்; ஆனால், ெபாிய அளவிேல 
அள ட்ைடச் ெசய் ம்ேபா  அதில் இடம்ெப கின்ற 
குைறபா கள் பற்றி நாங்கள் ேபசுவ  குைற " எனச் சுட் க் 
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காட் னார். அேதேபால, அைமச்சர் அவர்கள் தன ைரயிேல 
பல்ேவ  அளைவகள் பற்றிக் கூறினார். ெவப்பமானி, 
அ க்கமானி, ச்சக்கரவண் களில் ெபா த்தப்ப கின்ற 
மானி ஆகியவற்றின் அள கள் உட்பட ேநர அள கள் 
என்பன எவ்வாெறல்லாம் எங்ெகங்ெகல்லாம் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன என்ப  பற்றிக் குறிப்பிட்டார்.  

ெபா வாக அள  என்ற டன் எங்கள் அைனவர  
கண் ன்னா ம் விைரவாகத் ேதான் வ  தராசு. நாங்கள் 
ெப ம்பா ம் தராசின் அள கைளத்தான் கவனத்தில் 
எ க்கின்ேறாம். ெபா வாக ம் பரவலாக ம் எண்ணிக்ைக 
அ ப்பைடயி ம் பார்க்கும்ேபா  அ தான் அதிகளவில் 
காணப்ப கின்ற . ேநர யாகப் பார்க்கின்றேபா , இந்தத் 
தராசு வா க்ைகயாளர்க க்கு சாியான அள ட் ல் ெபா ட் 
கைள அளந் ெகா க்கும் ஒ  சாதனமாகப் பார்க்கப் 
பட்டேபாதி ம், மர ாீதியாக உலகளாவிய ாீதியில் - சர்வேதச 
ாீதியில் - அ  ஒ  விடய விதானத்தின் சின்னமாக 
இ க்கின்ற . அ தான் நீதியின் சின்னம்! இந்த நீதியின் 
சின்னமான தராசு எவ்வள ரம் இந்த உலகத்தில் - மனித 
ச கத்தில் - நீதியாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற  என்பேத 
எங்க க்கு ன்னால் இ க்கின்ற ேகள்வியாகும். தராசு 
என்கின்ற நீதியின் சின்னம் எவ்வா  நீதிக்காகப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற  என்பைத அவதானிக்கின்றெபா , 
ெபா வாக கர்ேவா க்கு சாியான நி ைவ அள க டன் 
ெபா ட்கள் வழங்கப்படேவண் ம் என்பதில் கவனம் 
ெச த் கின்ற அள க்கு, உற்பத்திகைளப் ெபா த்தவைர 
எவ்வள ரம் இந்த அளைவ நி ைவகள் ைகயாளப் 
ப கின்றன என்பதில் கவனம் ெச த்தப்ப வதாகத் 
ெதாியவில்ைல.  

அந்த வைகயில் இந்த விவாதத்தின்ேபா  மிக க்கியமான 
ஒ  விடயத்ைத இச்சைபயில் ன்ைவக்கலாெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , இந்த நாட் ல் ஒவ்ெவா  
இரண்  வ டத் க்கு ஒ  ைற ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் சம்பள விவகாரம் ெகா ந் விட்  எாிகின்ற 
பிரச்சிைனயாகப் ேபசப்ப கின்ற . இன் ம்கூட அந்தச் 
சம்பளம் நாட்கணக்கிேல தீர்மானிக்கப்பட்  மாத விேல 

ைமயாக வழங்கப்ப கின்ற . அதைனத் தீர்மானிக்கின்ற 
ஒ  ைறயான 'கூட்  ஒப்பந்தம்' எனப்ப கின்ற ஒ  

ைறைமயின்கீழ் அ  ன்ைவக்கப்ப கின்ற . இந்தக் 
கூட்  ஒப்பந்த ைற லமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளம் தீர்மானிக்கப்ப கின்றெபா  அதி ள்ள ட்பங் 
கைளப் ெபாிதாக யா ம் ெவளிேய ெசால்வதில்ைல. குறிப்பாக 
அ ப்பைடச் சம்பளம், வர க் ெகா ப்பன  என்பதாக அந்த 
வாய்ப்பா  அைமந்தி ந்தேபா ம், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் நாட்சம்பளத்ைத அல்ல  அவர்கள  மாத 
வ மானத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற மிக க்கியமான 
காரணிகளில் இன்ெனா  விடய ம் தங்கியி க்கின்ற . 
அதாவ , நாளாந்தம் குறிப்பிட்ட அ ப்பைடச் சம்பளத்ைதப் 
ெப வதற்காக அவர்கள் எவ்வள  ெகா ந்ைதப் பறிக்க 
ேவண் ம், அதற்கு ேமலதிகமாகப் பறிக்கப்ப கின்ற 
ஒவ்ெவா  கிேலா ேதயிைலக் ெகா ந் க்கும் அவர்க க்கு 
எவ்வள  ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற  என்பதிேலேய 
அவர்கள  வ மானம் தங்கியி க்கின்ற . இ  
இப்ேபாைதக்கு இ க்கின்ற நிைலைம!  

இந்தக் கூட்  ஒப்பந்த ைறயில் பல்ேவ  குைறபா கள் 
காணப்ப கின்றன என்பைதக் காரணம் காட் , ஏற்ெகனேவ 
இ க்கின்ற JEDB, SPC, Elkaduwa Plantations ேபான்ற அரச 

காைமத் வத் க்குக் கீ ள்ள நி வனங்களி ம் அேதேபால 
ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியக் கம்பனிகளி ம் அறி கப்ப த்தப் 

படவி க்கும் hybrid எனப்ப கின்ற திய ட்பத்திேல 
அளைவ அ ப்பைடயி ம் நாட்சம்பள அ ப்பைடயி ம் 
சாிபாதியான அள க்கு சம்பளத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற ஒ  

திய ைறைமைய ேநாக்கிய ஒ  ேபச்சுவார்த்ைத 
தற்ெபா  நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற . இப்ெபா  
இந்தப் திய ன்ெமாழி களின்ப  அல்ல  ஏற்ெகனேவ 
நான் குறிப்பிட்ட ேபால குறிப்பிட் ச் ெசால்லக்கூ ய சில 
ேதாட்டங்களிேல நைட ைறயில் இ க்கின்ற இந்தச் சம்பள 
அள ட்  ைற சாிபாதியான அள க்குத் தீர்மானிக்கப் 
ப கின்ற . அதாவ , ஒ  மாதத்தில் 10 அல்ல  12 
நாட்க க்கு நாட்கூ  அ ப்பைடயி ம் எஞ்சிய 13 
நாட்களில் அவர்கள் எவ்வள  ெகா ந்  பறிக்கின்றார்கள் 
என்பைத அளவிட்  அந்தக் கிேலாவின் அ ப்பைடயில் - ஒ  
கிேலா க்கு இவ்வள  ெப மதி என்பதன் அ ப்பைடயில் 
அந்தச் சம்பளம் தீர்மானிக்கப்ப வதாக இ க்கின்ற .  

இந்த இடத்தில்தான் நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட அந்த 
நீதியின் சின்னமான தராசின் ெப மதி மிக க்கியமானதாக 
அைமகின்ற . இந்த அள ட்ைடச் ெசய்வதற்கு மைலயகத் 
ேதாட்டங்களில் இந்தத் தராசு எவ்வா  பயன்ப த்தப் 
ப கின்ற  என்பைதப் பார்க்க ேவண் ம். அங்ேக இ  நீதி 
சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக மாத்திரமல்லாமல், இன் ெமா  
மிக க்கியமான மனித உாிைம சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக ம் 
மா கின்ற . எனேவ, இந்த மனித உாிைம சம்பந்தப்பட்ட 
விடயத்ைத இந்த உச்ச சைபயில் எ த் ச் ெசால்ல 
ேவண் ய  என  கடைமப்பா  என நிைனக்கின்ேறன். அ  
என்ன மனித உாிைம சம்பந்தப்பட்ட நிைலப்பா  என்றால் - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
பறிக்கின்ற ெகா ந்தின் அ ப்பைடயில் மாத வ மா 

னத்ைத வழங்குகின்ற ேதாட்டங்க ம் இ க்கின்றன. 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
என் ைடய நண்பரான சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் இந்தத் ைறேயா  சம்பந்தப் 
பட்டவர் என்ற வைகயி ம் ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் 
சார்ந்த மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்றவர் என்ற 
வைகயி ம் ேம ம் அதற்கு ஒ  ெப மதி ேசர்க்கின்ற 
விடயத்ைதச் ெசான்னார். அதாவ , ஒ  மாதத்தில் பறிக்கின்ற 
ெகா ந் கைள அள  ெசய்வதி ந் தான் அவர்கள் 

ைமயான மாத வ மானத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ய நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, எதிர்வ ம் 
காலத்தில் அந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழில் ைற சார்ந்  
வாழ்கின்ற இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்களின் 
கு ம்பங்களின் ஒட் ெமாத்த வ மானத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற 
ஒ  க வியாக இந்தத் தராசு மாறப்ேபாகின்ற .  எனேவ, 
இந்தத் தராசின் நிைலைம என்ன? கைடகளிேல சீனி, மிளகாய் 
ேபான்ற ெபா ட்கைளச் சாியாக அள  ெசய்கின்றார்களா 
எனப் பார்ப்பதற்கு விைலக் கட் ப்பாட்டதிகாாிகள் கைட 
க க்கு விஜயம் ெசய்  அவற்ைறப் பாிேசாதித் , பிைழயான 
அளைவகைள ேமற்ெகாள் கின்ற கைட உாிைமயாளர் 
க க்குத் தண்டைன விதிப்ப ேபால், எங்ேகயாவ  ஒ  
ெப ந்ேதாட்டத்திற்குள் ெசன்  அந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் பறிக்கின்ற ெகா ந் கள் சாியான ைறயில் 
நி ைவ ெசய்யப்ப கின்றதா? அந்தத் ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
அதைன ைறயாக வழிநடத் கின்றனவா? எனப் 
பாிேசாதித்த ஒ  சம்பவத்ைத நாங்கள் வாழ்நாளில் 
ேகள்விப்பட்டதில்ைல.   
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நான் இன் ெமா  மிக க்கியமான விடயத்ைத இங்கு 
குறிப்பிட்ேடன்.  அதாவ  இந்த நீதியின் சின்னமான தராைசப் 
பயன்ப த்தி அங்ேக எவ்வா  மனித உாிைமகள் மீறப்ப  
கின்றன? என்பைத இங்கு நான் கூறியாகேவண் ம்.  ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கும் இந்த 
விடயம் ெதாி ம். ஏெனனில், நாங்கள் ெப ந்ேதாட்டச் 
ச கத்தி ந்  வந்தவர்கள். குறிப்பாக ேதயிைலக் ெகா ந் 
ைதப் பறிப்பவர்கள் அதிகமாேனார் ெபண் ெதாழிலாளர் 
களாகத்தான் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் பறித்  வ கின்ற 
ெகா ந்ைத நி ைவ ெசய்வதற்குப் பல ெஹக்ெரயர் 
பரப்பளவிலான ெப ந்ேதாட்டங்களில் எங்ேக ம் நி ைவ 
நிைலயங்கள் கிைடயா . ஒ  ெவட்டெவளியில், அந்தத் 
ேதயிைலக் ெகா ந் கைளப் பறித் வந்த ெபண் ெதாழிலாளர் 
களில் இரண் ேபைர இரண்  பக்கமாக நி த்தி, அவர்கள  
ேதாள்களிேல ஒ  த யிைன ைவத் , அதில் தராசிைனத் 
ெதாங்கவிட் , ெகா ந் கைள நி க்கின்ற நிைலைமதான் 
இந்த நாட் ேல காணப்ப கின்ற .  இ  ஓர் அ ப்பைட 
மனித உாிைம மீறல். நீதியின் சின்னமான தராைசக்ெகாண்  
ேமாசமான ஒ  ைறயில் இந்தக் ெகா ந் கைள நி ப்பதற்கு 
அந்தப் ெபண் ெதாழிலாளிகளின் ேதாள்கள் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றன என்பைத இந்த உச்ச சைபயிேல மிகுந்த 
மனவ த்தத்ேதா  ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

ஏற்ெகனேவ எம  ெகளரவ உ ப்பினர் ெதாிவித்த  
ேபால், அளவிைட என்ப  ெவ மேன ெபட் க்கைடகளில் 
100 கிராம் சீனிக்கும் 50 கிராம் மிளகாய்க்கும் எனச் 
சிறியளவிேல பார்க்கப்ப கின்ற ஒ  விடயமாக இ ந் விட 

யா .  அதைன ம் தாண்  கர் ப் பக்கத்தில் அல்லாமல், 
உற்பத்திப் பக்கத்தில் - வ மானத்தின் பக்கத்தில் இலட் 
ேசாபலட்சம் ெதாழிலாளர்களின் வ மானத்ைதத் தீர்மானிக் 
கின்ற மிக க்கியமான ஒ  விடயமாக ம் இ  இ க்கின்ற . 
இறப்பர் உற்பத்தியி ம் இேத நிைல காணப்ப கின்ற . 
அதாவ  எவ்வள  இறப்பர் பாைல அவர்கள் தின ம் 
ெகாண் வ கின்றார்கள் என அள  ெசய்யப்ப கின்ற .  
எனேவ, இந்த இலட்ேசாபலட்சம் ெதாழிலாளர்களின் 
உைழப்பின் வ மானத்ைதத் தீர்மானிப்பதற்காக இந்த 
நி ைவ அளைவகள் சாியான ைறயில் பயன்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

இந்த நி ைவ அளைவகள் பயன்ப த்தப்ப ம்ேபா  
உற்பத்தியின் பக்கத்தில் இரண்  கட்டங்கள் அைமகின்றன. 
குறிப்பாக, இந்த அளவிைட காைமத் வத்ைத ஏேத ம்  
பிைழயான வழிகளில்  ைகயா கின்றேபா  அங்ேக பிரதான 
மாக அந்த உைழப்பாளர்களின் உைழப்பான , உைழக்கின்ற 
அந்தத் தலத்திேலேய - அந்த ஸ்தானத்திேலேய அவர்களிட 
மி ந்  சுரண்டப்ப கின்ற . அதி ந்  இந்தக் கம்பனிகள் 
ெப மளவான வ மானத்ைத அந்தத் ெதாழிலாளர் 
களிடமி ந்  பறித் க்ெகாள்கிறார்கள் - இ  தலாவ  
கட்டம். இரண்டாவ  கட்டத்திேல, அந்த அளவிைட 
அ ப்பைடயில் விைல தீர்மானிக்கப்பட்  அத டாகத்தான் 
அவர்க க்குச் சம்பளம் வழங்கப்ப கிற . இதனால் 
அவர்கள  வ மானம் பாதிக்கப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த 
நீதியின் சின்னமான தராசு இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
கைளப் ெபா த்தவைரக்கும் நீதியான ஒ  விடயமாக 
அைமயவில்ைல. ஆகேவ, எந்த இடத்தில் - எந்தத் தலத்தில் 
அவர்கள் ெதாழில் ெசய்கிறார்கேளா, அந்த இடத்திேலேய 

தலாளிகளின் சுரண்ட க்கும் அவர்கள  வ மான 
இழப் க்கும் மிக க்கியமான க வியாக இந்தத் தராசு 
மாற்றப்பட் க்கிற  என்பைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல பதி  
ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால ெபண் ெதாழிலாளர் 
களாக  இ ந்தா ம் சாி,  ஆண் ெதாழிலாளர்களாக இ ந் 
தா ம்சாி, குறிப்பாக அவர்க க்ெகன  வழங்கப்பட் க் 
கின்ற ேதயிைலக் ெகா ந்  பறித்தல், சுத்தப்ப த்தல் அல்ல  
இறப்பர் பால் ெவட் தல் ேபான்ற அந்த நியம ேவைலக க்கு 

காைமத் வம் ெசய்  ைவத்தி க்க ேவண் ய ஏற்பா  
களான நி ைவ அளைவகைள ைறயாக ன்ென க்க 
ேவண் ம். அந்த வழி ைறகைளத் தவறவிட் , மாறாக 
அவர்கைளக் ெகாத்த ைமகள்ேபால அவர்களின் ேதாள் 
கைளத் தராசுகைளத் க்கும் ண்களாகப் பயன்ப த் கின்ற 
அந்த அ ைம ைற மாற்றப்பட ேவண் ம். அதற்காக இந்தச் 
சட்டத்திேல திய மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ேவண் ம். 
நி ைவ அளைவகள் எவ்வா  ேநர்த்தியானைவயாக இ க்க 
ேவண் ம் என்பைத வ த் வைதப்ேபால அதற்கான 
க விகள் எவ்வா  பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ப  
ெதாடர்பாக ம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். இ  மிக 

க்கியமான விடயம். இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிைல நம்பி 
இலட்ேசாபலட்சம் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். எல்லாத் ெதாழிலா 
ளர்களின் நிைலைம ம் இவ்வா தான் காணப்ப கின்ற .  
இலங்ைகயில் இ க்கின்ற எத்தைனேயா ெஹக்ெரயர் 
பரப்பளவிலான ேதயிைல, இறப்பர் ெப ந்ேதாட்டங்களில் 
எல்லாம் இந்த நிைலைம இ ப்பைதக் காண ம். எனேவ, 
மிக க்கியமான அம்சமாக இந்த விடயம் எ த் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இ  இந்த உச்ச சைபயின் 
கவனத்ைதப் ெபற்ற ஒ  விடயமாக மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டைதப்ேபால, 1992ஆம் 
ஆண் ந்  நைட ைறயில் இ க்கின்ற கூட்  ஒப்பந்த 

ைறயில் சம்பளத்தின் ஒ  பகுதிையத் தீ்ர்மானிப்பதற்கு இந்த 
நி ைவ அள கள் சம்பந்தப்பட் க்கின்ற நிைலயில், 
எதிர்வ ம் காலத்தில்   hybrid  என்கின்ற திய ைறைம - 
ெவளியாட் பயிாிடல் ைறைம - outgrower scheme - 
அறி கப்ப த்தப்பட்டா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
வ மானத்ைதத் தீர்மானிப்பதில் இந்தத் தராசுதான் மிக க்கிய 
க வியாக இ க்கும். எனேவ, அந்தத் தராசிைன நி ைவ 
அளைவக க்கு எந்த ட்பத்தின் அ ப்பைடயில் 
பயன்ப த் வ ? அந்தக் க வி எந்தள க்கு ேநர்த்தியான ? 
என்பதில்தான் அவர்களின் எதிர்காலேம தங்கியி க்கின்ற . 
அதாவ , அத டான அவர்களின் வ மானம்தான் 
அவர்களின் எதிர்காலத்ைதப் டம்ேபாட இ க்கின்ற . 
எனேவ, ஒட் ெமாத்த ச கத்தின் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் 
தீர் காணக்கூ ய வைகயில் மிக ட்பமான ஒ  சட்டமாக 
இ   பார்க்கப்ப கின்ற .  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்தில் மிகப் 
ெபாிய குைறபாெடான்  காணப்ப கின்ற . அதாவ , அந்த 
விடயம் ெதாழில் அைமச்ேசா  சம்பந்தப்பட்டதாகப் பார்க்கப் 
ப கின்றேத தவிர, ஒ ேபா ம் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்ேசா  அதைன இைணத் ப் பார்ப்பதில்ைல. அதாவ , 
ஏற் மதி அபிவி த்தி சார்ந்த அைமச்ேசா  அதைன 
ஒப்பிட் ப் பார்ப்பதில்ைல. நாங்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்கு 2,500 பாய் ெகா ப்பனைவக் ேகாாியேபா , 
அதைன வழங்கும் வைகயில் அரசாங்கம் அவர்க க்கு 
அதைனக் கடனாகப் ெபற் க்ெகா த்த . அதற்காக நாம் 
நன்றி ெதாிவிக்க ேவண் ம். ஆனால், இத்தைன வ ட 
காலமாக பழம்ெப ம் ைகத்ெதாழிலாக இ க்கின்ற இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழி ல் நிவாரணக் ெகா ப்பனைவ 
வழங்கேவண் ெமன்ற நிைல வந்த டன் அந்தக் கம்பனி 
களால் அதைனக் ெகா க்க யவில்ைல. அைவ கடன்பட 
ேவண் ய நிைலயிேல இ க்கின்றன. அரசாங்கம் 
கடன்பட் க் ெகா த் த்தான் அந்த நிவாரணத்ைதக் ெகா க்க 
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ேவண் ெமன்றால்,  இந்தக் கம்பனிகள் ைறயாக நிர்வகிக்கப் 
படவில்ைல என்ப  இதன் லமாக அறிந் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .  

ெதாழிலாளர்க க்கு நிவாரணத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் மாக இ ந்தால், இங்ேக எவ்வள  ேதயிைல உற்பத்தி  
இடம்ெப கின்ற ? அந்தத் ேதயிைல உற்பத்தியி டாக 
எவ்வள  ஏற் மதி வ மானம் கிைடக்கப்ெபற்றி க்கின்ற ? 
என்ப  ெதாடர்பாக அள  ெசய்வதில்ைல. ஏற் மதி 
வ மானத்ைதக் கவனத்தில் எ த்தால்தான் அங்ேக ெசல கள் 
வ ம்ேபா  அதைன நிவர்த்தி ெசய்யக் கூ யதாக இ க்கும். 
எனேவ, ேதசிய அளைவ தர நிர்ணயத்ைத நிர்ணயிக்கின்ற 
இந்தச் சட்ட லம், தனிேய கர்ேவார் பா காப்  அதாவ  

கர்ேவா க்கு நன்ைமயளிக்கின்ற விதத்தில் மாத்திரம் 
உள்ளடக்கங்கைளக் ெகாண் ப்பதாக அைமந் விடா  
இந்த விடயங்கைள ம் கவனத்திற்ெகாள்வதாக அைமய 
ேவண் ம். இந்த நாட் ல் எங்ெகல்லாம் உற்பத்தித் ேதைவ 
க க்காக ெதாழிலாளாின் பக்கத்திற்கு இந்த அளவிைடகள் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றனேவா, அங்ெகல்லாம் எதிர்வ ம் 
காலங்களில் அவற்ைறச் சாியாகக் ைகயாண்  ைறயான 
விதத்தில் நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். ேதாட்டத் ெதாழி 
லாளர்களின் எதிர்கால வாழ் க்கு இந்தச் சட்டம் 
மிக க்கியமான சட்டமாக மாறேவண் ்ம்.  ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சும் இந்த விடயத்தில் பங்ேகற்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 

 
[5.27p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Mr. Presiding Member, as the Chairman of the 

Sectoral Oversight Committee on Business and 
Commerce, I presented the Committee’s Report on the 
Revision of Regulations under the Measurement Units, 
Standards and Services Act to the House yesterday.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 

මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු ඒ. එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Sir, as the House is aware, the prevalent Measurement 

Units, Standards and Services Act carries overbearing 
responsibility in allowing for the accurate quantification 
of goods, ensuring applicable compliance standards on 
the diffusion of commerce and trade within and with Sri 
Lanka.  

As it was correctly mentioned by the Hon. Minister, 
the purpose of the MUSSD is to establish, maintain and 
disseminate the National Measurement Standards in 
compliance with international standards, ensuring justice 
and equality for producers, traders, metrological and 
other service providers and consumers through the 
regulatory and service activities based on measurements 
to uplift the quality of life and living standards of Sri 
Lanka.  

However, the Sectoral Oversight Committee on 
Business and Commerce was able to denote and uncover 
certain shortcomings within the Department and has 
issued certain recommendations, most of which were 
highlighted in my Report to the House yesterday and 
some of which I shall mention here.  

As it was very correctly mentioned by one of our 
Members of the Committee, the Hon. Harshana 
Rajakaruna, with regard to the lack of staff, problems in 
fuel dispensing and easy access to services from the 
Department, the Committee offered several 
recommendations to the Ministry of Industry and 
Commerce and also with respect to the enacting of a 
revision of the said Regulations, specifically those with 
respect to an increment in fees payable towards services 
rendered by the MUSSD, for providing adequate services 
in this respect to individuals and business entities which 
are applicable to these Regulations. In addition, it also 
strongly recommends the increase of cadre positions 
within the measurement service to ensure that these 
Regulations are properly enacted and the standards 
adopted by the said Department are enforced in all 
aspects.  

The primary reason behind the increment of fees 
payable is that it has not been revised over an extended 
period of time - for over eight years - and the necessity 
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for it to be adjusted is, for inflation and providing 
sustainable revenue towards the Department to ensure 
continued productivity in operation. 

However, there are various by-lines within the 
Regulation that have a stipulation of fees payable in 
exchange of services rendered, which are mandatory for 
those engaged in commerce that requires the examination 
and verification of weights, measures and weighing or 
measuring instruments, and these fees were found by the 
Committee to be applicable and reasonable to be levied 
against individuals or businesses as payment in exchange 
for services. Further, the Committee found that the total 
verification number of measured instruments amounted to 
38,808 in the year 2015, with a verification revenue of Rs. 
1.37 million.  

With respect to increasing the cadre, the Committee 
found that currently, there is an insufficient number of 
officers serving as Inspector of Measurement Services 
and Devices under the Department of Measurement Units, 
Standards and Services. The Committee is of the strong 
opinion that it is absolutely necessary to ensure that these 
said Regulations are followed and enforced and that 
compliance by all individuals or entities is maintained at 
all times. Therefore, the Committee strongly recommends 
to the Ministry of Industry and Commerce to address this 
issue by taking necessary steps to increase the cadre 
positions of the staff officers, non-staff officers and junior 
grade officers in order to attach each category of officers 
to each Divisional Secretary’s Division. 

There have been only 6,204 raids reported to the 
Committee with the revenue from raid fines amounting to 
Rs. 709,250. By ensuring that there is an officer attached 
to each Divisional Secretary’s Division, there would be 
awareness created among the business society, which 
utilizes such mechanisms for their trade, to ensure that 
there are no falsifications or disparity in valuations, and 
further, the said Regulations are enforced adequately.  

Further,  Auditor General's Department has furnished 
a report to the Public Accounts Committee in which it 
found that as at 31st December 2015, 76 per cent of staff 
posts, 42 per cent non-staff posts and 33 per cent of junior 
grade posts have been vacant. I thereby would like to 
request the Hon. Minister of Industry and Commerce to 
kindly provide clarification on these vacancies, and how 
his Ministry aims at filling these slots?  

Further, in terms of Section 20(1)(a) of the 
Measurement Units, Standards and Services Act, No. 35 
of 1995, all measurement equipment used in trading 
should be annually verified. Nevertheless, there is 
currently no methodology in the Department to ensure 
whether it has been done accordingly. I urge the                
Hon. Minister to ensure that these compliance 
methodologies  are  followed.   

In 2011, it was reportedly planned to set up a 
computer network linking the Head Office and District 
Offices. Only the distribution of  computers to 13 district 
offices had been done by 31st December 2012, and had 
not even been implemented by 31st December 2015. I 
understand they are taking necessary action to overcome 
this situation.  

There is a lag or improper maintenance of journals  
and registers pertaining to the financial statements.  

As per the Auditor-General's Report, the following 
registers had not been properly paid up to 31st December 
2014: Register of Fixed Assets; Register of Fixed Assets 
for Computers, Accessories and Software; Register of  
Losses; Register of Liabilities; Bid Calling Register.  

Therefore, Sir. I request the House to review the 
recommendations by the Sectoral  Oversight Committee 
on Business and Commerce and I urge the Ministry of 
Industry and Commerce to implement such 
recommendations  at the earliest.  

While winding up, Hon. Presiding Member, I wish to 
bring to your attention and to the attention of the Hon. 
Prime Minster, that while lauding the recognition and 
enactment of legislation towards allowing for 
Parliamentary Sectoral Oversight Committees by His 
Excellency the President, Maithripala Sirisena's 
Government, and that of being proposed and effectuated 
by the Hon. Prime Minister, there are a few 
administrative and departmental shortcomings that I 
witness as Chairman of my Committee and which my 
fellow Members have voiced as well, that I would like to 
present to you. Hence, I request a convenient time from 
you Sir and the Hon. Prime Minister to do so, and I am 
sure other fellow Chairpersons of other Sectoral 
Oversight Committees would  join me in resonating the 
same.  

I thank you,  Sir.  
 
 
 

[பி.ப. 5.38] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சு 

ன்ைவத் ள்ள ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
அல்ஹம் ல்லாஹ்! குறிப்பாக ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் 
பதி தீன் அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்  
அதைன மிகச் சிறப்பான ைறயிேல, ன்ேனற்றகரமான 
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ைறயிேல ெகாண் ெசல்வைதயிட்  அவ க்கு நாங்கள் 
தற்கண் எங்க ைடய நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் 

ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா அவர்கள் 
இந்த ஒ ங்குவிதிமீ  பல்ேவ பட்ட விடயங்கைள ன் 
ைவத்  உைர நிகழ்த்தினார். குறிப்பாக இந்த அள  
சம்பந்தப்பட்ட திைணக்களத்திேல பல்ேவ பட்ட ெவற்றி 
டங்கள் நில வதால் மாவட்ட மட்டத்திேல, பிரேதச 
மட்டத்திேல அதைனச் சிறப்பாக ைமயான ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்த யாத நிைலைம இ ப்பதாகச் 
சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாிவிக்கின்றார்கள். 
நீண்ட நாட்களாக இந்த ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்படவில்ைல. 
குறிப்பாக வியாபாாிகள்  பயன்ப த் கின்ற தராசு மற் ம் 
உபகரணங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் பாீட்சிக்கப்பட 
ேவண் யனவாகும். அதாவ  வியாபாாிகள் - வர்த்தகர்கள் 
பயன்ப த் கின்ற தராசுகள் மற் ம் ஏைனய அள ட்  
உபகரணங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் பாீட்சிக்கப்பட்  
இவற்ைறப் பயன்ப த் வ  ெதாடர்பிேல அவர்க க்கு 
அ மதி வழங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான அள ட்  
உபகரணங்கைள ஒவ்ெவா  வ ட ம் மதிப்பி வதற்குப் 
பிரேதச மட்டத்தி ம் மாவட்ட மட்டத்தி ம் உாிய அதிகாாிகள் 
இல்லாததால் அவற்றிைன நைட ைறப்ப த்த யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . நா  வ ம் பரவலாக 
இவ்வாறான குைறபா கள் இ ப்ப  ஒ  பிரச்சிைனயாக 
இ க்கின்ற . நாங்கள் எத்தைகய சட்டங்கைள நிைறேவற்றி 
னா ம் சட்டங்க க்கு எத்தைகய தி த்தங்கைளக் 
ெகாண் வந்தா ம் கிராம, பிரேதச, மாவட்ட மட்டத்தில் 
அவற்ைற நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான ஆளணி 
இ க்க ேவண் ம். இந்தக் குைறபா  நில வதால் அவற்ைறச் 
சாியான ைறயிேல நைட ைறப்ப த்த யாத நிைலைம 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அந்தக் 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு உடன யாக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அதாவ , அந்த ஆளணி 
ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்ப வதன் லம் இந்தத் திைணக்களம் 
சிறப்பாக இயங்குவதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெபா ளாதார ாீதியிேல நம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்கான பல்ேவ பட்ட யற்சிகள் இடம்ெபற் வ வ  
உங்க க்குத் ெதாி ம். நாட்ைடக் கட் ெய ப்பி அதைனப் 
ெபா ளாதார ாீதியிேல ஒ  சுபிட்ச ள்ள நாடாக 
மாற் வதற்கு வர்த்தகத் ைற மற் ம் ைகத்ெதாழிற் ைற 
என்பன க்கியமானைவயாகும். வர்த்தக ம் ைகத்ெதாழி ம் 

ன்ேன கின்றேபா தான் ஒ  நா  ன்ேனற ம். இந்த 
இரண்  ைறகைள ம் ன்ெகாண்  ெசல்வதற்கு இந்த 
அைமச்சு க்கியமாகப் பலப்ப த்தப்பட ேவண் ய  
அவசியமாகும். ஆகேவ, நாம் ெபா ளாதாரத் ைறயிேல 

ன்ேனற ேவண் மாக இ ந்தால் அதற்கான சூழ்நிைல 
நாட் ேல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதாவ , நாட் ல் 
சமாதானம் நிலவ ேவண் ம்; நாட் ேல வாழ்கின்ற சகல இன 
மக்க ம் ஒற் ைமேயா  வாழ்வதற் கான சூழ்நிைல இ க்க 
ேவண் ம்; அரசியல் ாீதியான பிரச்சிைனகள் 
தீர்க்கப்பட் க்க ேவண் ம். அவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைல 
இ க்கின்றேபா தான் ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் கைள நாம் 
நம  நாட் க்குள் ெகாண் வர ம்.  

நம  நாட் ேல சிைறக் ைகதிகளின் பிரச்சிைனயான  
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கிற ; இன் ம் அந்தப் பிரச்சிைன 
ெதாடர்ச்சியாகப் ேபசப்பட்  வ கின்ற . த்தம் 

வைடந்  ஏ  ஆண் கைள நிைற  ெசய் விட்ேடாம். 
த்தத்திேல ஈ பட்டவர்கள் மன்னிப்பளிக்கப்பட்  வி தைல 

ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். ஆனால், த்த காலத்திேல 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக  ெசய்யப்பட்ட பல ற் க் 
கணக்கான தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் இன்ன ம் சிைறகளிேல 
வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்தக் ைகதிக க்கான 
விசாரைணகள்கூட இன்ன ம் நடத்தப்படவில்ைல. இந்தப் 
பிரச்சிைனைய இப்ப த் ெதாடர்ச்சியாகக் ெகாண் ெசல்ல 

யா . கடந்த அரசாங்கம் இதற்கு எந்த நடவ க்ைக ம் 
எ க்கவில்ைல. இந்த அரசாங்க ம் ஆட்சிையப் 
ெபா ப்ேபற்  கிட்டத்தட்ட ஒ  வ டமாகி ம் இன்ன ம் 
இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணவில்ைல. த்தத்திேல 
ேநர யாக ஈ பட்டவர்கள், ஆ தங்கேளா  ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்கெளல்லாம் வி தைல ெசய்யப்பட்  
விட்டார்கள்; அவர்க க்கு மன்னிப் ம் வழங்கப்பட்ட . 
இன்  அவர்கள் தம  களிேல சுதந்திரமாக 
இ க்கின்றேபா , எந்தவித அ ப்பைட ம் இல்லாமல், 

த்தத்திேல சம்பந்தப்படா  சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக  
ெசய்யப்பட்ட அப்பாவிச் சேகாதரர்கள், பல பாடசாைல 
மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 20 வ டங்க க்கும் ேமலாக 
சிைறகளிேல எந்த விசாரைண மில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கைள வி தைல ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ம். விசாரைணகைளத் ாிதப்ப த்தி 
ஏதாவெதா  நிபந்தைனயின் அ ப்பைடயிலாவ  அவர்கைள 
வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். அந்தச் சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்ப கின்றேபா தான் நாட் ேல ெபா ளாதாரத் 
ைதக் கட் ெய ப்ப ம்; வர்த்தகத் ைறையக் 
கட் ெய ப்ப ம்; நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ேல சகல இன மக்க ம் ஒற் ைமேயா  வாழ்வதற்கான 
சூழ்நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம்; சகல இன மக்க ம் 
தங்க ைடய உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
சூழ்நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  திய அரசியலைமப் ச் 
சட்டத்ைதப் பற்றி இப்ேபா  நாம் ேபசிக்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அந்தச் சட்டத்திேல சகல இன மக்களின ம் 
உாிைமக ம் அரசியல் அதிகாரங்க ம் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம். ஓர் இனத்ைத நசுக்கி இன்ேனாாினத்தின் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண யா . இந்தச் சைப எ க்கின்ற 
ஒவ்ெவா  தீர்மான ம் இந்த நாட்ைடச் சுபிட்சத்ைத ேநாக்கி 
நகர்த் கின்றதாக இ க்க ேவண் ம். திய அரசியலைமப் 
பிேல மீண் ம் பைழய ெதாகுதி ைறகள் அறி கப்ப த்தப் 
ப கின்றேபா  மிக ேமாசமாக இரண்  ச கங்கள் 
பாதிக்கப்படப்ேபாகின்றன. ஒன்  ஸ் ம் ச கம்! அ த்த  
மைலயகத்திேல வாழ்கின்ற மைலயகத் தமிழ்ச் ச கம்! அந்த 
வைகயில், திய அரசியலைமப்  உ வாக்கப்ப கின்றேபா  
மைலயகத்திேல வாழ்கின்ற தமிழ்ச் ச கத்தின ம்  
இலங்ைகயி ம் வாழ்கின்ற ஸ் ம்களின ம் 
பிரதிநிதித் வம் அந்தந்த விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப கிைடப்பைத 
உ தி ெசய்யேவண் ய  இந்தச் சைபயி க்கின்ற 
ஒவ்ேவார் உ ப்பினாின ம் கடைமெயன்பைத நாம் 
மறந் விடக்கூடா . அவ்வாறான சூழ்நிைல உ வாகின்ற 
ேபா தான் நாட் ேல நிரந்தர சமாதானத்ைதக் ெகாண் வர 

ம். அதன் லம் நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்ைவ ம் 
வழங்கி, இந்த நாட்ைட எங்களால் கட் ெய ப்ப ம்; 
ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள நாட் க்குள் ெகாண் வர 

ம்; வர்த்தக, ைகத்ெதாழில் ைறைய இந்த நாட் ேல 
அறி கம் ெசய்ய ம்;  ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனறி 
வளர்ச்சியைடந்த ஒ  நாடாக நம  நாட்ைட மாற்ற ம். 
அதற்கு சகல இனங்க ம் ஒ மித்  வாழ்கின்ற சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  
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இன்  ஸ் ம் ச கத் க்கு எதிராக சில ெபளத்த கு மார் 
மற் ம் ெபளத்த அைமப் க்கள் எ த்  வ கின்ற 
நடவ க்ைககள், அவர்க ைடய ேபச்சுக்கள் காரணமாக மிக 
ேமாசமான சூழ்நிைல உ வாகி வ கின்ற . அவர்க ைடய 
நடவ க்ைககள் ஸ் ம் இைளஞர்கள் மத்தியிேல மிகுந்த 
மனக்கிேலசத்ைத ஏற்ப த் கின்றன. நாட்ைட வர்த்தகத் 

ைறயிேல ன்ேனற் வதற்கு அைவ தைடயாக இ க் 
கின்றன. ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள இலங்ைகக்கு 
ெகாண் வந்  தலீ கைளச் ெசய்ய நாம் யற்சிக் 
கின்ேறாம். ெபா ளாதாரத் ைறயிேல ன்ேனற்றமைடந்த, 
சுபிட்சமைடந்த ஒ  நாடாக இலங்ைகைய மாற்றேவண்  
ெமன்  நாம் யற்சிக்கின்றேபா , அதைன வி ம்பாத சில 
தீய சக்திகள் மீண் ம் இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் 

ண் , இனங்க க்கிைடயிேல ேமாதல்கைள ஏற்ப த்தி 
நாட்ைடக் குட் ச்சுவராக்க நிைனக்கின்றன.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ேல வாழ்கின்ற சகல இன மக்க ைடய அரசியல் 
உாிைமகைள ம் அதிகாரங்கைள ம் பா காக்கக்கூ ய, 
ஜனநாயகத்ைதப் பா காக்கக்கூ ய ஓர் உயர்ந்த சைபேய 
இந்தப் பாரா மன்றமாகும். அந்த வைகயில், இந்தப் பாரா  
மன்றம் இைவ அைனத்ைத ம் பா காக்கின்ற ஒ  சைபயாக 
இ க்க ேவண் ம்; நம  நாட் ேல வாழ்கின்ற சகல இன 
மக்க ம் தங்க ைடய அரசியல் உாிைமகைளப் 
ெபற் க்ெகாண்டவர்களாக மாற ேவண் ம். இந்த நாட் ேல 
வர்த்தக ாீதியில் ைகத்ெதாழில் ைறைய ன்ேனற்  
வதற்கான சூழ்நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். நாட் ல் 
இனங்க க்கிைடயில் கல்நிைல, சி பான்ைம - 
ெப ம்பான்ைம என்ற ேபதம், ச கங்க க்கிைடயிேல 
ஒற் ைமயின்ைம என்பன இ ந்தால், ஒ ேபா ம் எங்களால் 
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யா . நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ற ெபா ளாதார சுபிட்சத்ைத இந்த நாட் ேல 
ெகாண் வர யா . நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ெவளிநாட்  

தலீ கைள நாட் க்குள் ெகாண் வர யா . நாங்கள் பல 
ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கேளா  ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
நடத்தி, அவர்கைள எம  நாட் க்குக் ெகாண் வந் , 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான யற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா  சில தீவிரவாத சக்திகள் எ க்கின்ற 
மிக ேமாசமான நடவ க்ைககளினால் நாங்கள் மீண் ம் பல 
வ டங்கள் பின்ேனாக்கித் தள்ளப்ப கின்ேறாம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல நாம் எல்ேலா ம் ஒற் ைம டன் 
ெசயற்படேவண் ம். இ  நம  நா . இந்த நாட்ைட நாம் 
கட் ெய ப்பேவண் ம்; ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்ற 
மைடயச் ெசய்யேவண் ம். இனங்க க்கு இைடயில் ஏற்பட்ட 
ேமாதல்நிைல காரணமாக இந்த நாட் ேல கடந்த 30 
ஆண் களாக ஓர் இரத்த ஆ  ஓ ய . நாங்கள் ஒ வைர 
ெயா வர் அ த் க்ெகாண்டதால் நாளாந்தம் ற் க் 
கணக்கான சேகாதரர்கைள இழந் ெகாண் ந்ேதாம். இன்  
நாட் ேல அைமதி நில கிற ; நிம்மதி நில கிற . இன்  
சகல இன மக்க ம் ஒற் ைம டன் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்தச் சூழ்நிைலயிேல, மீண் ம் 
"வடக்கும் கிழக்கும் இைணக்கப்பட ேவண் ம்; அதன் லம் 
இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்பட ேவண் ம்" என்  
கூறி, அந்தப் பகுதிகளில் ஓர் இன கல் நிைலைய 
ஏற்ப த் வதற்குச் சிலர் யற்சிக்கின்றார்கள். மீண் ம் 
வடக்கும் கிழக்கும் இைணவதற்கு ஒ ேபா ம் நாம் 

அ மதிக்கமாட்ேடாெமன்  மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்  
ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இனப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காணப்படேவண் ம்; அந்தந்த மாகாணங்களிேல வாழ்கின்ற 
மக்கள் அவர்க ைடய உாிைமகைளப் ெப ம் வைகயில் 
மாகாணங்கள் சுயமாக இயங்குவதற்குத் ேதைவயான சகல 
அதிகாரங்க ம் அவற் க்குப் பகிரப்பட ேவண் ம். இனப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் இைணப்ப 
தல்ல! இனப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  அதிகாரப் பகிர்வாகும். 
அதில் நாங்கள் எல்ேலா ம் மிகத் ெதளிவாக 
இ க்கேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
கிழக்கு மாகாணத்திேல வின மக்க ம் ஒ மித்  நிர்வாகம் 
ெசய்கின்றார்கள்.  இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற ஸ் ம்க ம் 
தமிழர்க ம் சிங்களவர்க ம் நிர்வாகத்தி க்கின்ற 
ஒேரெயா  மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் மாத்திரம்தான். 
வடக்கு மாகாண சைபைய எ த் க் ெகாண்டால், அங்கு 
தமிழர்கள் மாத்திரம்தான் அைமச்சர்களாக இ க்கிறார்கள். 
வடக்கு, கிழக்குக்கு ெவளியிேல எ த் க்ெகாண்டால், ஒ  

ஸ் ம்கூட மாகாண அைமச்சராக இல்ைல. ஸ் ம்கள், 
தமிழர்கள், சிங்களவர்கள் என்  வினத்தவர்க ம் 
அைமச்சர்களாக இ க்கின்ற ஒேரெயா  சைபயாக கிழக்கு 
மாகாண சைப உள்ள . அந்த நிைலைமைய குழப்ப 

யற்சிக்காமல், இந்த நாட் ன் வர்த்தக, ைகத்ெதாழில் 
ைறகைள ேமம்ப த்தி, அதைனப் ெபா ளாதாரத் ைற 

யிேல ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்வதற்கு அதற்கான சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Charles Nirmalanathan. What is your point 
of Order, Hon. Member? 
  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் வடக்கு மாகாண 

சைபயில் ஸ் ம்க க்கு அைமச்சுப் பதவி இல்ைலெயன்  
குறிப்பிட் ந்தீர்கள். ஆனால், அைமச்சுப் பதவி இல்லா 
விட்டா ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  1000 வாக்குகள் 
ெபற்ற ஒ  ஸ் ம் நப க்கு மாகாண சைப உ ப்பினர் 
அந்தஸ்ைதக் ெகா த்  அவைரக் ெகளரவப்ப த்தி 
யி க்கின்ற .  நன்றி.   
 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, வடக்கு மாகாண 

சைபயில் ஸ் ம் அைமச்சர்கள் இல்ைலெயன்ற விடயத் 
ைதத்தான் நான் கூறிேனன் என்பைதத் ெதளி ப த்த 
வி ம் கின்ேறன்.    

1219 1220 

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ஸ் ம் நபர் ஒ வர் மாகாண சைப உ ப்பினராக 
உள்வாங்கப்பட் ள்ளார். 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
அைத நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம்; வரேவற்கின்ேறாம். 

 

 
[பி.ப. 5.51] 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தராசு 

என்ப  ெபா ட்கள் ெகாள்வனவின்ேபா ம் விற்பைனயின் 
ேபா ம் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ  க்கிய க வியாகும். 
நீதிமன்றங்களில் சிைல ைவக்கப்பட் க்கும் நீதி ேதவைத 
யின் ைகயில்கூடத் தராசு காணப்ப கின்ற . அங்கு நீதி 
சாியாக இ க்கின்றெதன்பைதக் காட் வதன் அைடயாள 
மாகத்தான் அ  ைவக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், தலாளி 
வர்க்கம் எங்க ைடய கிராம மக்கள் மத்தியில் இதன் ெசயற் 
பாட்ைடச் சாியாகக் ெகாண்  ெசல்கின்றதா? என்ப தான் 
என் ைடய ேகள்வியாக இ க்கின்ற .  

தலாளி வர்க்கத்ைதப் ெபா த்தளவில் - வியாபாாிகைளப் 
ெபா த்தளவில் - ெகா ம்  ேபான்ற நகரப் றங்களில் 
அவர்கள் இந்தத் தராைசச் சாியாகப் பயன்ப த்தினா ம் 
குறிப்பாக, பின்தங்கிய மாவட்டங்களி ள்ள எல்ைலப் றக் 
கிராமங்களில் அந்தத் தராைசச் சாியாகப் பயன்ப த்  
கின்றார்களா? என்ப  மிக ம் ேகள்விக்குாியதாகத்தான் 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், அங்ேக தலாளி வர்க்கம் இந்தத் 
தராசின் லம் மக்களிடம் சுரண் கின்ற ஒ  நிைல 
காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக மரக்கறி வியாபாரத்ைதப் 
ெபா த்தளவி ம் மீன் வியாபாரத்ைதப் ெபா த்தளவி ம் 
இ  மிக ம் ேகள்விக்குாிய விடயமாகத்தான் இ க்கின்ற . 
ெப ம்பா ம் ஒ  மரக்கறி வியாபாாி மக்க க்குப் 
ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்கின்றேபா  சாியான 
நி ைவயில் அைத விற்பதில்ைல. காரணம் என்னெவன்றால், 
குறிப்பிட்ட மரக்கறிையச் சாியாக நி க்க யாெதன்  
அவர்கள் ெசால்வ  வழைம. உதாரணமாக ஒ  கிேலா கிராம் 
மரக்கறிைய நி க்கும்ேபா  980 கிராம் வந்தபின்னர் ஒ  
காையேயா அல்ல  ஒ  கிழங்ைகேயா ேபாட்டால் 1025 
கிராம் வந் வி ம். அப்ேபா  அவர்கள் கைடசியாகப் ேபாட்ட 
காையேயா அல்ல  கிழங்ைகேயா எ த் விட்  980 
கிராமிைனக் ெகா த்  ஒ  கிேலா க்குாிய பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வார்கள். இ  கிராமப் றங்களில் நடந்  
வ கின்ற ஒ  விடயம். இைத இந்த அரசாங்க ம் ைற 
சார்ந்த அைமச்சும் கவனிக்கேவண் ம். கிராமப் றங்களில் 
மரக்கறி வியாபாரம் ெசய்கின்றவர்க ம் மீன் வியாபாரம் 
ெசய்கின்றவர்க ம் சாியான அள ட் க்கைமவாக மக்க க் 
குப் ெபா ட்கைள வழங்குகின்றார்களா என்பைத உ திப் 
ப த்தேவண் ம்.  அேதேநரத்தில், அந்த மக்க ம் பயனைட 
கின்ற வைகயில் இதில் எவ்வள  உண்ைமத்தன்ைம 
இ க்கின்றெதன்பைத அரசாங்கம் உ திப்ப த்த ேவண் ம்.  

இன்  நான் பாரா மன்றத் க்கு வ ம்ேபா  எனக்கு ஒ  
ெசய்தி கிைடத்த . அதைன நான் இங்கு சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்ச க்கு ேகாாிக்ைகயாக வி க்க வி ம் கின்ேறன். 
யாழ்ப்பாணம், வரணிையச் ெசாந்த இடமாகக் ெகாண்ட 37 

வய ைடய இராைசயா ஆனந்தராசா என்பவர் 
2006.04.20ஆம் திகதி தன் தலாகக் ைக  ெசய்யப்பட்டார். 
2012.05.31ஆம் திகதி  யாழ்ப்பாணம், ேமல் நீதிமன்றத்தால் 
இவர் எந்தவித குற்ற மற்றவர் என வி தைல ெசய்யப் 
பட்டார். பின் , 2012.11.24ஆம் திகதி, அதாவ  கிட்டத்தட்ட 
7 மாதங்களின் பின்  அவர் மீண் ம் பயங்கரவாதத் த ப் ப் 
பிாிவால் ைக ெசய்யப்பட்  தற்ேபா  அ ராத ரம் 
சிைறச்சாைலயில் இ க்கின்றார். அவர், "நான் ஏற்ெகனேவ 
ைக ெசய்யப்பட்  வி தைல ெசய்யப்பட்டவன். மீண் ம் 
என்ைன 2012ஆம் ஆண்  ைக ெசய்  தற்ேபா  4 
வ டங்க க்கு ேமலாக எந்தவித விசாரைண ம் இல்லாமல் 
த த்  ைவத்தி க்கிறார்கள்" என்  கூறி, 2016.06.05ஆம் 
திகதி தல் 2016.06.17ஆந் திகதி வைரயான 12 நாட்கள் 
உண்ணாவிரதமி ந்தார். அவ ைடய ேகாாிக்ைகைய 
அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாள்ளாத நிைலயில் அவர் அ ராத ர 
சிைறச்சாைலயில் இ க்கின்ற ம த் வப் பிாிவில் சிகிச்ைச 
அளிக்கப்பட்டார். சிகிச்ைச அளிக்கப்பட்டேபா  
வழங்கப்பட்ட ஏேதாெவா வித ம ந்தால் இன்  அவர் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார். தற்ெபா  ைபத்தியக்காரன் 
ேபால் அவ ைடய ெசயற்பா கள் இ க்கின்றன. அதாவ , 
ஓாிடத்தில் இ ப்பதில்ைல; அ க்க  ள்ளிக் 
ெகாண் க்கிறார்; அவ ைடய உடல் நிைல மிகேமாசமாகச் 
ெசன் ெகாண் க்கின்ற . அவர் உண்ணாவிரதமி ந்த 
ேபா  சிகிச்ைசயளிக்கப்பட்ட ேவைளயில், அவ க்குப் 
ைபத்தியம் என்  ெசால்  ம ந்  ஏற்றப்பட்டதாகத் 
தகவல்கள் இ க்கின்றன. உண்ைமயில் என்னதான் 
நடந்தி ந்தா ம் அவைர உடன யாகக் குணப்ப த்த 
ேவண் ம். நான் அ ராத ரம் சிைறச்சாைலக்குச் ெசன்  
வந்தவன் என்பதால் அவைர எனக்கு நன்கு ெதாி ம். அவர் 
கிட்டத்தட்ட என் ைடய உடலைமப்ைபக் ெகாண் ப்பார். 
நல்ல ேதகாேராக்கியத் டன் இ ந்தவர். எனேவ, தற்ேபா  
அவைர ேவ  ைவத்தியசாைலக்கு அ ப்பி ம த் வ 
பாிேசாதைன ெசய் , அவாின் உயிைரக் காப்பாற் மா  
இந்த அரைசக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எனக்கு ன்  ேபசிய அைமச்சர் அவர்கள், "இந்த நாட் ல் 
அரசியல் மாற்றெமான்  நிகழவி க்கின்ற " என்   குறிப் 
பிட் ந்தார்;  அதைன நாம் வரேவற்கின்ேறாம். அரசியல் 
ாீதியாகச் சகல இனங்க ம் சமத் வமாக வா கின்ற ஒ  
நிைல உ வாக்கப்பட்டால் இந்த நா  அபிவி த்தியி ம் 
ெபா ளாதாரத்தி ம் ன்ேன ம். அந்தவைகயில் எம  
நாட்  இனத்தவர்களின் கலாசாரங்கள், மதங்கள், ெமாழிகள் 
பா காக்கப்பட்  அவர்க க்குாிய அதிகாரங்கள் பகிரப்ப  
கின்றேபா  உண்ைமயில் இந்த நா  ன்ேன ம் என்ப  
என  க த் . அேதேநரம், இந்த அரசியல் யாப்  மாற்றம் மிக 
விைரவில் பாரா மன்றத் க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்  
ெமன்  நான் இந்த அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 1983ஆம் ஆண் க்கு தல் - 
த்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு தல் உண்ைமயில் ெதன்பகுதி சிங்கள 

மீனவர்கள் சிலர் ெதாழில் ாிந்தார்கள். அைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், இன்  அங்ேக ெதன்பகுதி 
மீனவர்க ைடய வ ைக மிக ம் அதிகமாக இ க்கின்ற . 
ஆரம்ப காலத்தி ந்  ெதாழில் ெசய்த ெதன்பகுதி 
மீனவர்கைள அங்கு மீன் பி க்க வரேவண்டாெமன்  யா ம் 
ெசால்லவில்ைல. அந்த அ ப்பைடயில் 72 மீன்பி ப் 
படகுக க்கு  மீன்பி  அைமச்சு அ மதி வழங்கியி க்கிற . 
அைத ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்களின் சமாச ம் 
ஏற் க்ெகாண் க்கின்ற . தற்ெபா  அரசியல்ாீதியாக  
அைமச்சர்க க்கு ெந ங்கியவர்கள் கடற்ெறாழில் ஆைண 
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யாள ைடய அ மதிையப் ெபற்  ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் 'சி ண்டர்' ேபாட்  அட்ைட பி த்தல், ெவளிச்சம் 
ேபாட்  மீன்பி த்தல் ேபான்ற  ெதாழில்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். குறிப்பாக இலங்ைகயில் தைடெசய்யப்பட்ட 
மீன்பி  ைறைமகைள அதிக எண்ணிக்ைகயானவர்கள் 
அங்கு ைகயாண்  வ கின்றார்கள். அதன் காரணத்தினால் 
சிறியளவில் மீன்பி த் ெதாழில் ெசய்பவர்கள் ற் தாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள்.  

ஒ ைற இர ப் ெபா தில் அங்கு கட ல் ெவளிச்சம் 
ேபாட்  மீன்பி க்கப்ப வைத நான் ேநர யாக அவ 
தானித்ேதன். அப்ேபா  200க்கும் ேமற்பட்ட ெவளிச்சத்ைத 
நான் பார்த்ேதன். அதன் பின்  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாளாிடம், "தற்ெபா  

ல்ைலத்தீ  நாயா  கட க்குள் 200 க்கும் ேமற்பட்ட 
ெவளிச்சம் காணப்ப கிற ; அங்கு ெசன்  அவர்கைளக் ைக  
ெசய் ங்கள்" என்  நான் கூறிேனன். அப்ேபா  அவர், 
அங்குள்ள மீன்பி த் திைணக்களத்தினரால் ேநர யாகக் 
கட க்குச் ெசல்ல யாெதன் ம் Navy இன் உதவிையப் 
ெபற் த்தான் ெசல்ல ெமன் ம் கூறினார். பின்னர், 
திைணக்களத்தினர் தாங்கள் கட க்குச் ெசன்  அவர்கைளக் 
ைக  ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் அதற்கு உதவி ெசய் மா ம் 
Navy இடம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். அந்த ேவைளயில், 
கடற்பைட ரர் ஒ வாிடமி ந்  மீன் பி ப்பவர்க க்கு 
அைழப்  ெசன்றி க்கிற . அதாவ , "கட க்குள் வந்  ைக  
ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்" என்ற தகவல் அவர்க க்குக் 
கிைடத்தெபா  ஒேரெயா  ெவளிச்சத்ைதத் தவிர, ஏைனய 
ெவளிச்சம் அைணக்கப்பட் விட்ட . அந்த ஒேரெயா  
ெவளிச்சத் க்குாிய படகி ந்த மீனவர் உடப்  பிரேதசத் 
ைதச் ேசர்ந்தவர். அவ க்குச் சாியான ைறயில் தகவல் 
ேபாயி க்கவில்ைல. இப்ப யான நிகழ் கள்தான் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் நைடெபற் க் ெகாண் க் 
கின்றன.  

மக்க ைடய இயல்பான வாழ்வாதார ைறைமகைள 
அவர்க க்கு ஏற்றவா  ேமற்ெகாள்வதற்கு தய ெசய்  
அரசாங்கம் அ மதிக்க ேவண் ம். ெதன் பகுதியி ந்  

ல்ைலத்தீ க்கு வந்  மீன்பி க்கின்ற மீனவர்களால் 
அங்குள்ள மக்கள் வாழ்வாதாரத்ைத இழந்தி க்கிறார்கள். 
அவர்கள் தியில் நிற்கின்ற நிைலதான் தற்ெபா  
ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த வ டத்தின் மீன்பி க் காலம் 

வைடந் ெகாண்  வ கின்ற . அ த்த வ டத்திலாவ  
அவர்கைள ஒ  கட் ப்பாட் டன் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் 
திற்கு அ மதிக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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පදිංචි කිරීම සහ ඒ සඳහා වූ යම් යම් නියාමන සම්බන්ධෙයනුත් 
ෙම් නිෙයෝග ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිෙයෝග තුළින් කිරුම් පඩි, මිනුම් සහ 
කිරුම් මිනුම් උපකරණ විභාග කිරීම,  ෙසෝදිසි කිරීම, පරීක්ෂා 
කිරීම, සෙත්යක්ෂණය කිරීම හා මුදා තැබීම වාෙග් කටයුතු සඳහා 
මිනුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩි බලතල 
පමාණයක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් තුළින් ආහාර දව්ය නියමිත 
ආකාරෙයන්, ෙගවන මුදලට සරිලන ආකාරෙයන් තමන්ෙග් 
නිවහනට ෙගන යන්න ෙම් රෙට් දුක් විඳින, අහිංසක පාරිෙභෝගික 
ජනතාවට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

2007 වසෙර් මැයි 29වන දින අංක 1499/7 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග සංෙශෝධනයටත් 
ෙමයින් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ අනුව නිවැරදි වන සෑම කිරුම් 
පඩියක්, මිනුමක්, ඒ වාෙග්ම කිරුම් මිනුම් උපකරණයක් පරීක්ෂා 
කිරීමට හා ඒ හා සම්බන්ධ ආයතන ලියා පදිංචි කිරීමට අදාළ 
ගාස්තු සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2007 වසරට 
සාෙප්ක්ෂව ගාස්තුව වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික දව්ය මිලදී ගැනීෙම්දී ෙම් රෙට් 
ජනතාවට නියමාකාරෙයන් සර්ව සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නට යන 
ෙකොට යම් යම් සංෙශෝධන සිදු කරන්න ඕනෑ බව අපි දන්නවා. 
උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, යල් පැන ගිය කිරුම් මිනුම් 
උපකරණ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සති 
ෙපොළකට ගියාම විශාල වශෙයන් අපට ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය නිදිද කියලා අෙපන් 
අහනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා 
අෙපන් අහනවා.  මාළු ටික විකුණන ෙකොට ඇස් වහලා යටින් 
වැෙඩ් ෙදන ආකාරය සමහර ෙපොළවලට ගියාම අපි දකිනවා. 
එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන නීති - රීති, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අවශ්ය කරන උපකරණ 
ලබා ෙනොදීම නිසයි. ෙත් දලු එකතු කරන්නන්, රබර් කිරි එකතු 
කරන්නන් වාෙග් ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථික ෙද්හයට වැඩි 
වටිනාකමක් ෙදන අහිංසක ජනතාවෙග් අවශ්යතා සම් බන්ධ 
කාරණා ඉතාම වැදගත් ආකාරයට රෙට් නීති පද්ධතියට ඇතුළත් 
කරලා, ඒ තුළින් ඒ අයට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් සමහර ෙවලාවට අපට ෙචෝදනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට මම ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමාට කථා කරලාත් ෙම් ගැන 
කිව්වා. ඔබතුමා පැහැදිලිවම උපෙදස් ෙදනවා. අෙප් පාරිෙභෝගික 
ක ටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය හැම විටම ශක්තිමත්. ගාල්ල දිස්තික් 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට අපි ගිහිල්ලා කිව්වාම, 
අවශ්ය කඩා පැනීම් සිදු කරනවා. නිතර අපි ඒ ගැන ෙසොයනවා. 
සිල්ලර බඩු ආදී ෙවනත් භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් groceryවලට 
ගිහිල්ලා ෙසොයනවා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ සඳහා තිබුණු එකම නිල රථයත් මම හිතන 
විධියට කලුතර දිස්තික්කයට මාරු කරලා තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාට ෙම් ගැන කිව්වා. ඒ සඳහා දැන් ෙවනම වෑන් එකක් rent 
එකට අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකරලා කලුතරට ෙවන එකක්  දීලා හරි -අපි ඒකම ෙදන්න 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ.- අලුත් වාහනයක් හරි කමක් නැහැ, 
ෙමොකක් හරි වාහනයක් අපට ෙදන්න කියා. එහි රියදුරා අෙප් 
පෙද්ශෙය් පුද්ගලෙයක්. මම හිතන විධියට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ඔහු ඇවිල්ලා කියනවා, 
"වාහනයත් නැහැ සර්, මමත් මාරු කරලා" කියලා. ඒ වාෙග් පශ්න 
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ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, වහාම ඒ කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න කියලා. 
එක වාහනයක් ෙනොෙවයි, වාහන ෙදක තුනක් ඕනෑ. නමුත් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් මුදල් තත්ත්වය පිළිබඳව සලකලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අඩු ගණෙන් rent එකට ගත්ත 
වාහනයට ෙදන මුදලින් - [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
එවැනි අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. 

ෙම් ෙචෝදනා එන්ෙන් අපටයි. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් 
හැම ෙද්ම නිවැරදි විධියට කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අපි එෙසේ කරනවාය කියා දිවුරා ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් රෙට් යම් යම් නිෂ්පාදන භාණ්ඩවල මිල අඩු කළාට ෙනොෙයක් 
ෙහේතු නිසා ඒ මිල අඩු කිරීෙම් වාසිය ජනතාව අතරට යන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා පනත යටෙත් අද 
දිනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම නිෙයෝගය ඉතාම වැදගත්, 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. කාෙලෝචිත පනතක් ෙම් සංෙශෝධනය 
කරන්ෙන්.  

2007 වර්ෂෙය් ඉඳලා අවුරුදු නවයක් තිස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පාලනය යටෙත්  තිබුණු ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිබුෙණ් 
නැහැ කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා කළුකෙඩ්ට ඕනෑ විධියට ඒ වාෙග් 
මිල වැඩි කිරීම් සිදු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, අතිනුත් ගණනක් 
අරෙගන බර කිරීම තුළින් විශාල වාසි ලබා ගත්තා. සමහර අය 
කියනවා, ෙපොළට ගියාම බඩුවල මිල අඩුයි කියා. මාළු කිෙලෝ 
එකක් ගන්න ෙවන තැනකට ගිහින් එහි මිල ෙකොපමණද කියා 
බලද්දී, "ෙබොෙල් ෙමන්න ෙපොෙළේ ගියාම මාළු අඩුවට ෙදනවා" 
කියා ඔවුන් කියනවා. ෙගොඩාක් අය කියනවා, "ෙපොළට ගියාම ලූනු 
ටික, මිරිස් ටික, ඒ එක්කම අල ටික හරි අඩුවට ෙදනවා" කියා. 
නමුත් බලනෙකොට, ෙම්ෙක් game එක යට තිෙබනවා. මිනිස්සු 
දන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු බලන්ෙන් නැහැ. ෙගදර ගිහිල්ලා එම බඩු 
කිරා බලන්න මිනිසුන්ට තරාදියක් නැහැ. උයනෙකොට තමයි 
ෙත්ෙරන්ෙන් බඩුවල පමාණය අඩුය කියා. ඒ නිසා එවැනි 
තත්ත්වයන් ෙවනස් කරන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා, 
ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක තමයි, අවශ්යතාව වන්ෙන්. ෙමොකද, අද 
රෙට් සිල්ලර ෙවෙළඳාෙම්දී කිරුම් මිනුම් කටයුතු සිදු වන ආකාරය 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ෛදනිකව ඉතාම අවශ්ය ෙදයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි petrol shed ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරමු. සමහර අය අපට කියනවා, "ෙම් shed එෙකන් ෙතල් 
ගැහුවාම ෙමොකක් හරි ෙහොරයක් තිෙබනවා" කියා. සමහර petrol 
shed ගැන ඉතාම ෙහොඳට කථා කරනවා. "ෙම්ෙකන් තමයි අපි 
ෙතල් ගහන්න ඕනෑ" කියා කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අන්න ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයන් නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙතල් මිනුම් කටයුතු කරන 
මීටරය හරියාකාරව, නිවැරදිව කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක 
පිළිබඳව පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය  මඟින් ෙසොයා 
බැලීමට ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා.  

මම උදාහරණයක් හැටියට මුලින්ම කථා කෙළේ ෙත් 
කර්මාන්තය ගැනයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් ෙව්ලාෙව් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් කවුරුවත් නැහැ වාෙගයි ෙපෙනන්ෙන්. ගරු ඉන්දික 
අනුරුද්ධ ෙහේරත් මැතිතුමා පමණයි සිටින්ෙන්. මම එතුමා ෙමතැන 
සිටීම ගැන සතුටු ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් ඊෙය් සිදු කළ කථාවකදී 
කියැවුණා, දැන් ෙත් දළු නිෂ්පාදකයා නන්නත්තාර ෙවලා, 
කබෙලන් ලිපට වැටිලාය කියා. ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට 
අභිෙයෝග කරනවා. මම මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාටත් 
අභිෙයෝග කළා. දැන් ෙත් දළු කිෙලෝ එක රුපියල් 78යි. අපි ලබන 
මාසය ෙවනෙකොට එය රුපියල් 80ට වැඩි කරනවා. මම එතුමාට 
පැහැදිලිව කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් 
මන්තීකම ඔට්ටුවට අල්ලනවා. එතුමා ඇසුවා, "ෙකොෙහේද 

තිෙබන්ෙන්?" කියා. මට පිස්සුය කිව්වා. මම කිව්වා, "බලන්න 
එන්න" කියා. මමත් ෙත් වවනවා. අපිට, ගයන්ත ඇමතිතුමාට ෙත් 
අක්කර ෙදක, තුනක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි දන්නවා, ෙම්ෙක් සත්යතාව ෙමොකක්ද කියා. එහි අවාසිය 
යන්ෙන්ත් අර අහිංසක නිෂ්පාදකයාට; ෙත් දළු එකතු කරන අයට. 
ඒ නිසා ඒ අයෙග් විශ්වාසය තහවුරු ෙවන්නත්, ෙදපැත්ෙතහි 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය හා සුහදතාව ඇතිව ෙම් ගනුෙදනුව කර 
ගන්නත් අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමන්ලා රබර් සහ ෙත්  මිනුම් කටයුතු සඳහා balance එක 
ලබා ෙදනවා. අපි ෙගොෙඩ් භාෂාෙවන් එයට "බලන්සය" කියා 
කියනවා. එම මිනුම් කටයුතු හරියාකාරව සිදු කිරීමට ලබා ෙදන 
ෙමම මිනුම් තරාදි පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නය කියාත් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්ක වාර්ෂිකව ෙකෙරනවා. 
සමීක්ෂණයක් කෙළොත් අපට ෙපනී යාවි, සියයට 65ක් විතර තමයි 
හරියට එම කටයුතු කරන්ෙන් කියා. සියයට 35ක්-40ක් ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන පධාන 
ෙද්  ෙමොකක්ද?  

අෙප් ආයතන ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. අපි බඩු මිල අඩු 
කරනවා. අපි දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත් බඩු මිල අඩු කළා. 
විෙද්ශෙයන් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීෙම්දී අය කරන බදු -tax- අඩු 
කරනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙමොනවා කිව්වත්. 
හැබැයි, ජනතාවට එම සහන සලසා ෙදන්න නම් කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙකොපමණ නිලධාරී 
පමාණයක් අවශ්යද කියා මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. 
ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ පැවති ගැටලුවක්. ඔබතුමාට අවුරුද්දක 
කාලයක් තුළ ෙමම ගැටලුව සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ඒ ගැන දන්නවා. ෙම් අය හිතන්ෙන් ෙම් 
හැම ෙදයක්ම අවුරුද්ෙදන් ඉවර කරන්න ඕනෑය කියායි. අවුරුදු 
නවයක්, දහයක් රට පාලනය කළත් ෙම් ඒකාබද්ධ කල්ලියට 
කරන්න බැරි වුණා. ෙමතැන   මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා. මට 
කනගාටුයි, "කල්ලිය" කියා කියන්න වුණු එක ගැන. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලාෙග් විපක්ෂය ගැන අපට විශ්වාසයක් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා කෙළේ විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය ෙනොෙවයි. පාද යාතා 
යන එක වාෙග් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කළා. ඒෙකන් බඩු මිල අඩු 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් පශ්න විස ෙඳන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඒෙකන් ෙවන්ෙන්,   ඊෙය් කිව්වා වාෙග්  ඔබතුමන්ලාටත් 
ඉදිරිෙය්දී විෙජ්විකම මන්තීතුමියට වාෙග් හතර හන්දිවල ෙතල් 
ගාන්න ෙවන එකයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ගෑෙව්? 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ නම් මටත් ෙතල් ගාන්න පුළුවන්. 

සෙහෝදර මන්තීවරියක් හැටියට ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් විවාදයකට 
ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ මන්තීවරෙයක් හැටියට 
ෙකලින් කථා කරන්න ඕනෑ. අර ඊෙය් කිව්වා වාෙග් 
එක්ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් කථා කරලා මාධ්ය සන්දර්ශනවලට 
ෙම්වා ෙපන්වා පසුව යනවා. අද කවුද ෙමතැන ඉන්ෙන්? ඉන්දික 
අනුරුද්ධ මැතිතුමා විතරයි අහන්න ඉන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, 
මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමතුමාටත් කථා කරන්න තව විනාඩි පහක් ෙදන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාත් ලැහැස්තියි කථා කරන්න. ෙම්වා ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනා. විෙශේෂෙයන්  අපි කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්ද ය ගැන කථා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා කියන 
එක. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවන්ෙවලා 
තිෙබන කාලය ෙකොපමණද?  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා තව විනාඩි 5කින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
විනාඩි පහකින් අවසන් කරන්නම්.  

ෙබොෙහෝ කටයුතුවලදී අපට දකින්නට ලැබුණු ලක්ෂණයක් 
තිබුණා.  උදාහරණයක් හැටියට කිරුම් මිනුම් උපකරණ 
පරීක්ෂාවට ලක් කිරීෙමන් ඒවා පමිතිකරණෙයන් පවත්වාෙගන 
යෑමට අදාළ නිෙයෝග ජාත්යන්තර නීතීන්වලට අනුව යාවත්කාලීන 
කරනවා. අපි දන්නවා, ෙනොෙයක් නීති කියාත්මක වනවා. මම 
දන්නවා, අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ ෙනොෙයක් නීතීන් කියාත්මක වුණාය 
කියලා. හැබැයි, ඒවා නියාමනය කරන්න, ඒවා පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්න,  ඒවා පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් නැහැ. පනත්වලින් එහාට 
යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒවා සීමා කරලා තිෙබනවා, 
ඒවාට බන්ධන දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් නිෙයෝගය සම්මතවීම 
තුළින් ඔබතුමාට අද පුළුවන්කම ලැෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම 
සිල්ලර ෙවළඳාෙම්දී සහ ෙතොග ෙවළඳාෙම්දී  සිදු වන වංචා දූෂණ 
අවම කරන්න.  ඒකත් වැදගත්.  

පසු ගිය සමෙය් සෙතොෙසේ සිදු වූ ආහාර දූෂණ සම්බන්ධ 
වංචාවන් තිෙබනවා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය් රජයට අයත් 
වාහන නීතිවිෙරෝධිව උපෙයෝගි කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලිස් අපරාධ අංශය විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ ලක් සෙතොස 
හිටපු සභාපති නලින් පනාන්දු මහතා ෙකොළඹ ෙකොටුව 
මෙහස්තාත්වරයා විසින් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි තත්ත්වයන් ෙබොෙහෝවිට අපට දකින්නට ලැෙබනවා. 
සෙතොසට රුපියල් ෙකෝටි 500ක් වටිනා සහල් ෙතොගයක් ඉන්දීය 
සමාගමකින් මිලදී ගැනීෙම්දී සිදුවී ඇති මහා පරිමාණ මූල්ය 
අකමිකතාව සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අකමිකතා පිළිබඳ ෙසොයා බලන 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මැතිතුමාෙගන් 
පශ්න කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් සභාෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන් නැති නිසා කථා කරන්නත් මට කනගාටුයි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් හිස් ආසනවලට තමයි මට කථා කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

කවුද, එතෙකොට ෙම් පාද යාතා හදන්ෙන්? කවුද, ෙම් පාද 
යාතාවල යන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් අය. ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ සංවිධායකවරෙයක්. අපිත් සමඟත් එතුමා 
ජනබල වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එතෙකොට අද ෙම් පාද 
යාතා යන අය කවුද? ඒ, ෙහොරකම් කරපු අයයි. තමන් නිර්ෙදෝෂ 
ෙවන්නයි ෙම්වා යන්ෙන්. ජනතාවට කියනවා, "බුදු අම්ෙමෝ! අපි 
ජනතාවෙග් ෙල්, කඳුළු, දහඩියවලින් එන මිනිස්සු. අපටයි ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන්. බලන්න අපි දිහා. ෙමන්න අපි පාෙර් යනවා" 
කියලා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒකට ෙහොඳ උත්තරයක් දීපු 
නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කකුෙල් දියපට්ටා 
එනකම් යනවා. ඕවාට වඩා කරන්න වැඩ තිෙබනවා. පාද යාතාවක් 
යන්න ඕනෑ නම් යන්න ඕනෑ කාලය අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. 

ඒ කාලෙය්දී යන්න. දැන්ම යන්න එපා. දැන්ම ළඟ වැඩියි. ගියාට 
වැඩකුත් නැහැ. ෙමොකක්ද, දැන් ගිය වැෙඩ් ෙත්රුම? ෙම් ආණ්ඩුව 
ආපු ගමන්ම රවි කරුණානායක මැතිතුමාට විශ්වාස භංගයක් 
ෙගනාවා. නමුත් ෙමොකක්ද, වුෙණ්? විශ්වාස භංගය දැන් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, "රවි එළවනවා" කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, "අගමැතිතුමා ඉවරයි. අපි ආණ්ඩුව 
ගන්නවා. විශ්වාස භංගය අවසන් ෙවලා ඊළඟට අපි පාද යාතාව 
ගිහිල්ලා එනෙකොට අගමැතිත් ඉවරයි; ජනාධිපතිත් ඉවරයි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ තමයි ෙම් රෙට් අගමැති බලය ගන්ෙන්" කියලා. 
ෙකෙහල්මලක් ගන්න පුළුවන්. ඒවා හරියට "නරියා සහ මිදි වැල" 
කථාව වාෙග්යි. උඩ බලාෙගන ඉන්න. වැෙටයි, වැෙටයි කිව්වාට 
ෙම්ක වට්ටන්න කිසිෙකෙනකුට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙමවැනි  අණපනත් ෙගෙනන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙමවැනි නිෙයෝග ෙගෙනන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි මුදල් ෙරගුලාසි 
ෙගෙනන්ෙන්;  විෙශේෂෙයන් අධිකරණයට ගරු කරලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දීපු නිෙයෝග කියාත්මක කරන්ෙන්. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දීපු නිෙයෝග කියාත්මක 
කළාද කියලා  ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා.  
පී.බී. ජයසුන්දර මහතාට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දුන් නිෙයෝගය 
ෙකොෙහොමද? එය ෙකොයි විධියට කියාත්මක කළාද? 
කරුණාකරලා ඔබතුමා  කථා කරනෙකොට ෙම්වා ගැන කියන්න. 
ඒ නිසා අද ෙම් හැලහැප්පිලි ඔක්ෙකෝම තිෙබන්ෙන් තමන්ට 
යම්කිසි ෙද්පළක් නැතිවුණාම ඒවා නැවත ගන්නයි. ඒ නිසා  ඒවා  
ෙහොයාෙගන පස්ෙසන් යනවා.   

අද ෙම් ගරු සභාෙව් පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, 
ජනාධිපතිකම සින්නක්කරයට ලියාගන්නයි ගිෙය්. ෙමතුමන්ලා 
හිටියා, බලාෙගන. ඒ ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් නීතිය ගැන කථා කෙළේ 
නැහැ. පජාතන්තවාදය ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් 
නිකම්ම අත ඉස්සුවා. සිග්නල් කණු වාෙග් හිටිෙය්. අද කථා 
කරන්න පුළුවන්. අද විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙග්න්න පුළුවන්. 
කවුරුවත් ඒ මන්තීවරුන්ට බලපෑම් කෙළේ නැහැ; අල්ලස් ෙදන්න 
ගිෙය් නැහැ;  ඒ මන්තීවරුන් සල්ලිවලට ගන්න ගිෙය් නැහැ. අපි 
කිව්වා, අපි ෙම්කට මුහුණ ෙදනවා කියා. ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ 
තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. අගමැතිතුමා හැම තිස්ෙසේම කියනවා, 
ඕනෑම ෙදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න කියලා. දැන් 
පාර්ලි ෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන මුල් සතිෙය් බදාදා දින  ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට ගරු අගමැතිවරයාෙගන් ඕනෑම පශ්නයක් 
අහන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. මීට ෙපර කවදාවත් එවැනි 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් පජාතන්තවාදීව යහ 
පාලනෙයන් ඉන්න ආණ්ඩුවක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් 
කියා මම අහනවා. එෙහම නැහැ.  

අද අමාත්යවරෙයකුට ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම භය නැතිව ඒ 
අමාත්යතුමා තමන්ෙග් ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් මන්තීකෙමන් අයින් ෙවන්න කියලා 
මම කියනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒක තමයි 
ෙවනස. ෙම්ක තමයි යහ පාලනය. ෙම්ක තමයි පූර්වාදර්ශය. ඒ 
නිසා මතක තියා ගන්න, ඉදිරි කාලය තුළ ඔබතුමන්ලා ෙමොන 
විධියට කටයුතු කළත් අපි දැන් එක track  එකකට වැටිලා යනවා. 
අපි අවුරුද්දක් හිටියා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනවාරි 08 ෙවනි දායින් පසුව දින 100 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එහිදී සියලුෙද්ම කරන්න බැහැ. 
ෙම් අවුරුදු එකහමාර තුළ තවමත් හදන්ෙන් ෙම් රෙට් යහ 
පාලනයට අවශ්ය නීති - රීති විතරයි. තවම වැඩ පටන් ගත්ෙත් 
නැහැ. වැඩ පටන් ගන්න  විට ෙම් අයට දුවන්න ෙවනවා. වැඩ 
පටන් ගන්න විට ෙම් අයට යන්න ෙවන්ෙන් බිමින් ෙනොෙවයි.  
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දැන් බලන්න, අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, ෙම් අය පාද 
යාතා යනවා. නමුත් එතුමන්ලාට යන්න අහස් යාතායි  ෙසොයා 
ගන්න ෙවන්ෙන්. අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ගම්වලට ගියාම, "ෙතොපි 
ෙමොනවාද කෙළේ?" කියලා අහයි. ඔය කියන කටවලින්ම අහයි, 
"උඹලා ෙමොනවාද පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ කෙළේ? " කියලා. 
"එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් වාෙග් වැඩ කරන විට උඹලා 
ෙමොනවාද කෙළේ?" කියලා මිනිස්සු අහයි මළ ෙගදරට මඟුල් 
ෙගදරට ගියාම. එදාට මළ ෙගදරකටවත්, මඟුල් ෙගදරකටවත් 
එන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේ හරි යනවා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට තව සල්ලි ටිකක් හම්බ කර ගන්නට ෙවයි. ෙමොකද, 
උඩින් යන්න, අහස් යාතාවලින් යන්න. කතරගම  යන විට, එෙහම 
නැත්නම් ෙසෝමාවතියට යන විට යන්න ෙවන්ෙන් 
ෙහලිෙකොප්ටරෙයන්, ෙචොපර් එෙකන්. සමහර විට ඒකටත් අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් පිහිට ඉල්ලයි, "මට දැන් පාෙර් යන්න බැහැ" 
කියලා.  [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, තමන් හරියට වැඩ කළා නම් 
ජනාධිපතිතුමා ෙගදර යන විට යන්න පුළුවන් ෙන් වාහනයකින්. 
පාෙර් යන්න පුළුවන්ෙන් ෙසනඟ ඉන්නවා නම්. ෙමොකද, 
choppers  ෙදකක් ෙගන්වාෙගන ගිෙය්, choppers ෙදකක් 
ෙගන්වාෙගන ගිෙය් ෙමොකද? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එක 
සැරයක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල  ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම් කාරණය කියන්නටම ඕනෑ 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කාරණය හැන්සාඩ්ගත 
ෙවන්නට කියන්නට ඕනෑ, කවුරු අහෙගන ෙනොසිටියත්. [බාධා 
කිරීමක්] මන්තීතුමනි, වැඩක් ඇති ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම කිව්ෙව් 
ඒකයි. ෙදෝතින් වැඳ පුදාෙගන ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ෙගදර යන 
විට ගිෙය් ආරක්ෂාව ඇතිව අහස් යාතාෙවන්. මම එෙහම නම් ෙම් 
පාද යාතාවට ආව මිනිස්සු ටිකත් අරෙගන ෙපළපාළිෙයන් තමයි  
මැදමුලනට යන්ෙන්. නමුත් එතුමා choppers ෙදකක් 
ඉල්ලාෙගනයි ගිෙය්.  ඒ තරමට පාරට බහින්න බැරි වුණා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි.  
 
 

ගරු විෙජ්පාල  ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
සමා ෙවන්න. මම හදිසිෙය්යි ෙම් කථාව කෙළේ. නමුත් මම 

සතුටු ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණා ටික පැහැදිලි කරන්නට අවස්ථාව 
ලබාදීම සම්බන්ධව. ඒ ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමාට ෙලොකු කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා, ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළ. ඔබතුමා අෙත් තමයි ෙම් සියල්ල තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යාෙම්දී අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
ආහාර ෙව්ල පිළිබඳව, හැම ෙද්ම පිළිබඳව වගකීමක් ඇතිව ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඔබතුමාට ශක්තියක් 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමාට ඒ කටයුත්ත 
කරන්නට ලැෙබයි කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 

[අ.භා. 6.22] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදයට සහභාගිවීමට 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා අද දින ෙගනැවිත් තිෙබන ෙමම 
නිෙයෝගය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් ඉංගීසි භාෂාෙවන් කථා 
කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

The Hon. Minister has introduced a new fees structure 
for various services that is to be provided by the 
Department of Measurement Units, Standards and 
Services. This Department has a very long history of 
serving the consumers in this country, particularly 
relating to calibration services, measurement units and 
standards. This is a matter of routine that needs to be 
passed by this House. In the meantime, I would like to 
deal with certain issues relating to the Consumer 
Protection Authority since that matter comes within the 
overall purview of this Ministry.  

Sir, one particular issue I would like to deal with is 
the recent announcement by the Ministry of Health where 
they have introduced colour coding for soft drinks in 
order to prevent excessive sugar consumption by 
consumers in this country, which results in the increase of 
diabetic patients. In order to control this spread or this 
non-communicable disease, the Ministry of Health has 
taken a very welcome move to introduce this colour 
coding for soft drinks which I believe is an initial 
measure. I am sure they will follow the same pattern to 
other consumable items which can contain excessive 
sugar in their production.  

I would like to ask the Ministry of Industry and 
Commerce to support the Ministry of Health in this 
initiative by preparing an enforcement mechanism. I am 
sure that there has been some objections by certain 
manufacturers regarding the new measure that the 
Ministry of  Health has introduced. While welcoming that 
measure, I think the  Consumer Protection Authority, 
which comes under the Hon. Minister’s Ministry, must 
support by having an enforcement mechanism to ensure 
that the colour coding regulations are followed and those 
violators are punished; otherwise, this may not work.  

While saying this I must also say that our country has 
a per capita sugar consumption of almost 31 kilos per 
person, which is very high considering the regional 
standards and even world standards. We are a country, 
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which imports almost 92 per cent of our sugar and we are 
only producing locally about 8 per cent of the sugar. The 
Hon. Minister and I are quite aware about the difficulties 
that the sugarcane farmers are faced with, in areas where 
sugarcane farming is going on.  

I would like to say a few words in Tamil regarding 
that because that must get recorded, so that, tomorrow at 
least these matters will be reported.  

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ெகளரவ 
அைமச்ச ம் நா ம் நிதியைமச்ச ைடய அ வலகத்தில் 
குறிப்பாக ஹிங்குரான பிரேதசத்தி க்கின்ற க ம் ச் 
ெசய்ைகயாளர்களி ைடய பிரச்சிைன சம்பந்தமாக 
நிதியைமச்சேரா  3 - 4 தடைவகள் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி 
யி க்கின்ேறாம். நாைள ம நாள் அம்பாைறயிேல இ  
சம்பந்தமான ஒ  ேபச்சுவார்த்ைதக்காக நான் மாவட்ட அரச 
அதிபர் அ வலகத்திற்குப் ேபாவதற்குத் தீர்மானித்தி ந்ேதன். 
ஆனால், நாைள ம நாள் இங்கு ஒ  வாக்களிப்பிற்கு நாங்கள் 
இ க்கேவண் ய அவசியமி க்கின்ற காரணத்தினால் அந்தப் 
ேபச்சுவார்த்ைதைய ஒ சில நாட்கள் தள்ளி நடத்தலா 
ெமன்றி க்கின்ேறாம். எனி ம் ஹிங்குரான சீனிக் கம்பனி 
யி ைடய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக, குறிப்பாகக் க ம்  
உற்பத்தி ெசய்கின்ற அப்பாவி விவசாயிக ைடய க ம் க் 
கான ெகாள்வன  விைலயில் மாற்றம் ெசய்யேவண் ெமன்ற 
ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் பல நாட்களாக வி த் க்ெகாண்  
வ கின்ேறாம். இல்ைலெயன்றால் அவர்கைளப் பாரம்பாிய 
மாக அவர்கள் ெசய் வ கின்ற ெநற்ெசய்ைகக்கு அ மதிக்க 
ேவண் ம்; அந்தக் குறிப்பிட்ட காணிகைள ெநற்ெசய்ைகக்காக 
வி விக்கேவண் ம் என்கின்ற ேகாாிக்ைக சம்பந்தமாகத்தான் 
நாங்கள் நீண்டகாலமாகப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி 
வ கின்ேறாம். எனேவ, இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக அைவயின் 
கவனத்ைதக் ேகாரவி ம் கின்ேறன்.  மிக விைரவிேல இந்தக் 
கம்பனியினர் இதற்குச் சாதகமான ஒ  பதிைலத் தரா  
விட்டால் நாங்கள் மாற்  நடவ க்ைககளில் தீவிரமாக 
இறங்கேவண் வ ம். இந்த விடயத்திேல எனக்கு அைமச்சர் 
த கின்ற ஆதர  குறித்  அவ க்கு நான் நன்றி கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல இந்த அைவயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வரக் 
கிைடத்தைமயிட்  நான் உங்க க்கு நன்றி கூறி, 
அமர்கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

 
[අ.භා. 6.27] 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා විසින් ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

කිරුම් මිනුම් පිළිබඳව අෙප් රෙට් විශාල ෙලස අකමිකතා සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් නිසා පාරිෙභෝගිකයාට මහත් ෙසේ 
අසාධාරණකම් සිදු ෙවනවා. එෙසේ සිදුවන්ෙන් පැරණි කිරුම් මිනුම් 
කම භාවිත කරන නිසායි. ඒ සඳහා අප නව කම ෙවත යා යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, electronic තරාදි ආදිය භාවිතයට ගැනීම 
වාෙග් කටයුතු පචලිත කළ යුතු වනවා. අද මිනුම් උපකරණ 
විෙද්ශ රටවලින් ආනයනය කරනවා. ඒ සඳහා විශාල විෙද්ශ 
විනිමයක් අෙප් රටින් පිට රටට ඇදී යනවා. ඒ සඳහා වැය වන 
විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙම් රෙට් ඉතුරු කර ගැනීමට නම් එම 
උපකරණ ෙමරට නිෂ්පාදනය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
කටයුතු කිරීම සඳහා විශාල නිලධාරි හිඟයක් පවතිනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන්,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් මම මෙග් කථාව 

අවසන් කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ගරු අමාත්යතුමන්ලාටත්, 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
සියලු ෙදනාම ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කළ සියලුම ෙයෝජනා, අදහස් 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අමාත්යාංශය ඉදිරි කාලෙය්දී කටයුතු 
කරනවාය කියන පණිවුඩය මම ෙදනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 අෙගෝසත්ු මස 11 වන බහසප්තින්දා               
පූ. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஓகஸ்ட் 11, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 11th August, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 08th March, 2016. 

1231 1232 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
      නිම කරන ලද ව්යාපෘති සඳහා ෙගවීම් ෙනොකිරීම 
      පුනරින් වැව ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම 
 
තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට ගත් 
රැඳවියන් නිදහස ්කිරීම: 

     බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
  
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Non-payment for Completed Projects 
   Implementation of Pooneryn Lake Project 
 
RELEASE OF DETAINEES ARRESTED UNDER 

PREVENTION OF TERRORISM ACT: 
Statement by Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 
Affairs 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 த்தப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கான ெகா ப் 

பன கைள வழங்காைம 
 நகாிக்குளத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல் 
 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப் 

பட்ேடாைர வி தைல ெசய்தல்: 
 சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் 
அைமச்சாின  கூற்  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම  ) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

     ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී. 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், 
நி வகித்த ம், பணிகைள நிைறேவற் த ம்)         
சட்ட லம் : 

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF 
FUNCTIONS) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
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—————–—-                                                                               
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Hon. Speaker, I present the Annual Performance 

Report of the Department of Christian Religious Affairs 
for the year 2015 and move that this Report be referred to 
the Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts 
and Heritage.  

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 Order made by the Minister of Higher Education and Highways 
under Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 1978 
recognizing the “KAATSU-Highly Advanced Medical Technology 
Training Centre (Pvt.) Limited (KIU)” as a Degree Awarding 
Institute and published in the Gazette Extraordinary No. 1961/34 of 
08th April 2016; 

 Order, made by the Minister of Higher Education and Highways 
under Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 1978 
amending the Order published in the Gazette Extraordinary No. 
1944/3 of 07th December 2015 recognizing the “Horizon College of 
Business and Technology (Private) Limited” as a Degree Awarding 
Institute, which was published in the Gazette Extraordinary No. 
1975/47 of 14th July 2016; and 

Order, made by the Minister of Higher Education and Highways 
under Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 1978 
amending the Order published in the Gazette Extraordinary No. 
1950/27 of 19th January 2016 recognizing the “National School of 
Business Management Limited” as a Degree Awarding Institute, 
which was published in the Gazette Extraordinary No. 1975/48 of 
14th July 2016. 
[Hon. Lakshman Kiriella] 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා මහනුවර දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය 
ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2 0 1 5  වර්ෂය සඳහා සමාගම් ෙරජිසට්ාර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික 
ගිණුම්; සහ  

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්. 

එම වාර්තා ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික පුස්තකාල 

හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම උණවටුන, මැටරඹ, දිෙවල්වත්ත 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එල්. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1)  කුරුවිට, කිරගල, ෙබෝපත් ඇල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.එන්. බැසිල් රණවීර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  රත්නපුරය, හල්ෙප, ෙදොඩම්ෙප යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.ජී. ගුණපාල ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  තිකුණාමලය, ආන්දම්කුලම, නුවර පාර, අංක 86/සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. නිලංකා ශීමාලි ෙමනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොරටුව, ලක්ෂපතිය, අෙපෝන්සු 

මාවත, අංක 46/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එස්. දාබෙර් 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාදුක්ක, වටරැක, ගම්මාන පාර, අංක 

408 ඩී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි චන්දසිරි ෙවත්තසිංහ ලියනෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි.  

(1)  ෙකොළඹ 08, ෙකෝට්ෙට් පාර, අංක 101 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආරියරත්න මාටින් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  පන්නිපිටිය, මාලපල්ල, දුම්රිය ෙපොළ පාර, අංක 112/5 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ඒ. කරුණාවතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;   

(3)  ලංකා බැංකුෙව් අක්ෙවරළ ශාඛාව හි ෙසේවය කරන ජී.පී. 
ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)  පාදුක්ක, මලගල, අංක 322/බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.් 
ෙසෝමලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1)  වාද්දුව, මාවල දකුණ, ෙකොෙරොසද්ූව පන්සල අසල පදිංචි ජී. 
නිව්ටන් ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  කළුතර උතුර, විෙල්ෙගොඩ, ජාවත්ත පාර, අංක 438/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ටී.ෙක්. ෙමොරැස ්මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  සහ 

(3)  පාදුක්ක, ෙකොටිගම්ෙගොඩ, අංක 49 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්. ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, කහව ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව අසල පදිංචි 

ඩබ්ලිව්.පී. සමන්තා විජයවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි.  

(1)  කඹුරුපිටිය, උල්ලල, දිෙවල්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ආනන්ද ෙහේවාවිදාන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  කඹුරුපිටිය, නාරන්ෙදනිය, හැල්ෙපොත වත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඒ. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)  තිහෙගොඩ, ෙකෝමංෙගොඩ, බතලෙහේන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.පී. ෙනෝමිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

1235 1236 
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(4)  ෙදනිපිටිය, වරකපිටිය, ගල්ෙපොත්තවිල යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එල්.පී. රත්නායක මහතා ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(5)  යටියන, කණුකැටිෙගොඩ, වටෙගදරවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඒ. පියසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  කඩුෙවල, "පද්ම මහල්" අංක 59/8 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඩී. පද්මෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  මුංවත්ත, ඉලුක්පැලැසස්, පල්ෙල්ෙගදර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එම්. ගුණතිලක බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)  කළුතර - උතුර, ශී සුමංගල පාර - දකුණ, අංක 47 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි නිහාල් වීරසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)  නුෙග්ෙගොඩ, විෙජ්වර්ධනාරාම පාර, අංක 03 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. පැන්සිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(5)  අළුෙබෝමුල්ල, පමුණුගම, බණ්ඩාරනායක මාවත, අංක 210 
- සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී.ජී.එස.් පියදර්ශනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, කපුෙගොඩ, ගිරිදර හන්දිය, අංක 132/4 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අනුර ෙසේනාරත්න බාලසූරිය මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලග්ගල, පල්ෙල්ගම, රාවනාගම, අංක 

42 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.ජී. විෙජ්බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 375/'15-(3), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට ලබා දිය යුතු පිළිතුර මා හට 

ලැබී තිබුණත්, ෙමම පිළිතුර අංග සම්පූර්ණ නැති නිසා අංග 
සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ලබා ෙදන 
ෙලස  ඉල්ලා සිටිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම  2005 සිට 2015 දක්වා වසරවල  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහ සමුළුවට සහභාගී වූ අයෙග් නාම ෙල්ඛන ඉල්ලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
තිෙබන ලිපි ෙගොනුත් මා පරීක්ෂා කර බැලුවා.  ඒවාෙය් සැබෑ 
ෙතොරතුරු නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට 2006 මා විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය්ත්  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පළමුවැනි සංචාරයට 142 ෙදෙනකු විතර 
සහභාගී වුණා මට මතකයි. නමුත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් සටහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් 71ෙදෙනකුෙග් නම් පමණයි.  අපට ලැබුණු 
ෙතොරතුරු අනුව, සමහර ලිපිෙගොනු අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර ලිපිෙගොනු ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් තිෙබනවා. 
සමහර ලිපිෙගොනු ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල 
අපි දැන් පරීක්ෂා කරෙගන යනවා.  ඒ වාෙග්ම සමහර ලිපිෙගොනු 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් තානාපති කාර්යාලෙය් තිෙබනවා. 
තානාපති කාර්යාලය තිෙබන නිව්ෙයෝර්ක්වල ෙවන් කරපු කාමර 
ගණන -  සැබෑ ගණන -  ෙහොයා ගන්න අපි දැන් කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  ෙමය සරලව උත්තරයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් 
පශ්නයක් වුණත්, දැන් මහා පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා විතරක් 
ෙනොෙවයි ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ෙලොකූ පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා.   

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, එවකට හිටපු රාජ්ය තාන්තික 
නිෙයෝජිතයකු සංචාරවල මුවාෙවන් නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය් ෙඩොලර් 
ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මුදලක් වංචා කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙතො රතුරුත් ෙම් පරීක්ෂණ කරෙගන යද්දී දැන් ලැෙබමින් 
පවතිනවා. ඒ සියල්ල සමඟ අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න  
මම මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ෙම් 

කාරණය පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරවන්න කැමැතියි. මම ෙම් පශ්නය තුන්වැනි වරටයි අද දින 
අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නෙය් බරපතළකම ෙත්ෙරනවා. 
ෙකෙසේ නමුත් රෙට් ජනතාවෙග්  මුදල් තමයි  ෙම් සඳහා වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතාම ෙකටි කාලයකින් ෙම් පශ්නයට 
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමාට අවශ්ය නම් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය තුළ 

තිෙබන ෙතොරතුරු විතරක් දැනට මට සභාගත කරන්න පුළුවන්. 
වැඩි විස්තර ඉදිරිෙය් දී  මම  ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ඉක්මනින් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමනි, නිලධාරින් එම ෙතොරතුරු ෙදන්ෙන් 

නැහැ කියලා කිව්වා ෙන්. ඒ නිලධාරින් තවමත් ඒ තනතුරුවල 
ඉන්නවාද? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නිලධාරින් ෙතොරතුරු ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ඒ නිලධාරින් තිෙබන විස්තර අපිට ෙහොයලා ෙදනවා. නමුත් 
සමහර විස්තර ඇතුළත් ලිපි ෙගොනු නැති බවක් අපිට ෙප්නවා. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳව අපි තවම ෙසොයනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
නිලධාරින්ෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නයට විස්තරාත්මක පිළිතුරක් 

මාසයකින් ලබා ෙදන්නම් කියලා කිව්වා ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 387/' 15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
 

ඉඩම් ප තිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම්: 
මහනුවර දිසත්ික්කය 

காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகள்: கண்  மாவட்டம்  

LAND BELONG TO LAND REFORMS COMMISSION: KANDY 
DISTRICT 

592/’16 
5.  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ඉඩම් ප තිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත්ව 
තිබී 1994.12.31 දින සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ 
විවිධ පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට ලබා දී ඇති 
මහනුවර දිසත් කි්කෙය් පිහිටි ඉඩම් ප මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩම් ලබා දී ඇති පුද්ගලයින් සහ ආයතන, 
පිහිටි සථ්ාන, ප මාණයන් සහ වටිනාකම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) එම ඉඩම් ලබා දීෙමන් ඉඩම් පතිසංසක්රණ 
ෙකොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති මුළු ආදායම 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ඉඩම්වලින්, ෙම් වන විට සංවර්ධනය කර හා 
ෙනොකර ඇති ඉඩම් ප මාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ජාතික ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි 
එෙහත් නිසි සංවර්ධනයක් සිදු කර ෙනොමැති ඉඩම් 
නැවත ඉඩම් ප තිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு 

ெசாந்தமாக இ ந்  1994.12.31ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் இன்  வைரயிலான காலத்தி ள் 
பல்ேவ  ஆட்க க்கும் மற் ம் 
நி வனங்க க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள கண்  
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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   (ii) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் 
மற் ம் நி வனங்கள்; அைமந் ள்ள இடங்கள்; 
அள கள் மற் ம் ெப மதி ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள வழங்கியதன் லம் காணி 
ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள 

 வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணிகளில் இன்றளவில் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள மற் ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படாத காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய ெபா ளாதாரத் க்கு பங்களிப் ச் 
ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ ந் ம் உாிய 
அபிவி த்தி ேமற்ெகாள்ளப்படாத காணிகைள 
மீள காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு வினால் 
சு காிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the extent of land in the Kandy District 
which belonged to the Land Reforms 
Commission and was given to various 
individuals and institutions from 
31.12.1994 up to date; 

 (ii)  the individuals and institutions to which 
those lands have been granted and their 
locations, extent and value separately; and 

 (iii)  the total revenue received by the Land 
Reforms Commission through the provision 
of those lands? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  of those lands, the extent of lands that have 
been developed and not developed 
separately; 

 (ii)  whether arrangements will be made to 
reclaim those lands which can be of 
contribution to the national economy, but 
have not been properly developed, by the 
Land Reforms Commission; and 

 (iii)  if so, the date it will be done? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க) 
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සූදානම්. එය  

දීර්ඝ උත්තරයක්. ෙමය කියවන්ෙන් නැතිව සභාගත කරන්න මා 
ඔබතුමාෙග් අවසරය පතනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාල සීමාවන් තිෙබන නිසා ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

එයට එකඟ වන්න පුළුවන් නම් එය විශාල පහසුවක් වනවා.  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් පශ්නෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා, ඉඩම් පරිහරණය කරන 

අයෙග් අවුරුදු ගණනාවක විස්තර. ඒවා සියල්ලම උත්තරෙය් 
අඩංගු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා මා ෙම් උත්තරය සභාගත 
කරන්නම්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා එකඟ වනවාද? 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අක්කර 1157 රූඩ් 00 පර්. 25.59  

  (අක්කර එක්දහස් එකසිය පනස්හතයි, රූඩ් නැත, පර්චස් 
විසිපහයි දශම පහයි නවයයි) 

 (ii) 2011 වර්ෂය දක්වා ෙබදාදීම් කරන ලද සියලු ඉඩම්ලාභින් 
පිළිබඳ විස්තර ෙල්ඛනගත වී ෙනොමැති අතර 2011 වර්ෂෙය් 
සිට ෙබදා දී ඇති ඉඩම්ලාභි විස්තර ඇමුණුමක් ෙලස 
ඉදිරිපත් කරමි. (ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.) 

 (iii) රුපියල් 707,10,568  (හත්සියහත්ලක්ෂ දහදහස් පන්සිය 
හැටඅටයි) 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩම් නුවර දිස්තික්කය පුරා විවිධ ව්යාපෘති සඳහා 
ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අතර සංවර්ධනය කළ හා 
ෙනොකළ ඉඩම් පිළිබඳව ෙම් වන විටත් ක්ෙෂේත 
පරීක්ෂණයක් සිදු කරමින් පවතී. එම වාර්තාව ලැබුණු පසුව 
මාස ෙදකක් වැනි කාලයක් තුළ නිශ්චිතව කරුණු කිව 
හැක. 

 (ii) බදු ගිවිසුෙම් ඇතුළත් ෙකොන්ෙද්සි පකාරව කටයුතු කිරීම 
බදු ගැනුම්කරු විසින් සිදුකර ෙනොමැත්ෙත් නම් පූර්ව 
ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයකින් පසුව අදාළ ඉඩම් නැවත පවරා 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iii) අංක 1හි සඳහන් පරිදි ක්ෙෂේත පරීක්ෂණෙයන් පසුව 
සංවර්ධනය ෙනොකරන ලද ඉඩම් පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු 
කළ හැකි ෙව්. ෙමම කියාවලිය සඳහා මාස 03ක පමණ 
කාලයක් ගතවිය හැක. 

(ඇ) අදාළ නැත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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7. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති ආයතනයන්හි, 

 (i) ෙනොමිෙල් පවත්වන පාඨමාලා සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා කවෙර්ද; 

 (ii) මුදල් අයකර පවත්වනු ලබන පාඨමාලා  සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා කවෙර්ද;  

 (iii) ඉල්ලුම් කරන සුදුසුකම් ඇති සියලු සිසුන් 
පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත්කර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවන පාඨමාලා කවෙර්ද;  

 (v) ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පහසුකම් වැඩි කළෙහොත් බඳවා ගන්නා සිසුන් 
පමාණය වැඩිවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) සංවර්ධන අවශ්යතා හඳුනාෙගන එම අවශ්යතා 
සපුරාලීම සඳහා පහසුකම් වැඩි කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද;  

 (iii) "මෘදු කුසලතාවයන්ෙග් සංවර්ධන අවශ්යතාව 
හඳුනාෙගන එම අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා 
කටයුතු කරමින් පවතී” යන්ෙනන් අදහස ්කරන 
ෙභෞතික පගතිය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 
அைமச்சின் கீழ் உள்ள நி வனங்களில், 

 (i) இலவசமாக நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; மற் ம் அந்தப் 
பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) பணம் அறவிட்  நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; மற் ம் அந்தப் 
பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) விண்ணப்பிக்கும் தைகைம ள்ள அைனத்  
மாணவர்க ம் பாடெநறிக க்கு ேசாத்் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்றார்களா என்பைத ம்; 

 (iv) வசதிகள் ேபாதியளவில் இல்லாத பாடெநறிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வசதிகள் அதிகாிக்கப்ப ெமனில், ேசாத்் க் 
ெகாள்ளப்ப ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாிக்கும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்தித் ேதைவகைள இனங்கண்  அந்த 
ேதைவகைள ர்த்தி ெசய்வதற்காக வசதிகள் 
அதிகாிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) “ெமன் திறைமகளின் அபிவி த்தித் ேதைவகைள 
இனங்கண்  அந்தத் ேதைவகைள நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்பட்  
வ கின்ற ” என்பதன் லம் க தப்ப ம் 
ெபௗதீக ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Skills Development and 

Vocational Training: 

(a) Will he inform this House  with regard to the 
institutions coming  under the purview of the 
Ministry of Skills Development and Vocational  
Training - 

 (i) the number of  courses conducted free of 
charge; what those courses are; 

 (ii) the number of courses conducted  charging 
money ; what those courses are; 

 (iii) whether all the students who possess the 
required qualifications asked for are 
enrolled for  the courses;  

 (iv) the courses for which sufficient facilities are 
not available; and 

 (v) the steps that would be taken in that regard? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that the number 
of students that are enrolled will increase, if 
the facilities are enhanced; 

 (ii) the date on which the facilities will be 
enhanced to fulfil the development needs 
after identifying  the  aforesaid needs; and 

 (iii) the physical progress meant by the  
statement “action is being  taken to identify 
the need of developing soft skills and fulfill 
the aforesaid needs”? 

(c) If not, why ? 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

(අ)  (i) නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ආයතන මඟින් පහත 
දැක්ෙවන පාඨමාලා ෙනොමිලෙය් පවත්වනු ලබයි. 
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 (ii) නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ආයතන මඟින් පහත 
දැක්ෙවන පාඨමාලා මුදල් අයකර පවත්වනු ලබයි. 

 

 
* ෙමම පාඨමාලා සතිෙය් දිනවල සවස්වරුෙව් සහ සති අන්තෙය් පවත්වනු 

ලැෙබ්. 

  සතිෙය් දිනවල සවසව්රුෙව් සහ සති අන්තෙය් 
පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබඳවත් අපි සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වැඩි හරියක්ම මුදල් 
අය කරලා පවත්වාෙගන පාඨමාලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. දැනට industry එෙක්, නැත්නම් 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරන අය ඇවිල්ලා සවසව්රුෙව් 
ෙහෝ සති අන්තෙය් - ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා - 
පාඨමාලාවලට සහභාගි වන නිසා ඒ විසත්රත් අපි 
ලබාදීලා තිෙබනවා. 

 (iii) නැත. 

  ආයතනවල පවතින ශාලා පහසුකම් හා පාෙයෝගික 
කියාකාරකම් සඳහා පවතින පහසුකම් 
සැලකිල්ලට ෙගන උපරිම සිසුන් සංඛ්යාවක් බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ආයතනය පාඨමාලා 
ගණන 

ඇමුණුම** 

1 කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 86 01 

2 ජාතික ආධුනිකත්ව හා 
කාර්මික පුහුණු කිරීම් 
අධිකාරිය 

213 02 

3 ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය 

 36 03 

4 වෘත්තීය තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය 

 30 04 

5 ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය 

 10 05 

  පාඨමාලා එකතුව 375   

  ආයතනය පාඨමාලා 
ගණන 

ඇමුණුම** 

1. කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව* 

20 06 

2. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික 
පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය* 

22 07 

3. ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය* 

38 08 

4. ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය 

45 09 

5. ශී ලංකා මුදණ ආයතනය 18 10 

6. වෘත්තීය තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය* 

13 11 

7. ශී ලංකා සාගර විශ්වවිද්යාලය* 18 12 

8. ජාතික ව්යාපාර 
කළමනාකාරිත්ව ආයතනය 

39 13 

  පාඨමාලා එකතුව 213   

 (iv)  

 
  ඇමුණුම් සියල්ල සභාගත** කරමි. 

 

 (v) 

Ø භාණ්ඩාගාරෙයන් වාර්ෂිකව ආයතන ෙවත 
ලැෙබන පතිපාදන උපෙයෝගී කර ගනිමින් 
ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන් පමාණය 
වැඩිකරලීමට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් හා 
ෙභෞතික සම්පත්  වැඩිකරලීමට කටයුතු 
කිරීම. 

Ø විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් හරහා ලබා ෙදන 
පතිපාදන මඟින් පාඨමාලා වැඩිදියුණු කිරීමට 
පියවර ගැනීම. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) නිශච්ිත දිනයක් කිව ෙනොහැක. 

  අවශ්යතාවන් හඳුනාෙගන තෘතීයික හා වෘත්තීය 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පාඨමාලා 
වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්ය පසුබිම දැනටමත් සකස ්
කර ඇත. එනම්, පාඨමාලා යාවත්කාලීන කිරීම, 
නව විෂයමාලා සකස ්කිරීම, මානව සම්පත එනම්, 
ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම හා  ආයතනයන්හි 
පාඨමාලා හදාරනු ලබන ශිෂ්යයින් සඳහා 
විෂයානුබද්ධ ෙපොත් සකස ්කර ෙබදා හැරීම සිදු 
කර ඇත. 

 (iii) Ø ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 1 හා 2 
 මට්ටෙම් සිසුන් සඳහා ඉංගීසි භාෂා කුසලතා 
 ඔප් නැංවීම සඳහා කටයුතු සැලසීම. 

  Ø ආධුනිකයන්ෙග් ඉංගීසි දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා 
 නව ඉංගීසි උපෙද්ශකවරුන් බඳවාෙගන 
 දිස්තික් මට්ටමින් ඉගැන්වීෙම් කටයුතු සඳහා 
 පුහුණු කර අනුයුක්ත කිරීම. 

  Ø පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය 
 වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

  Ø ආයතන ෙවත බඳවා ගනු ලබන ආධුනික 
 සිසුන් සඳහා පරිගණක ශිල්පය හා කීඩා 
 කුසලතාවන් දියුණු කරලීමට කටයුතු කිරීම. 

                        ආයතනය පාඨමාලා 
ගණන 

ඇමුණුම** 

  1. කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

    07 

14 

  2. ජාතික ආධුනිකත්ව හා 
කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් 
අධිකාරිය 

    06 

  3. ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය 

    06 

  4. වෘත්තීය තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය 

    01 

  5. ශී ලංකා මුදණ ආයතනය     02 

  6. ශී ලංකා සාගර 
විශ්වවිද්යාලය 

    01 

      එකතුව     23   

1245 1246 

————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* * ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
* * Placed in the Library. 

————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* * ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
* * Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  Ø ව්යවසාය සංවර්ධනය, නායකත්ව පුහුණුව, 
 සන්නිෙව්දන කුසලතාවය දියුණු කිරීම, 
 කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය කිරීම යනාදී 
 අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පුහුණු 
 වැඩමුළු පැවැත්වීම. 

  ඒ අනුව ෙමම කමෙව්දයන් ඉදිරියට ෙගන යාම 
සඳහා ඉංගීසි හා මෘදු කුසලතා සඳහා විෂයමාලා 
සකස ් කර ගුරුවරුන් 70ක් ෙම් වන විට 
බඳවාෙගන පුහුණු කර ඇත. ශිෂ්යයන් සඳහා 
අවශ්ය විෂයානුබද්ධ ෙපොත් සකස ් කර ෙම් වන 
විටත් ෙබදා හැර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පගතිය ගැන මම කළ විමසීෙම්දී ඔබතුමා 

ගුරුවරුන් 70ක් බඳවා ගැනීම සහ ෙපොත් සකස් කර යැවීම ගැන 
සඳහන් කළා. පගතිය ඉදිරිපත් කරන විට අපි අත්පත් කර ගත යුතු 
කාර්යයන් ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමා කලින් සඳහන් කළා. 
අත්පත් කර ගත යුතු කාර්යන්ෙගන් ෙම් ඇති කර ෙගන තිෙබන 
පගතිය පතිශතයක් හැටියට ෙකොපමණද, ෙකොපමණ කාලයක් තුළ 
සියයට ෙකොපමණ පමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට පුළුවන් වුණාද 
සහ ඉතිරි පගතිය අත්පත් කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන කාල 
රාමුව කුමක්ද කියලා ඇතුළත් කරලා කිව්ෙවොත් තමයි පගතිය 
ගැන ඔබතුමා ෙදන වාර්තාව අර්ථවත් ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, මම මාස 10ක පමණ කාලයක සිට තමයි ෙම් 

අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
කාලය තුළදී අප ඒ අවශ්ය පතිපත්තිමය තීරණ අරෙගන 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්. නිදහස් 
අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීෙම් පරමාර්ථය පදනම් කරෙගන ඒ අවශ්ය 
පතිපත්තිමය තීරණය අරෙගන ෙම් ෙවන ෙකොට යුනිෙවෝෙටක් 
විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධ විද්යායතන පෙහේම ෙනොමිෙල් පාඨමාලා 
පවත්වන්න මම කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් නිසාම අෙපේල් 
මාසෙය්,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම 
උත්තරයට එන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පගතිය ගැනයි පිළිතුරක් මම බලාෙපොෙරොත්තු 

වන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි පගතිය වන ්ෙන්. නිදහස් 

අධ්යාපනය පැත්තට අප ෙයොමු වුණු නිසාම විද්යායතන පෙහේ ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව අෙපේල් මාසෙය්දී තුන් ගුණයකින් වැඩි කරන්න අපට 
හැකියාව ලැබුණා. ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රුපියල් 
60,000ක් ෙගවලා ෙම් පාඨමාලාවලට සහභාගි ෙවලා NVQ 5, 6  
වාෙග් ෙදයක් අරෙගන, ඉන් පසුව උපාධියක් ගන්න ඉදිරිපත් 
ෙවන්න ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙම් ඉන්න දූ දරුවන් හුඟෙදෙනකුට 
වත්කමක් නැහැ. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන පදනම් කරෙගන 
භාණ්ඩාගාරය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, ෙම් ෙවන ෙකොට අප 

පතිපත්තිමය තීරණයට ඇවිත් තිෙබනවා, ඊළඟ අය වැෙයන් ෙම් 
සඳහා වූ පතිපාදන ලබා ගන්න. දැනට ක්ෙෂේතෙයන් ඇවිත් 
ඉෙගනුම ලබා ගන්න අයෙගන් නම් අපට මුදලක් අය කරගන්න 
ෙවනවා. හැබැයි, පූර්ණකාලීනව -full time- එන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 
නිදහස් අධ්යාපනය පදනම් කරෙගන ඒ පාඨමාලාවලට සහභාගි 
ෙවලා ඒ සුදුසුකම් ලබා ගන්න අවශ්ය පතිපාදන 2017 වසරට 
නියමිත අය වැෙයන් ලබාගන්න අප  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මම හිතන හැටියට ඒෙකන් විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ෙවනවා. 
අපට දැන් ඔය තිෙබන හිඩස හුඟක් දුරට පුරවන්නත් පුළුවන්. අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා ෙමවර අය 
වැෙයන් අපට විශාල මුදලක් ලබා දුන්නා. අපි දැන් ඒ මුදල 
ෙයොදවන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. මම සියලුම ආයතන සමඟ 
කාර්තුවක් පාසා පගති සමාෙලෝචන රැස්වීමක් පවත්වනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් වන ෙකොට අපි ෙහොඳ පගතියක්  දකිනවා. හැබැයි, 
ලබා දීලා තිෙබන විශාල මුදල වර්ෂය අවසාන වන්න ඉස්ෙසල්ලා 
වියදම් කිරීෙම් ෙලොකු අභිෙයෝගයක් අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා 
නිරන්තරෙයන් පසුවිපරෙම් ඉඳලා, ඒ සමාෙලෝචනයට මමම 
සහභාගි ෙවලා, කාල ෙව්ලාව අරෙගන අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා ඒ ලබා දීලා තිෙබන මුදල පදනම් කරෙගන අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා දීලා,  මීට වඩා පගතියක් ලබා ගන්න. 

ගරු මන්තීතුමනි, මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, 
එදා ඓතිහාසික තීරණයක් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ගත්තා. ඒ 
අදාළ ක්ෙෂේතෙය් සුදුසුකමක් හැටියට NVQ 3 සහ 4 සමාන 
කරන්න GCE (O/L) වලටයි, GCE (A/L) වලටයි. ඒ ගත්ත 
පතිපත්තිමය තීරණය නිසාම ඊළඟ වර්ෂෙය් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා විශාල ශිෂ්ය සංඛ්යාවක් ෙම් පාඨමාලාවලට ඇතුළු ෙවලා, ඒ 
තාක්ෂණ දැනුම ලබා ෙගන රෙට් තිරසාර සංවර්ධන ගමනට ඒ 
පැත්ෙතන් විශාල රුකුලක් ලබා ෙදයි කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඒ පාඨමාලාවලට වුවමනා කරන 
පහසුකම් සැපයිලා නැහැ; පහසුකම්වල තව විශාල අඩුවක් 
තිෙබනවා කියා ඔබතුමා පිළිගත්තා. පහසුකම් සැපයීමට වුවමනා 
පතිපාදන ලබා දීමට රජය ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක වී 
තිෙබන්ෙන් කුමන පමාණයකින්ද? ඒ සඳහා පතිපාදන 
ෙසොයාගන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ශිෂ්යයන්ෙගන් 
අය කරන මුදල්වලින්ද?    

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඇත්තටම කිව්ෙවොත්, කලින් සඳහන් කළ කාරණයමයි 

නැවතත් කියන්න තිෙබන්ෙන්. භාණ්ඩාගාරය පැත්ෙතන් අපට 
විශාල මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ මුදල භාවිත කිරීෙම් අඩු 
පාඩුවක් අෙප් ආයතනවල අදත් තිෙබනවා. ඒක හරිගස්සා ගන්න 
තමයි මම ෙම් උනන්දු ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ දීලා තිෙබන 
මුදලවත් ෙම් වර්ෂෙය්දී අපට වියදම් කරන්න බැරි නම්, එතෙකොට 
භාණ්ඩාගාරයට ෙහොඳ තර්කයක් තිෙබනවා, අපට ඊළඟ වර්ෂෙය් 
අය වැෙයන් ඒ තරම් මුදලක් ලබා ෙදන්න වුවමනාවක් නැහැ 
කියලා කියන්න. ඉතින් ෙම්ක භාණ්ඩාගාරය පැත්ෙතන් තිෙබන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි; අෙප් පශ්නයක්. අපි ඇත්ත වශෙයන්ම මීට 
වඩා කාර්යක්ෂම අන්දමින් ෙම් ලබා දීලා තිෙබන මුදල් භාවිත 
කරන්න හැඩ ගැෙසන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරෙය් තමයි මම 
ඉන්ෙන්. නිරන්තරෙයන්ම ඒ සඳහා නායකත්වය ෙදන්නත් මම 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙයනවා.  
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිදහස් අධ්යාපනයට අනුකූල වන ෙලස ෙම් නිපුණතා 

පාඨමාලා සමපාත කරන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව 
කිව්වා. ඉතින් ෙම් මුදල් අය කරන පාඨමාලා ගැන ඔබතුමා සඳහන් 
කළා.  Annexe  එෙකත් තිෙබනවා කිව්වා. ෙමපමණ මුදල් අය 
කරන පාඨමාලා, මුදල් අය ෙනොකරන පාඨමාලා බවට පරිවර්තනය 
කරන්න ඔබතුමාෙග් සැලසුම කුමක්ද? ක්ෙෂේතවලින් එන අයෙග් 
ෙනොෙවයි.  ෙමොකද, ඔබතුමා නිදහස් අධ්යාපනය ගැන හුඟක් කථා 
කළ නිසයි අහන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක තමයි මෙගත් පරමාර්ථය. ඒ නිසා තමයි 

මම කිව්ෙව්. ෙම් වනෙකොටත් භාණ්ඩාගාරය සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා, යම්කිසි එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  අපට 
භාණ්ඩාගා රෙයන් ලැබිලා තිෙබන මුදලට සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම 
ෙබොෙහොම සුළු මුදලක් තමයි පාඨමාලාවලට ගාස්තු අය කරලා අපි 
ලබා ගන්ෙන්. ඒ, රුපියල් මිලියන 150ක  විතර මුදලක්. මහා 
භාණ්ඩාගාරය ඇත්ත වශෙයන්ම සූදානම්, 2017 වසෙර්දී අපට ඒ 
මුදල ලබා ෙදන්න. සම්පූර්ණෙයන්ම නිදහස් අධ්යාපනයක් ඇති 
කරලා ගෙම් ළමයින්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන් විට රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයටත් මීට වඩා විශාල පගතියක් එකතු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තුනයි ෙන් අහන්න පුළුවන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු 

පශ්න තුනම අහලා අවසන්. ගරු ඇමතිතුමා කැමැති නම් ඔබතුමාට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අහපු  අතුරු පශ්න තුනට අදාළවමයි.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමාට පශ්නය අහන්න 

ෙදන්න. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට අවුරුදු විස්සකට පමණ ෙපර 

ඇහැලියෙගොඩ නගරයට කිට්ටුව එල්ලාවල කියන ගෙම් වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කළා. එහි කටයුතු ඉතා ෙහොඳින් 
සිදු වුණා, එය ආරම්භ කරපු කාලෙය්දී. ඒක අත් හැරලා දමලා, අද 
වල් බිහි ෙවලා තිෙබනවා; නෂ්ටාවෙශේෂයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන බලනවාද? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඔබතුමාට 

දන්වන්නම්. 

 
ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා: උපෙද්ශකයන් 
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 CHIEF MINISTER OF UVA PROVINCE: ADVISERS  
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8. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (2): 

(අ) වංචා හා දූෂණ ෙචෝදනා රාශියක් සම්බන්ධෙයන් ඌව 
පළාත් පධාන අමාත්යවරයාට එෙරහිව මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට පැමිණිලි කර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පධාන අමාත්යවරයා විසින් උපෙද්ශකයන් බඳවා 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර බලතල යටෙත්ද; 

 (iii) බඳවා ෙගන ඇති උපෙද්ශකවරයන්/
උපෙද්ශකවරියන්ෙග් නම් හා ඔවුන්ට ෙගවන  
දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම පුද්ගලයන් නීතිවිෙරෝධීව බඳවා ෙගන තිෙබ් 
නම්, ඔවුන් ඉවත් කිරීමට හා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පධාන අමාත්යවරයාට එෙරහිව නීත්යනුකූල 
පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) பல ேமாச  மற் ம் ஊழல் குற்றச்சாட் கள் 
ெதாடர்பாக ஊவா மாகாண சைபயின் 

தலைமச்ச க்கு எதிராக நிதிசார் குற்றப் 
லனாய் ப் பிாிவிற்கு ைறபா கள் 

ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

(ஆ) (i) தலைமச்சர் ஆேலாசகர்கைள ஆட்ேசர்த் 
ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்தைகய அதிகாரங்களின் கீழ் 
என்பைத ம்; 

1249 1250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ஆேலாசகர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் அவர்க க்குச்  ெச த் கின்ற 
ெகா ப்பன கள் தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் சட்டவிேராதமான ைறயில் 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ப்பின், அவர்கைள அகற் 

வதற்கும், அ  ெதாடர்பாக தலைமச்ச க்கு 
எதிராகச் சட்ட ாீதியாகச் ெசயலாற் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Is he aware that complaints have been lodged with the 
Financial Crimes Investigation Division against 
the Chief Minister of the Uva Province regarding a 
number of allegations of fraud and corruption?
  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the aforesaid Chief Minister has 
recruited advisers; 

 (ii) if so, under what authority has he made 
such recruitments; 

 (iii) separately the names of the advisers that 
have thus been recruited and the allowances 
paid to them; and  

 (iv) if such advisers have been recruited 
illegally, whether action will be taken to 
remove them and to take legal action 
against the Chief Minister for making such 
recruitments?  

(c) If not, why? 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ෙනොදනිමි.  

 ෙමම පශන්ය ෙමම අමාත්යාංශයට ෙයොමු ෙනොකළ යුතු 
පශන්යක් බව සඳහන් කරමි. 

 ගරු මන්තීතුමනි, එය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් නීතිය හා සාමය 
සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයටයි. 

(ආ) (i) අතීතෙය් පළාත් සභා පධාන අමාත්යවරු සිදු කළ 
ආකාරයටම කටයුතු කර ඇති අතර ඌව පළාත් 
ගරු පධාන අමාත්යතුමාෙග් නිර්ෙද්ශය අනුව ඌව 
පළාෙත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය මත 
උපෙද්ශකයින් බඳවා ෙගන තිෙබ්. 

 (ii) ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් අනුමැතිය 
මත. 

 (iii)  
 

 (iv) අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පධාන ෙල්කම්වරුන්  
ෙවත යැවීමට ෙපර ඌව පළාත් සභාව විසින් ෙමම 
පත්වීම් සිදු කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඇසීමට 

අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මම ඇසූ පශ්නයට පිළිතුරු 

ලබා දීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මා ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට මෙග් 
ස්තුතිය පළ කරනවා. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, පධාන 
අමාත්යවරුන්ට සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ට ෙකොපමණ 
උපෙද්ශකවරුන් සංඛ්යාවක් බඳවා ගැනීමට හැකිද කියන කාරණය 
සම්බන්ධව 2015.09.16 වැනි දින පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව පධාන 
අමාත්යවරුන් සඳහා එක් උපෙද්ශකවරෙයකු බඳවා ගැනීමට 
හැකිය කියන කාරණය ගැන මා දැනුවත් වී සිටිනවා. පරණ 
කමෙව්දයට අනුව බඳවා ගැනීමක් කරනවාය කියන කාරණය 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරහි සඳහන් ෙවනවා.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. අමාත්ය මණ්ඩල තීන්දුව ගන්ෙන්, 2015 වර්ෂෙය් ෙමම 
ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වාට පසුව පළාත් සභා විසින් අනුගමනය කළ 
යුතු වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳවයි.  

මා දන්නා හැටියට, ඒ යවන ලිපිය අනුව අනිවාර්ෙයන්ම ඒ 
ගත්ත තීන්දුව තමයි කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා දැන් 
උපෙද්ශකවරු 7ෙදෙනකුෙග් ෙහෝ 8ෙදෙනකුෙග් නම් කිව්වා. දැන් 

උපෙද්ශක 
වරයාෙග් නම 

තනතුර වැඩ භාරගත් 
දිනය 

මාසික 
දීමනාව 

ඉන්ධන 
දීමනාව 

මුළු දීමනා 
එකතුව 

පාලිත ආරියවංශ 
මහතා 

උපෙද්ශක 
(මාධ්ය) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

අජිත් උපුල් 
රණවීර මහතා 

උපෙද්ශක 
(සංවර්ධන) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

එස්.ඒ.ආර්. 
බන්දුෙසේන මහතා 

උපෙද්ශක 
(වාරිමාර්ග) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

විජිත මල්ලැහැව 
මහතා 

උපෙද්ශක 
(නීති) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

සුජීව ජයසිංහ 
මහතා 

උපෙද්ශක 
(අධ්යාපන) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

ජී. ඉෙල්ෙපරුම 
මහතා 

පධාන අමාත්ය 
උපෙද්ශක 

2015.09.21 20,000 15,000 35,000 

එම්.එච්.එම්. 
අෙශෝක 
ගුණතිලක මහතා 

උපෙද්ශක 
(මුදණාලය) 

2015.10.30 20,000 15,000 35,000 

ආර්.එම්.සී. 
රත්නායක මහතා 

උපෙද්ශක 
(මහජන 
සම්බන්ධතා) 

2015.09.23 20,000 15,000 35,000 

1251 1252 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි  මහතා] 
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බඳවා ෙගන තිෙබනවා. අමාත්ය මණ්ඩල තීන්දුව කියාත්මක 
ෙනොවීම පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමා ගන්නා කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015.09.16වැනි දින අමාත්ය 

මණ්ඩලය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. පළාත් 
ආණ්ඩුකාරවරුන්ට යවලා තිෙබනවා, කිසිම උපෙද්ශකවරෙයක් 
බඳවා ගන්න බැහැ කියලා. නමුත් අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කරන කාරණයට අදාළව පත්වීම් කර තිෙබන්ෙන් ඊට ෙපරයි. 
නමුත් අපි ඒ ෙයෝජනාව යවලා තිෙබනවා, 2015.10.08වැනි දා. 
ඉන් පසු පත් කරන එක අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ඊට ෙපරත් පත් 
කරද්දී ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් අනුමැතියට යටත්ව පත් කරන එක 
පූර්වාදර්ශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ පත්වීම අවලංගු 
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර 

ගන්න අවශ්යයි. ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් ලිපිය එන්නට කලින් 
තමයි බඳවා ගැනීම කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ලිපිය ආවාට 
පස්ෙසේ එම පත්වීම් අෙහෝසි විය යුතු නැද්ද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
අෙහෝසි ෙවලා තිෙබනවා. 

  
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
තවම පඩි ෙගවනවා ෙන්. තවමත් ෙම් උපෙද්ශකවරු ඉන්නවා.  
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක් අනුව බඳවා 

ගැනීම් නවත්වලා තිෙබනවා. උපෙද්ශකයන් ඉන්නවා නම්, අපි 
ඉදිරියට බඳවා ගන්න ෙකොෙහොමවත්ම අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
දැනට ඒ අයට පඩි ෙගවනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපි වාර්තාවක් 
කැඳවලා ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. මම  අතුරු පශ්න එකයි 

ඇහුෙව්. තව මට අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කමක් නැහැ, අහන්න. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. මට අහන්න බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ෙමතැන එක උපෙද්ශකවරෙයක් පළාත් සභාෙවන් පඩි 
ෙදකක් ලබා ගන්නවා. ඒ, සුජීව ජයසිංහ මහතා.  
උපෙද්ශකවරෙයක් හැටියට එතුමාට ෙවනම දීමනා සහ වරපසාද 
ලැෙබන අතරම, ඌව පළාත් සභාෙව් සමුපකාර ෙසේවක 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා එතුමාට ෙවනම දීමනාවක් ෙදනවා ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමනි. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් සලකා බලන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මීළඟට පශ්න අංක 9. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය මම අහනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. ෙදකයි ඇහුෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවා කියලා එකක් ඇහුවා. පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා කැමැතිද පිළිතුර ලබා 
ෙදනවාද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා අතුරු 

පශ්න තුනක් ඇහුවා. කමක් නැහැ, නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
අතුරු පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා පළමුවන අතුරු පශ්නය ඇහුවා; 

ෙදවැනි එක පැහැදිලි කර ගැනීමක්; තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 
ඇහුවා. නමුත් නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා අහන අතුරු 
පශ්නයටත් ඔබතුමා පිළිතුර ෙදන්න.   

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් ගබඩා සංකීර්ණ : බදු දීම  

மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபயின் ெவாேக்ஷால் 
தி  களஞ்சியசாைலகள் : குத்தைகக்கு வழங்கல் 

WAREHOUSE COMPLEX  OF JANATHA ESTATE 
DEVELOPMENT BOARD IN VAUXHALL STREET: LEASE OUT   

630/’16 
10.ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රාජ්ය  ව්යවසාය  සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ                   

පශ්නය- (2): 
(අ) (i) වර්ෂ 2001 -  2004 දක්වා පැවති එක්සත් ජාතික 

පක්ෂ රජය විසින් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙවත ලබා දී 
ඇති ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් 
ෙකොළඹ, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් පිහිටි, ගබඩා 
සංකීර්ණ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) බදු දී ඇති ගබඩාෙව් නම, වර්ග අඩි පමාණය, බදු 
දුන් මුදල සහ බදු දුන් සමාගම ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් 
නම, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ගබඩා බදු දී ඇත්ෙත් අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමතියකට, විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට ෙහෝ 
රජෙය් තක්ෙසේරුවකට යටත්වද;  

 (ii) එවැනි ෙකොන්ෙද්සි කිසිවක් ෙනොමැතිව ෙමම 
ගබඩා බදු දී ඇත්නම්, ඒවා නැවත රජයට පවරා 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) 2001 - 2004 ஆம் ஆண்  வைர ஆட்சியி ந்த 

ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தினால் 
நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் 
கம்பனி அல்ல  நபர்க க்கு வழங்கி ள்ள 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குச் 
ெசாந்தமான ெகா ம்  ெவா ேக்ஷால் தியில் 
அைமந் ள்ள களஞ்சியசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) குத்தைகக்கு வழங்கி ள்ள களஞ்சியசாைலயின் 
ெபயர், ச ர அ , குத்தைகத் ெதாைக மற் ம் 
குத்தைகக்கு வழங்கிய கம்பனி அல்ல  நபாின் 
ெபயர் ெவவ்ேவறாக  யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  களஞ்சியசாைலகள் அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரத்திற்கு அல்ல  பகிரங்க ேகள்விப் 
பத்திர நைட ைறக்கு அல்ல  அரசாங்க விைல 
மதிப்பீட் ற்கு உட்பட்டதாக குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிபந்தைனகள் எ மின்றி இந்த 
களஞ்சியசாைலகள் குத்தைகக்கு வழங்கப் 
பட் ப்பின், அைவ மீண் ம் அரசாங்கத்தினால் 
சு காிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of warehouse complexes at 
Vauxhall Street belonging to the Janatha 
Estate Development Board given on long-
term lease basis to private companies or 
individuals by the United National Party 
Government that was in power from the 
year 2001-2004; and 

 (ii) separately, the name of the warehouse 
leased out, area in square feet, leased 
amount and the company or individuals to 
whom it was leased?  

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether those warehouses have been leased 
out subject to the approval of the Cabinet of 
Ministers, an open tender procedure or a 
government valuation; and 

 (ii) if they have been leased out without any 
such condition, whether they will be taken 
back by the government?  

(c) If not, why?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne)  
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ගබඩා සංකීර්ණ 01 (ගබඩා ෙගොඩනැඟිලි 08) 

 (ii)  
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ගබඩාෙව් නම වර්ග අඩි 
පමාණය 

බදු දුන් මුදල 
රු. 

බදු දුන් 
සමාගම ෙහෝ  
පුද්ගලයාෙග් 
නම 

 ෙකොළඹ 02, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය,  අංක 175 දරන ස්ථානය 

A 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

760 10,260/= ශාන්ත 
කුමාර 
ජයසිංහ 
මහතා 

  5000 67,500/= සමර්විල්
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

B 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

5322 71,847/= කැන්ඩි ටය ර් 
හවුස් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

C 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

4536 58,968/= ග්ෙලෝබල් ටී 
බෑග්ස් 
සමාගම 

  2227 30,065/= ග්ෙලෝබල් ටී 
බෑග්ස් 
සමාගම 



2016 අෙගෝස්තු 11  

(ආ) (i) නැත. 

         (ii) බදු කාල සීමාව අවසන් වී ඇති ගබඩා ෙගොඩනැඟිලි 
නැවත ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙවත 
පවරා ෙගන ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන 

පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, 
2001 සිට 2004 දක්වා පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය යටෙත් 
ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් 
ඉතාම වටිනා ගබඩා සංකීර්ණ බදු දීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ඔබතුමා 
මට ෙදන උත්තෙර් තමයි ෙම් ගබඩා සංකීර්ණ සියල්ල බදු දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙටන්ඩර් පදනම මත ෙනොෙවයි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය මත ෙනොෙවයි කියලා. ඊළඟ කරුණ තමයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් ෙම් ගබඩා 
සංකීර්ණෙය් ගබඩා බදු දීලා තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩියක් රුපියල් 
10කටයි. ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමනි, Vauxhall Street 
එෙක් වර්ග අඩියක් රුපියල් 10කට බදු දුන්නා කියන්ෙන් එය දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙකොළඹ 
නගරෙය් තිෙබන වාණිජමය වටිනාකමින් යුක්ත රජෙය් ෙද්පලක් 
වන ෙමම ගබඩා සංකීර්ණෙය් වර්ග අඩියක් රුපියල් 10ක් වාෙග් 
තුට්ටු ෙදකකට රජෙය් තක්ෙසේරුවක් ෙනොමැතිව, ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් ෙනොමැතිව, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් 
ෙනොමැතිව ලබා දීමක් ඔබතුමා අනුමත කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අවුරුදු 33කට අඩු කාලයකට බදු දුන්ෙනොත් කැබිනට් 

අනුමැතියක් අවශ්ය ෙනොමැති බව මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමතැන සඳහන් කරලා තිෙබන සියල්ලක්ම අවුරුදු 33කට 
වැඩිය අඩු කාලයකටයි බදු දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මිල ගැන 
සඳහන් කළා. අවුරුදු 13කට උඩදී මිල තක්ෙසේරු කිරීමක් කරලා 
තමයි ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් බදුවලට දුන්න 
ඉඩම්වලට අමතරව 2004 වසෙර් ඉඳලා 2015 වසර ෙවනකනුත් 

ගබඩාවන් 21ක් ෙම් සමාගෙමන්ම බදු දීලා තිෙබනවා. බදු ගිවිසුම් 
21ක් තිෙබනවා. ෙම් A,D,E,F ගබඩා ෙගොඩනැඟිලි බැලුෙවොත් 
"මිස්ටර් ෙප්න්ට්" ෙපෞද්ගලික සමාගමට වාහන නැවැත්වීමට දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ සඳහා රජෙය් තක්ෙසේරුවක් ලබලා නැහැ.  

නීතිමය තත්ත්වය අනුව බදු ගිවිසුම අවසන් වූ පසු ආපසු බාර 
ගැනීමට කටයුතු කරලාත් නැහැ. ෙම් ගබඩා සංකීර්ණය 2001 - 
2004 දක්වා බදු දීලා තිබුණා. ඊට පසුවත් ෙම් ගබඩා නැවත ලබා 
ගන්න තිබුණා. නමුත් ලබාෙගන නැහැ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමනි, A, D ගබඩා 
ෙගොඩනැගිලි 2003 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 185,760කට තමයි බදු දීලා 
තිබුෙණ්. 2004 අවුරුද්ෙදන් පසුව ඒ ෙගොඩනැගිලිම රුපියල් 
150,000කට බදු දීලා තිෙබනවා. කලින් දුන්නු  පමාණයටත් 
වැඩිය අඩු පමාණයකට පසු ගිය රජය - ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණු රජය - ඒවා බදු දීලා තිෙබනවාය කියලාත්  කියන්න 
අවශ්යයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, මම අහපු පළමුවැනි අතුරු පශ්නෙයන් 

ඔබතුමා පැනලා ගියා. මෙග් පශ්නෙයන් මම අහලා තිෙබන්ෙන් 
2001 - 2004 දක්වා කාල සීමාව ගැනයි. මෙග් පශ්නෙයන් මම 
අහලා තිෙබන්ෙන් 2004 - 2015 කාල සීමාව පිළිබඳව ෙනොෙවයි. 
මම ඒකට ෙවනම පශ්නයක් අහන්නම්. 2001 - 2004 දක්වා පැවති 
ආණ්ඩුව යටෙත් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ෙකොළඹ 
නගරෙය් යුනියන් ෙපෙදස, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් පිහිටා තිෙබන 
ඉතාම වටිනා වාණිජමය වටිනාකමකින් යුක්ත ෙගොඩනැඟිලි  බදු 
දීලා තිෙබනවා. ඒවා දීලා තිෙබන්ෙන් කැබිනට් අනුමැතිය මත 
ෙනොෙවයි කියලා ඔබතුමා කියනවා. හැබැයි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 
නැහැ ෙටන්ඩර් කෙළේ නැහැ කියලා. ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් 
බැහැරව, රජෙය් තක්ෙසේරුවකින් බැහැරව Union Place එෙක් 
වර්ග අඩියක් - square foot - රුපියල් 10කට ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා ඔබතුමා මට කියන්න. ෙම්ක අතිදූෂිත ගනුෙදනුවක් කියලා 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 2004 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා වැරැදි කරලා 
තිෙබන නිසාෙන් අපි ෙගදර යැව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා බලයට 
ඇවිල්ලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු එකහමාරක් ගතෙවලා 
තිෙබනවාෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ඒවාට විරුද්ධව නඩු දැම්මා. 
මෙග් පශ්නය ෙමයයි ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් නිසා ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා. අඩු ගණෙන්  ඔබතුමා දැන් ෙහෝ 
ෙම්වා පවරා ගන්න. ෙම් ගබඩා සංකීර්ණ ඇයි පවරා ගන්ෙන් 
නැත්ෙත්?   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි  කියමනක් තිෙබනවා, "වීදුරු 

ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපා" කියලා. නමුත් සමහර 
අයෙග් ෙගවල්වල වීදුරු කැඩිලා. වීදුරු කැඩිලා තිෙබනෙකොට ගල් 
ගහන එක එච්චර අපහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මිල ගැන අහපු පශ්නය පිළිබඳවත් මම 
කියන්නම්. එදා වර්ග අඩියක් බදු දීලා තිබුණා නම්, ෙම් තිෙබන 
විස්තර අනුව 2004 අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ ඒ ඉඩමම  ඊට වඩා අඩු 
මිලකට දීලා තිෙබනවා කියලා මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

1257 1258 

ගබඩාෙව් නම වර්ග අඩි 
පමාණය 

බදු දුන් මුදල 
රු. 

බදු දුන් 
සමාගම ෙහෝ  
පුද්ගලයාෙග් 
නම 

D 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

8000 108,000/= ඇරිනා 
ඉන්ටර්නැෂ
නල් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

E 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

5010 67,635/= ඊ. 
ඩබ්ලිව්.ඉන්
ෙෆෝෙම්ෂන් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

F 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

5079 66,027/= සමර්විල් 
(පුද්ගලික ) 
සමාගම 

G 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

4825 65,137.50 අෙශෝක 
ග්ලාස් 
ඇන්ඩ් මිරර් 
සමාගම 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහනවා කියලා ඔබතුමා කියපු  

එක ඔබතුමා ඔබතුමාෙගන්ම අහගත්තා නම් ෙහොඳයි.  

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා දැන් කිව්වා, 
2004 අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ වර්ග අඩියක් රුපියල් 10කට වඩා 
අඩුෙවන් බදු දීලා තිෙබනවාය කියලා. ෙකොළඹ යුනියන්  ෙපෙදෙසේ, 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් පිහිටි ගබඩා සංකීර්ණෙය් square foot එකක් 
රුපියල් 10කට වඩා අඩුෙවන් එක ආයතනයකට හරි  බදු දීලා 
තිෙබනවා නම් ඒ ආයතනෙය්  නම කියන්න.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව වර්ග අඩිෙය් 

මිල විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාෙග් රජය වසර දහයක් තිබුණා. 
එෙහම වැරදි වුණා නම්, ඇයි අධිකරණයට ඒවා ෙගන ගිෙය් 
නැත්ෙත්? අධිකරණයට ෙගන ගිෙය් නැත්ෙත් අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරන්න කරුණු නැති නිසා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්  මම 
කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රෙට් පශ්නයක් 

පිළිබඳව ඇහුවාම, ගරු අමාත්යවරයා ෙදන උත්තරය මූලාසනෙය් 
සිටින ඔබතුමා දකිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබොෙහොම 
උගත් ඇමතිවරෙයක්. මම හුඟක් ගරු කරන ඇමතිවරෙයක්. අපි 
ෙදන්නා  එකම ඉස්ෙකෝ ෙල්. ගරු ඇමතිතුමනි, වැරැද්දක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, මීට කලින් 
ෙම් පශ්නය අහපු දවෙසේ අසනීප වූ නිසා මට එන්න බැරි වුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙම් ආකාරයටම වතු 
22ක් විකුණා තිෙබනවා. ඒ වතුවල පමාණය අක්කර 1,000යි, 
1,500යි, 2,000යි. ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතිව, ශත පහක බද්දක් 
ගන්ෙන් නැතිව ෙම් වතු විකුණා තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය් 
තිෙබන ෙමොන්ටිකිස්ෙටෝ වත්ත, මවුන්ට්ජීන් වත්ත  වික්ෙක් ශත 
පහක් අය කරන්ෙන් නැතිව. ඒ වතු නිකම්  දුන්නා. ඒවා ෙදන්න 
ෙටන්ඩර් කෙළේ නැහැ; කැබිනට් මණ්ඩලයට දැම්ෙම් නැහැ. ඒ 
සියල්ල කෙළේ නැහැ. මතක තබා ගන්න. ෙම් ඔක්ෙකෝම ගනු-ෙදනු 
කෙළේ ෙම්  ඉන්න ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා. එතුමා තමයි 
එදා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා. එතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි ෙම් 
සියලු ගනු-ෙදනු සිදු වුෙණ්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා ෙම් 
සියල්ල නැවත පවරා ගන්න. ෙකොළඹ නගරෙය් ඉතාම වටිනා 
ඉඩම් සම්බන්ධ ගනු-ෙදනු, ෙකොළඹ නගරය ඇතුෙළේ යූනියන් 
ෙපෙදෙසේ, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය්  ඉතාම වටිනා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තුනම අවසානයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ. 

අතුරු පශ්න තුන අවසානයි.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම කිව්ෙව් ඒක කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් සිදු වුණු 

ගනු-ෙදනු කියලායි. එතුමා ෙතොප්පිය දමා ගන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොෙහොම නමුත්, එතුමාත් පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Hon. Kiriella, it happened during your time. ඒවා 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් සිදු වූ ගනු-ෙදනු කියලායි මම 
කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. එෙහම 
කරන්න බැහැ, ෙමතැන. වාඩිෙවන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, 2004න් පස්ෙසේ අවුරුදු 10ක් ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ ආණ්ඩු ෙකරුවා. 2004න් පස්ෙසේ ආණ්ඩු ෙකරුවා 
ෙන්? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියන විධියට වැරදි ෙවලා නැහැ. 
ෙම් ෙගොල්ලන් 2004න් පස්ෙසේ අවුරුදු 10ක් රට පාලනය කළා. 
බුදියාෙගනද හිටිෙය්? අවුරුදු 10ක් බුදියාෙගනද හිටිෙය්?  [බාධා 
කිරීම්] කියන්න ෙදයක් නැතිවාට අවුරුදු 15කට කලින් ෙවච්ච 
ෙදයක් ගැන අද කථා කරනවා.   ෙම් ෙගොල්ලන් අවුරුදු 10ක් රට 
පාලනය ෙකරුවා. දැන් මට ෙපෙනනවා- [බාධා කිරීම්] අවුරුදු 
10ක් බුදියාෙගනද හිටිෙය්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Your point is taken. දැන් අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. ඊළඟ 

පශ්නය ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] Now it is 
over. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්න 
තුනක් ඇහුවා. මම ගණන් කළා. ඒක පිළිගන්න ගරු මන්තීතුමනි. 
ඊට වඩා අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. ඇමතිතුමා කැමැති නම් අවස්ථාව 
ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා පශ්න තුනක් ඇහුවා. මම ගණන් කළා. 
තර්ජනය කරන්න එපා.  
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මරණීය දණ්ඩනය ෙහෝ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර 
දඬුවම නියමවූවන්: විසත්ර 

மரண அல்ல  ஆ ள் தண்டைனக்குள்ளான 
ைகதிகள் : விபரம் 

PERSONS SENTENCED TO  DEATH OR LIFE  IMPRISONMENT: 
DETAILS    

633/’16 
11.ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 

(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වර්ෂ 1948 ෙපබරවාරි 04 දින සිට 2016 මාර්තු 24 
දක්වා කාලය තුළ මරණීය දණ්ඩනය ෙහෝ 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම වූ පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  මරණීය දණ්ඩනයට ෙහෝ ජීවිතාන්තය දක්වා 
සිරදඬුවම් නියම වූ සිරකරුවන්ෙග් නම, ලිපිනය 
හා එවැනි දඬුවමක් නියම කිරීමට එකී සිරකරුවන් 
සිදුකළ වරද කුමක්ද යන්න එක් එක් සිරකරුවා 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මරණ දඬුවම ෙහෝ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් 
ලබා සිටි සිරකරුවන් සඳහා විෙශේෂ සමාවක් ලබා 
දී තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, විෙශේෂ සමාව පදානය කරනු ලැබුෙව් 
කවුරුන් විසින් කවර දිනයකදී, කවර දඬුවමකට 
ලක්ව සිටි, කවර සිරකරුවන්ටද යන්න ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 1948 ெபப்ரவாி 04 ஆம் திகதி ெதாடக்கம்  2016 

மார்ச் 24 ஆம் திகதி வைரயான காலத்தி ள் 
மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன 
விதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன 
விதிக்கப்பட்ட ைகதிகளின் ெபயர், கவாி 
மற் ம் இத்தைகய தண்டைன விதிக்கப் 
ப வதற்கு இவர்கள் ெசய்த குற்றம் ஒவ்ெவா  
ைகதியின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஆ) (i) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன 

விதிக்கப்பட் ந்த சிைறக் ைகதிக க்கு 
விேஷட மன்னிப்  வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், விேஷட மன்னிப்பான  யாரால்; 
எத்திகதியில்; எத்தைகய தண்டைனக்கு 
உள்ளாகியி ந்த எந்த சிைறக் ைகதிக க்கு 
அளிக்கப்பட்டெதன்பைத தனித்தனிேய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Justice :   

(a)  Will he table - 

 (i)  separately on per year basis from 04th 
February 1948 to 24th March 2016 the 
number of persons who have received 
death sentence or a life sentence; and  

 (ii)  separately the name and address of each of 
the prisoners who have received death 
sentence or a life sentence and the nature of 
the offence each of them had committed for 
receiving such sentence? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a special pardon has been offered 
to prisoners who had received death 
sentence or a life sentence; and 

 (ii)  if so, separately of the names of the persons 
who offered such pardon to those prisoners, 
the dates on which such pardon was 
offered, and the nature of the crimes that 
had been committed by the recipients of 
such pardon?      

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. වර්ෂ 1948.02.04 දින සිට 2016.03.24 දින 
දක්වා මරණීය දණ්ඩනය ෙහෝ ජීවිතාන්තය දක්වා 
සිර දඬුවමක් නියම වූ මුළු පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 
ලබා ගත හැකි වාර්තා අනුව 1557 ෙදෙනකු වන 
අතර, වර්ෂ අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් විසත්ර 
ඇමුණුම 1 මඟින් දක්වා ඇත.   

 (ii)  ඔව්. මරණීය දණ්ඩනය ෙහෝ ජීවිතාන්තය දක්වා 
සිර දඬුවම් නියම වූ සිරකරුවන්ෙග් නම, ලිපිනය 
හා එවැනි දඬුවමක් නියම කිරීමට ෙහේතුව ඇමුණුම 
2  මඟින් දක්වා ඇත.    

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 2013.09.26 දින වන විට සියලු නඩු හා 
අභියාචනා අවසන්ව මරණීය දණ්ඩනය නියමවූ 
සිරකරුවන් සම්බන්ධෙයන් සලකා බලා ඔවුන් 
ෙවත පනවා ඇති මරණීය දණ්ඩනය ජීවිතාන්ත 
සිර දඬුවම් බවට පත් කිරීමට අධිකරණ 
අමාත්යතුමා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විශාමලත් 
විනිසුරුතුමකුෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් 
පත් කරන ලදී. 

  ෙමම කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අධිකරණ අමාත්යතුමා 
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව අධිකරණ අමාත්යතුමා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසින් ජනාධිපතිතුමා ෙවත මරණීය දණ්ඩනය 
නියම වූවන් අතරින් ජීවිත සමාව පදානය කළ 
සිරකරුවන් පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ වාර තුනකදී ඉදිරිපත් 
කර ඇත. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් 34වන ව්යවසථ්ාව මඟින් පවරා ඇති 
බලතල මත මරණ දඬුවම නියමව සිටි 
සිරකරුවන්ට පහත පරිදි වාර තුනකදී ජීවිත සමාව 
ලබාදී ඇත.  

  හැබැයි, ෙම් ෙතොරතුරු සම්පූර්ණෙයන්ම ලබා ගත 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර 
බන්ධනාගාරවල ෙතොරතුරු සම්පූර්ණෙයන් 
නිවැරදිව නැති නිසා. ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව මම කියන්නම්.  

   ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම පශන්යක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් පසු 
ගිය දවසව්ල ඇති වුණු කැරැල්ෙල්දී 1996 වර්ෂය 
දක්වා ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛන විනාශයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. කුරුවිට බන්ධනාගාරයට 
සිරකරුවන්  ඇතුළත් කිරීම 1999 වර්ෂෙය් සිට 
ආරම්භ කර තිබුණත්, ෙව්යන් කෑම නිසා ලිපි 
ෙල්ඛන විනාශ වීම ෙහේතුෙවන් 2003 වර්ෂෙය්          
සිට තිෙබන ෙතොරතුරු පමණයි ලබාගන්න  
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙබෝගම්බර 
බන්ධනාගාරෙයන්  1990 වර්ෂෙය් සිට තිෙබන 
ෙල්ඛන ෙසොයා ගත හැකි  බව බන්ධනාගාර 
මූලසථ්ානය දන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය කාලෙය් යුදමය වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් 
යාපනය සහ මඩකලපුව බන්ධනාගාරවල 
ෙල්ඛනවලටත් යම් යම් පශන් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 
තමයි  ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම වූ 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 1,557ක් කියලා සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් 

මන්තීවරෙයකුට ෙචෝදනාවක් එල්ල කරනවා නම්, ඒ සඳහා 
ෙවනම ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න ඕනෑ.  මීට ඉහත පශ්නය අහපු 
අවස්ථාෙව්දී මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිසිම 
වැදගත්කමක් නැති ආකාරෙයන් මෙග් නම සඳහන් කළා. එම 
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ඇහුෙව් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් 

කෙළේ ඔබතුමා අහපු පශ්නය ගැන ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව්, ශ්යාමින් කිරිඇල්ල 
මහතාෙග් නමයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබාදීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. මරණීය 
දණ්ඩනය නියම වූ සහ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලැබූ 
සිරකරුවන් 187ෙදනකුට -  පිළිෙවළින් 34ෙදනකුට, 83ෙදනකුට 
සහ 70ෙදනකුට -  ෙපොදු සමාව ලැබී තිෙබන බව තමයි ෙම් 
ෙතොරතුරු අනුව ෙපනී යන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ඉකුත් සමෙය් ෙබදුම්වාදී ෙකොටි 
තස්තවාදය පරාජය කිරීෙම් සටෙන්දී සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරපු දිගුදුර විහිදුම් බලකාෙය් ෙසේවය කළ සුනිල් රත්නායක නම් 
රණ විරුවාට ෙමොකක් ෙහෝ අභාග්යයකට මරණීය දණ්ඩනය 
නියම ෙවලා, ෙම් වන විට අවුරුද්දක පමණ කාලයක් වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙය් සිටිනවා. එක අවස්ථාවක 34ෙදනකුටත්, තව 
අවස්ථාවක 83ෙදනකුටත්, තවත් අවස්ථාවක 70ෙදනකුටත් 
ජනාධිපතිතුමා විසින් විවිධාකාරෙයන් සමාව ලබාදීලා තිෙබනවා. 
මා ඔබතුමා මඟින් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
විවිධ වැරැදි සඳහා දඬුවම් ලැබූ 187ෙදනකුට ෙපොදු සමාව ලබාදීලා 
තිෙබනවා නම්, අෙප් රට ෙකොටි තස්තවාදින්ෙගන් මුදා ගැනීෙම් 
සටෙන්දී ජීවිත පූජා කිරීෙම් කැමැත්ෙතන් වැඩ කරපු විෙශේෂ 
බලකායක් වුණු දිගුදුර විහිදුම් බලකාෙය් ෙසේවය කළ, මරණීය 
දණ්ඩනය නියම ෙවලා දැනට අවුරුද්දක පමණ කාලයක් සිරගත 
ෙවලා සිටින ෙකෝපල් සුනිල් රත්නායක නමැති රණ විරුවාටත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම ෙපොදු සමාවක් ලබා දීලා කරුණාකර ඒ රණ 
විරුවාට නිදහස ලබා ෙදන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවාද කියා මා 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එයට කමෙව්දයක් තිෙබනවා. අදාළ සිරකරුට පුළුවන් 

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අනුව සලකා බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමහිදී ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා, අධිකරණ අමාත්යවරයා 

1263 1264 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 

        දිනය  සිරකරුවන් ගණන 

    2015.12.11           34 

    2016.04.20           83 

    2016.05.20           70 

      එකතුව         187 
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විෙශේෂ විනිසුරුවරයකු පත්කරලා, වාර්තාවක් සකස් කරලා, ඒ 
වාර්තාව ගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙවත ඉදිරිපත් කරලා, අවස්ථා 
තුනකදී එනම්, එක අවස්ථාවකදී 34ෙදනකු, තව අවස්ථාවකදී 
83ෙදනකු, තවත් අවස්ථාවකදී 70ෙදනකු වශෙයන් 187ෙදනකුට 
සමාව දීලා තිෙබනවාය කියලා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අධිකරණ ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔව්. මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමාට. අධිකරණ ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරමින් ෙන් අද 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්ෙන්. එතුමා පමාද ෙවලා 
පැමිෙණනවාය කියා කිව්වා. මා සතුටු වනවා, එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටියා නම්. එතුමා ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ෙම් පිළිතුර 
ඉදිරිපත් කරන නිසායි මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. 
ජනාධිපති සමාව ලැබූ ෙම් 187ෙදනා ගත්ෙතොත්, ඔවුන් සමහර විට 
මිනී මැරුම් ෙචෝදනා, බලාපරාධ ෙචෝදනා වැනි විවිධ 
ෙචෝදනාවලට ලක් වුණු අයයි. හැබැයි  ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන්, 
මරණීය දණ්ඩනයට නියම ෙවලා අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න, ඉකුත් යුද සමෙය් ෙකොටි තස්තවාදය 
පරාජය කිරීෙම් සටෙන්දී ජීවිතය පවා පූජා කිරීමට කැමැත්ෙතන් 
දිගුදුර ෙමෙහයුම් බලකාෙය් ෙසේවය කළ රණ විරුවකු 
ෙවනුෙවනුයි.  ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විෙශේෂ විනිසුරුවරයකු 
පත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් ගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරලා ෙම් රණ විරුවාට ෙපොදු සමාව ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලායි මා 
අහන්ෙන්. ඒක අපි කාටත් එකඟ ෙවන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඒ 
නිසා මම නැවත වතාවක් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙම් ඉල්ලීම කරලා මරණීය දණ්ඩනය අභියස 
සිටින සුනිල් රත්නායක නමැති වීෙරෝදාර රණවිරුවාට සමාව ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අවධානය ෙයොමු වුණා. 
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12.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රජෙය් පුෙරෝකථනයන් අනුව 2016 වර්ෂෙය් 
සමසත් විෙද්ශ විනිමය ලැබීම් සහ ෙගවීම් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වර්ෂය සඳහා පුෙරෝකථනය කරන ලද 
ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා රජය 
විසින් ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்கத்தின் எதிர் கூற ன்ப  2016ஆம் 
ஆண் ல் ஒட் ெமாத்த ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிப் ெப ைக மற் ம் ெகா ப்பன  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் க்ெகன எதிர் கூறப்பட்ட 
ெசன்மதி நி ைவப் பற்றாக்குைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசன்மதி நி ைவப் பற்றாக்குைறைய 
ெச த்தித் தீர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் எ க்க 
எதிர்பார்த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the values of the total foreign exchange 
earnings and payments as per the forecasts 
of the government for year 2016; 

 (ii)  the value of the deficit in the balance of 
payment that has been forecasted for year 
2016; and 

 (iii)  of the steps that the government plans to 
take in order to settle that deficit in the 
balance of payment?  

(b)  If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2016 වර්ෂෙය් පුෙරෝකථනය කර ඇති සමසත් 
විෙද්ශ විනිමය ලැබීම් ආෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 11,374ක් පමණ ෙව්. 

  2016 වර්ෂෙය් පුෙරෝකථනය කර ඇති සමසත් 
විෙද්ශ විනිමය ෙගවීම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 10,703ක් පමණ ෙව්. 

 (ii) 2016 වර්ෂය සඳහා ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟයක් 
පුෙරෝකථනය ෙනොකරන අතර, 2016 වර්ෂෙය් 
පුෙරෝකථනය කර ඇති ෙගවුම් ෙශේෂ අතිරික්තය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 671ක් පමණ ෙව්. 

 (iii) 2016 වර්ෂෙය් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟයක් පුෙරෝකථනය 
කර ෙනොමැති වුවත්, තව දුරටත් ෙගවුම් ෙශේෂය 

1265 1266 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා රජය විසින් පහත 
පියවරයන් ෙගන ඇත. 

 ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලත් සමඟ අවුරුදු 
තුනක් සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
1,500ක විසත්ීරණ ණය පහසුකමකට 
ගිවිසුම්ගත වීම. ෙම් යටෙත් පළමු වන අදියර 
ෙලස ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 169ක් 
2016 ජුනි මස ලැබීම. 

 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500ක් වූ 
ඒකාබද්ධ ණය පහසුකම (syndicated loan 
facility) තුළින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 300ක අරමුදල් 2016 ජුලි මාසෙය්දී 
ලැබීම. 

 2016 ජුලි මාසෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.0ක් (වසර 10කින් කල් පිරීමට 
නියමිත) සහ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
500ක් (වසර 5.5කින් කල් පිරීමට නියමිත) 
වශෙයන් සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීම. 

 2016 මාර්තු මාසෙය්දී හුවමාරු පහසුකම් 
(SWAP facilities) ෙදකකට ඇතුළු වීම. 

සාර්ක් මූල්යයන (SAARC Finance) 
මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම යටෙත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 400ක් 
සහ; 

ඉන්දියානු මහ බැංකුව (RBI)  යටෙත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 700ක් 
(ෙමම මුදල 2016 ජුනි මස පියවන ලදී.) 

 2016 සැප්තැම්බර් මස සිට විනිමය 
අනුපාතය පුළුල් ෙලස ෙවෙළඳ ෙපොළ 
බලෙව්ග මත තීරණය වීමට ඉඩ හැරීම. 

  ඒ වාෙග්ම අපි ගිය සුමාෙන් තව පියවරක් ගත්තා. 
අපි ණය ගන්ෙන් නැතිව,  ආෙයෝජනය කරන්න 
පුළුවන් හැකියාව ඇති වන පරිදි  විෙශේෂ ගිණුමකට 
-  US Dollars මිලියන 300ක්  ගත්ෙතොත්, යම් 
කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ඒවා  රට තුළ තබා 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව අනුව   ඒ තුළින් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් පමණ ෙසොයා ගන්න  
ඇසත්ෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් ෙම් 
කථා කරන ෙමොෙහොත වන විට යූඑස ් ෙඩොලර් 
බිලියන 6.9ක් දක්වා සංචිත වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
හැම මාසයකම ශීඝෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 150 
බැගින් වැඩි ෙවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා දීර්ඝ පසු බිම් 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ නිසා, මම අහන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
යම් යම් අතුරු පශ්නවලටත් පිළිතුරු ලැබුණා. 

ගරු අමාත්යතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ෙමම පශ්නය අහන්නට 
කැමැතියි. ඔබතුමාෙග් ෙම් වාර්තාව අනුව, තවදුරටත් මහ බැංකු 
බැඳුම්කර නිකුතුවකින් ෙතොරව අපට ෙම් වසෙර් ෙගවීමට තිෙබන 
සියලුම විෙද්ශ ණය ෙගවීමට හැකි තත්ත්වයක් තිෙබන බවද, 
ඔබතුමා පවසන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, කනගාටුයි. මට එය ඇහුෙණ් නැහැ. නැවත 

පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් ෙගවුම් ෙශේෂය පිළිබඳ 

ෙතොරතුරු සහ පසුබිම් වාර්තාව අනුව, ෙම් වසර තුළ තවදුරටත් 
ෙඩොලර් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමකින් ෙතොරව ෙම් වසර තුළ 
ෙගවීමට තිෙබන ණය ෙගවීෙම් හැකියාවක් ආණ්ඩුවට තිෙබන 
බවද, ඔබතුමා පවසන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙබොෙහොම පාථමික පශ්නයක්. ණය ෙගවීම 

තුළින් අලුත් ඒවා නිකුත් ෙවනවා. ඒක සාමාන්ය සිද්ධාන්තයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 2005 සිට 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා දක්වා 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගවීෙමන් පසුව නැවත එය 
issue කරනවා. ඒක තමයි මහබැංකුෙව් සාමාන්යෙයන් සිදු 
ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
වැඩිපුර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැතිද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් 

සංචිත වැඩි වීෙගන යනවා. අපි අලුත් කම උපෙයෝගී කර ෙගන 
යනවා. ඊට අමතරව, තව මාසයකින් විතර ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
සහෙයෝගය ඇතිව Colombo International Financial Centre 
එක පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අපි සම්මත කරනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
සංචිත වැඩි ෙවන්න පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි ඇමතිතුමනි, මම අහන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිය 

අතුරු පශ්න ෙබොෙහොමයකට ඔබතුමාෙග් පසුබිම් වාර්තාෙවන් 
පිළිතුරු ලැබුණා. පිළිතුරට ෙබොෙහොම පිං. 
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ධාන්යවලින් සප්ීත්තු ෙපරීෙම් බලපත : විසත්ර 
தானியங்களி ந்  ம சாரம் வ ப்பதற்கான 

உாிமப்பத்திரம் : விபரம் 
PERMITS FOR DISTILLATION OF SPIRITS FROM CEREAL: 

DETAILS  

700/’16 
 

13.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ 3, ඇල්පඩ් හවුස ් ගාර්ඩ්න්හි, අංක 10, 
පින්ස ්ඇල්පඩ් ටවර් යන ලිපිනෙයහි, පදිංචි අර්ජුන 
ෙජෝශප් ඇෙලොසියස ් මහතා, ඩබ්ලිව්. එම්. 
ෙමන්ඩිස ් අරක්කු නිෂ්පාදන සමාගෙමහි 
අධ්යක්ෂවරෙයකු වශෙයන්, ධාන්ය මඟින් සප්ීත්තු 
ෙපරීෙම් බලපත යක් (එතෙනෝල් බලපතය) 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලුම්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, ඩබ්ලිව්. එම්. ෙමන්ඩිස ් සහ 
සමාගම විසින් එවැනි බලපතයක් ඉල්ලුම් කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) ඩබ්ලිව්. එම්. ෙමන්ඩිස ් සහ සමාගෙමහි 
අධ්යක්ෂවරුන් කවෙර්ද; 

 (iv) 2015.01.08 දිනෙයන් පසු ෙම් දක්වා ධාන්ය මඟින් 
සප්ීත්තු ෙපරීෙම් බලපත (එතෙනෝල් බලපත) 
ෙකොපමණ පමාණයක් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් නිකුත් කර තිෙබ්ද, ඒ කවර පුද්ගලයන් / 
ආයතන ෙවනුෙවන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  03, அல்பிரட் ஹ ஸ் கார் ன், இல 
10, பிாின்ஸ் அல்பிரட் டவர் கவாியில் 
வசிக்கும் தி . அர்ஜூன ேஜாஸப் அேலாசியஸ், 
டபிள் . எம். ெமன் ஸ் ம பான உற்பத்தி 
நி வனத்தின் பணிப்பாளர் என்ற வைகயில், 
தானியங்களி ந்  ம சாரம் வ கட் வதற் 
கான உாிமப்பத்திரெமான்ைற (எத்தேனால் 
உாிமப்பத்திரம்) ம வாி திைணக்களத்தி ந்  
ெப வதற்கு விண்ணப்பித் ள்ளாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், டபிள் .எம். ெமன் ஸ் அன்ட் கம்பனி 
அவ்வாறானெதா  உாிமப்பத்திரத் க்கு 
விண்ணப்பித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) டபிள் . எம் ெமன் ஸ் அன்ட் கம்பனியின் 
பணிப்பாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) 2015.01.08ஆம் திகதிக்கு பின்னர் இ வைர 
தானியங்களி ந்  ம சாரம் வ கட் வதற் 
கான எத்தைன உாிமப்பத்திரங்கள் (எத்தேனால் 
உாிமப்பத்திரம்) ம வாித் திைணக்களத்தினால் 
வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம், அ  யா க்கு/
எந்த நி வனங்க க்கு என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Mr. Arjuna Joseph Aloysius, 
resident of No.10, Prince Albert Tower, 
Alfred House Gardens, of Colombo 03, in 
his capacity as a Director of a company 
producing arrack, known as W.M. Mendis 
and Company, has applied for a permit 
from the Excise Department to distil spirit 
from cereal (an ethanol permit)?  

 (ii) if not, whether W.M. Mendis and Company 
has applied for such a permit; 

 (iii) the names of the Board of Directors of 
W.M.Mendis and Company; and 

 (iv) the number of permits (ethanol permits) 
issued by the Excise Department to distil 
spirit from cereal from 08.01.2015 to date; 
and the names of such persons/institutions? 

(b) If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) ඩබ්.එම්. ෙමන්ඩිස ්සමාගම පැරණි සමාගමකි. එය 
සතුව සක්ාගාර බලපතයක් ඇත. ෙබ්රුවල 
ෙමොරෙගොල්ල එම බලපතය කියාත්මක වන 
සථ්ානයයි. ෙමම සමාගමට අයත් 2000 වර්ෂෙය් 
සිට කියාත්මක ෙනොවූ නිෂ්පාදන බලපතයක් 2013 
ජනවාරි මස සිට එම සමාගම නමින් නිකුත් කර 
ඇත. 

 (iii) 2014.01.27 දිනැතිව සමාගම් ෙරජිසට්ාර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිකුත් කරන ලද ලිපිය අනුව 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පහත දැක්ෙව්. 

* ෙවෝල්ටර් මහින්ද ෙමන්ඩිස ්මහතා 

* ෙජෆර්ි ෙජෝෂප් ඇෙලෝසියස ්මහතා 

* අර්ජුන් ෙජෝෂප් ඇෙලෝසියස ්මහතා 

* මුතුරාජ් සුෙර්න්දන් මහතා 

 (iv) නැත.  

  එෙහත් පහත සඳහන් සමාගම්වලට පසු ගිය 
රජෙයන් බලපත නිකුත් කර ඇත. 

  2011.01.20 හිඟුරාන ඩිසට්ිලරිස ් සමාගම, 
ෙකොරාෙඹ් සක්ාගාරය 

  2013.05.30 නිෙපෝන් ලංකා ඩිසට්ිලරිස ්සමාගම, 
හංවැල්ල, පාදුක්ක 

  2007.09.07 ඇක්මී ලංකා සමාගම, දුම්මලසූරිය 

  2012.08.27 සිනර්ජි නිෂ්පාදනාගාරය, පයාගල 

  2010.02.01 වී.ඒ. නිෂ්පාදනාගාරය, හංවැල්ල 

  2012 වයඹ ඩිසට්ිලරිස ්සමාගම, කුරුණෑගල, (වසා 
තිබූ නිෂ්පාදන සමාගමට 2012 වර්ෂෙය් බලපත 
ලබා දී ඇත.) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 2015.01.08ෙවනි දිෙනන් පසු කිසිම නව බලපතයක් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කර නැද්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
(iv) ෙවනි ෙකොටසට දුන්න පිළිතුර ඇහුෙණ් නැද්ද? අහලා 

තිබුණු පශ්නයට උත්තරය දුන්නා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, මම දැන් නැවත අහන්ෙන්, ඔබතුමා මුදල් අමාත්ය ධුරය 

භාර ගැනීෙමන් පසු අලුෙතන් කිසිම ආයතනයකට එවැනි 
එතෙනෝල් බලපතයක් නිකුත් කර නැද්ද කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදෙවනි වතාවටත් කියන්ෙන්, එම පශ්නයට උත්තර දීලා 

තිෙබනවා. දැන් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, නැහැ. තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? පශ්නය මඟින් අන්තර්ගතය 

අහලා තිෙබනවා. ඒකට මම උත්තර දුන්නාට පසුව ඒක නැවතත් 
පරිවර්තනය කරලා අහන්න ඕනෑද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමන්ඩිස් සමාගම පැරණි සමාගමක් කියලා, අර්ජුන 

ඇෙලෝසියස් ඒ සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරෙයක් කියලා  අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් නාම ෙල්ඛනෙය් තිබූ නම ඔබතුමා දැන් ගරු සභාවට 
දැනුම් දුන්නා. ෙමන්ඩිස් සමාගම පරණ සමාගමක් බව ඇත්ත. 
අර්ජුන ඇෙලෝසියස් කියන්ෙන් මහා විවාදයට තුඩු දුන් මහ බැංකු 
අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් බෑණනුවන්. ඔහු තමයි අලුෙතන් 
ෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එෙසේ පත්වීෙමන් පසු  කළුතර 
දිස්තික්කෙය් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙදෙදෙනක් සහ 
එස්ටීඑෆ් එෙක් 25 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ෙවනම විෙශේෂිත 
ඒකකයක් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් පිහිටුවලා 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් විෙශේෂ ඒකකයක් නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිතුමාෙග් 

අධීක්ෂණය යටෙත් එස්ටීඑෆ් එක, යුද හමුදාව, ෙපොලීසිය ඇතුළු 

සියලු කණ්ඩායම් පාවිච්චි කරනවා, රෙට් ආදායම වැඩි කරන්නට. 
ඒ කියාවලිය තුළ නීත්යනුකූලව ෙපොලීසිය සහ සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා ඒෙගොල්ලන්ෙග් සහාය 
ලබාගන්නට කියලා. එවැනි කටයුත්තක් කරෙගන යනවා. ඒ 
තුළින් තමයි මෑතකදී ෙහෙරෝයින් ඇල්ලුෙව්, ගිය සුමානෙය් 
දුරකථන 680ක් ඇල්ලුෙව්  සහ විස්කි කන්ෙට්නර් ෙදක තුනක් 
අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. ෙම්වා කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
2014දී සුරාබදු ආදායම රුපියල් මිලියන 2,100ක් තිබුණු එක අද 
වන විට මිලියන 11,900කට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාත් දන්නවා, -  [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නම් 

එතුමා අහන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න. එතුමා අතුරු පශ්න තුනම 
අහලා ඉවරයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, නැහැ. අතුරු පශ්න තුනම ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න කීයක් ඇහුවාද කියලා මම මූලාසනෙය් 

ඉඳෙගන ගණන් කරනවා. එකම පශ්නය ෙදසැරයක්, තුන් සැරයක් 
ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදනවා නම් 
ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට පශ්නයක් තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් සුරාබදු- [බාධා 

කිරීමක්] අය වැය අවස්ථාෙව්දී  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා ෙමතැනදී ෙචෝදනාවක් කළා, ෙමතුමාෙග් අලුතින් 
තිෙබන නිවාස සංකීර්ණෙය් කුලිය පවා ෙගවන්ෙන් එතුමාය  
කියලා.  මසකට ෙඩොලර් 10,000ක් ෙගවනවා.  ඒ වාෙග් ෙද්වල් 
තිෙයද්දි ෙම් පශ්න අහලා, ඒ අහන පශ්නයට උත්තර ගන්න 
තිෙයන්න ඕනෑ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අප එතුමන්ලා වාෙග් කරත්තකාරෙයෝ ෙනොෙවයි. අප වෘත්තීය 

පදනමක් තිෙබන, ආදායම් බදු ෙගවන අයයි. අපට අෙප් කකුල් 
ෙදෙකන් හිටගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙවන අයෙග් 
අත්උදවු අපට අවශ්ය නැහැ. ෙම් වාෙග් විළිලජ්ජාවක් නැති අය 
තමයි අවුරුදු 11ක් ෙම් රට පාලනය කර තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් 
ෙපනුණා ෙන්, මිලියන 153ක් තිබු ෙණ් ෙකොෙහේද කියා. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අක්කර 28ක් අයිතිව තිබුෙණ් කාටද? මාතර ඉඩම 
අයිතිව තිබුෙණ් කාටද? ඔබතුමන්ලා කරපු ෙද්වල් අපත් කරනවා 
කියා හිතන්න එපා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ඕක නවත්වමු. එතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුරක් 

තිෙබනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්ඩිස් ආයතනයට 2013දී මහින්ද 

රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් තමයි ෙම් බලපතය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙපන් ඒ ගැන අහන්ෙන් ෙමොකද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතුමා 
අර්ජුන ඇෙලෝසියස ් ගැන අහනවා. අර්ජුන ඇෙලෝසියස් තමයි 
නිවාඩ් කබ්රාල් එක්ක වැඩ කර තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා නිකම් 
ෙබොරුවට දඟල දඟලා ඉන්නවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පාද යාතාවට ඔක්ෙකොම සැපයුවා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විළිලජ්ජාවක් නැතිව නිකරුෙණ් පශ්න කරන්න හදලා 

තමන්ෙග් නිරුවත්භාවය තමයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  වීදුරු 
ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපා කියලා ෙනොෙවයි ෙම්වාට 
කියන්න වන්ෙන්. වීදුරු ෙගවල්වල ඇඳුම් නැතිව ඉඳෙගනයි 
ෙමතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  [බාධා කිරීමක්]  අපි දැන් 

ඔය කාරණය ෙමතැනින් නවත්වමු. දැන් පශ්න ෙගොඩක් ඇහුවා 
ෙන්. ඒවාට පිළිතුරු දුන්නා. එතැනින් එහාට මට තවත් කාලය 
ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඇහුෙව් ෙම්කයි. ෙම් අර්ජුන 

ඇෙලෝසියන් කියන තැනැත්තාට  ෙමන්ඩිස් සමාගම දීෙමන් 
කළුතර දිස්තික්කය තුළ  රා නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව විශාල 
අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙවන ෙකොට, මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් කළුතර දිස්තික්කෙය් සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් සහ "එස්ටීඑෆ්" එෙක් 
25ක් අරෙගන ෙවනම ඒකකයක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලට ෙම්ක ෙමෙහය වන එක වැරැදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය වාදය අපි ෙමතැනින් නවත්වමු.  

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා වට රවුමක් ගිහින් අහන 

ෙදයට කියන්න තිෙබන එකම පිළිතුර තමයි, "ෙම් බලපතය 
දුන්ෙන් අපි ද?" කියන එකයි.  ෙමය අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

ජනාධිපතිතුමා හා රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට ෙපර පැවැති 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් දීපු බලපතයක්. ඉතින්, අෙපන් 
අහන්න එපා, "ෙකොෙහොමද දුන්ෙන්?" කියලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අර්ජුන ෙජෝශප් ඇෙලෝසියස් ගැන කථා කරනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට duty-free licence එක දුන්ෙන් 
කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂලා. දැන් අෙපන් අහනවා, "අර්ජුන ෙජෝශප් 
ඇෙලෝසියස් කියන්ෙන් කවුද?" කියලා. ෙමතුමන්ලා ඔහු පස්ෙසේ 
දුවලා ගිහින්, දැන් ආදායම නැති වුණාම පශ්න කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] අපි පිරිසිදු පාලනයක් ෙගන යන ෙකොට නිකම් ෙබොරුවට 
චරිත ඝාතනය කරන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ පශ්නය අවසානයි. 

 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරීන්ෙග් විරැකියා 

ගැටලුව: පියවර 
ஆ ர்ேவத ம த் வ பட்டதாாிகளின் 

ெதாழி ன்ைமப் பிரச்சிைன: நடவ க்ைக 
UNEMPLOYMENT PROBLEM OF AURVEDA MEDICAL DEGREE 

HOLDERS: STEPS TAKEN 
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15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ආයුර්ෙව්ද උපාධිය සම්පූර්ණ කළ දහසකට අධික 
පිරිසක් රැකියා විරහිතව සිටින බවත්;    

 (ii) ඔවුන්ට රැකියා ලබා දීමට ක මවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙමෙතක් ක යිාත්මක වී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ්ය අංශෙය් දැනට ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය පුරප්පාඩු 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරීන්ෙග් විරැකියා 
ගැටලුව විසඳීමට එතුමා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ஆ ர்ேவதப் பட்டத்ைத ர்த்திெசய்த 
ஆயிரத் க்கும் அதிகமானவர்கள் ெதாழி ன்றி 
உள்ளார்கள் என்பைத ம்;  

 ( i i )  இவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங் 
குவதற்கான ைறசார்ந்த ஒ  ேவைலத்திட்டம் 
இ வைரயில் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  அரசாங்கத் ைறயில் தற்ேபா  ஆ ர்ேவத 
ம த் வர்க க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப் 
ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
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 (ii )  ஆெமனில், அந்த எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii )  ஆ ர்ேவத ம த் வ பட்டதாாிகளின் 
ெதாழி ன்ைமப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
அவர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv )  ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  over thousand individuals who completed 
the Ayurveda Degree are unemployed; and 

 (ii)  a systematic programme to provide them 
with jobs has not been implemented yet? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether there are Ayurveda Medical Doctor 
vacancies in the public sector; 

 (ii)  if so, of the number of such vacancies; 

 (iii)  whether he will take action to resolve the 
unemployment issue of the Ayurveda 
Medical Degree holders; and 

 (iv)  if so, how? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 2016.06.30වන විට ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාෙව් 
ලියා පදිංචි පත්වීම් ලබා ෙනොමැති ෛවද්යවරු 
සංඛ්යාව හයසිය හතළිස ්හයකි. (646ක්) 

 (ii) කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) පුරප්පාඩු එකසිය හතක් (107ක්) පවතී. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) *  2015 වර්ෂය සඳහා පැවැති පුරප්පාඩු එකසිය 
හත (107) සඳහා නව ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරුන් බඳවා ගැනීමට අදාළ සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ 2016 අෙගෝසත්ු මස පැවැත්වීමට 
නියමිතය. 

  *  මධ්යම රජය යටෙත් ඇති ෙරෝහල් සඳහා 
නව තනතුරු නවසිය තිස ් නවයක් (939) 
අනුමත කර ගැනීෙමන් අනතුරුව එම 
තනතුරු සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් 
බඳවා ගැනීමට නියමිතය. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිය ගම්පහ, යක්කල ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය පීඨයත්, රාජගිරිය ෙද්ශීය ෛවද්ය පීඨයත් හරහා තමයි 
ලබා ෙදන්ෙන්. දැන් කාලයක් තිස්ෙසේ එම උපාධිය ලබාගත් 
උපාධිධාරින්ට පත්වීම ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඔබතුමාත් මමත් දන්නවා බටහිර ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට 
අදාළ ෛවද්ය පීඨවලින් සමුගන්න ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ට එෙහම 
ගැටලුවක් තවම පැන නැඟිලා නැති බව. ඒ නිසා ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය උපාධිධාරීන්ටත් පත්වීම ලබා ගන්න එවැනි ඉතා සුමට 
කමෙව්දයක් ඔබතුමාෙග් කාලෙය් සකස් කරන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරීන්ට 

රැකියා ලබා දීෙම් ක මෙව්දයක් කිසිම රජයකින් සකස් කෙළේ 
නැහැ. අලුතින් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරින් 939ෙදෙනකු 
බඳවා ගැනීම  2015 මැයි මාසෙය් 27වන දා පළමුවැනි වරට 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ෙමය තමයි ලංකාෙව් රජයක් 
පළමුවැනි වරට සියලු ෛවද්ය උපාධිධාරින්ට පත්වීම් ලබා දීමට 
ගත් තීන්දුව. එෙතක් කවදාවත් එය අනුමත කෙළේ නැහැ. රැකියා 
ෙනොමැතිව ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු 649ෙදෙනක් සිටිනවා. තවත් 
300ක් විතර ඉතිරිත් ෙවනවා, එළෙඹන අවුරුද්දටත් රැකියා 
ෙදන්න. එකී බඳවාගැනීම්වලට අදාළ කටයුතු කිරීමට දැන් 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබනවා. ඒ 
පත්වීම්වලින් 94යි මධ්යම රජයට ලැෙබන්ෙන්. අෙනක් 
ඔක්ෙකෝම පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් පළාත් සභාවලටයි.  ෙම් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී පළාත් සභාවල  සුවිශාල පමාදයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
පසු ගිය දවසක සියලු පළාත් සභා සහ කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගනැල්ලා පමාදය නැති කර ගන්න ෙවනම 
සාකච්ඡාවක් කළා.  

 
මා කරුණු ෙසොයා බලන විට දැනගත්තා උතුර පළාත් සභාව ඒ 

අයෙග් වාර්තා එවා තිබුෙණ් සති ෙදකකට පමණ ඉස්සර ෙවලායි 
කියා. උතුර පළාෙත් තමයි වැඩි තනතුරු සංඛ්යාවක් තිෙබන්ෙන්. 
මධ්යම රජයට සහ එක් එක් පළාතට තිෙබන තනතුරු එකින් 
එකට මා කියන්නම්. මධ්යම රජයට තිෙබන්ෙන් තනතුරු            
111යි. මධ්යම පළාතට තනතුරු 83යි. උතුර මැද පළාතට තනතුරු 
140යි. සබරගමුව පළාතට තනතුරු 89යි. ඌව පළාතට තනතුරු 
74යි. දකුණ පළාතට තනතුරු 69යි. වයඹ පළාතට තනතුරු 49යි. 
බස්නාහිර පළාතට තනතුරු 80යි. උතුර පළාතට තනතුරු 158යි. 
වැඩිම ගණන තිෙබන්ෙන් උතුර පළාතටයි. නැ ෙඟනහිර පළාතට 
තනතුරු 86යි. ෙම් විධියට තමයි තනතුරු 939 තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී 
පමාදය තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා සහ කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතිනුයි. කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, පමාදය පළාත් සභාවල කියලායි. 
මම කිව්වා, "මාසයක් ඇතුළත ෙම් කටයුතු ටික අවසන් කරලා 
වහාම ෙම් පත්වීම් ටික ලබා ෙදන්න" කියා. ෙමොකද, ඒ 
උපාධිධාරින් අතරින් අවුරුදු 6ක් තිස්ෙසේ විරැකියාෙවන් සිටින අය 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු අවසන් වූ හැටිෙය් තවත් ඉතාම සුළු 
කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී දිවයින පුරා ආයුර්ෙව්ද පත්වීම් සියල්ල ලබා 
දීලා සියලු උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නය විසඳනවා.  
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

දැනට සිටින උපාධිය ලබපු ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්ට රැකියා 
ලැබුණාම තවත් 300ක් විතර ඉතිරි වනවා කියා ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්වා. මා හිතන විධියට එවිට තවත් වසර ෙදකක් විතර යන කල් 
ෙම් ගැටලුව ඇති වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එතැනින් පසුව 
අනාගතෙය්දීත් ආපසු වතාවක් ෙම් ගැටලුව ඇති ෙනොවන්න 
කටයුතු කළ යුතුයි. අපි දන්නවා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ බටහිර 
ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක් වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය 
මධ්යස්ථානයකුත් තිෙබන බව. ගුවන් හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, 
යුද හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් බටහිර ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ 
ෙරෝහල් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන 
දැවැන්ත පසාරණයත් සමඟ සංචාරකයන් වඩාත්ම ගැවෙසන 
පෙද්ශවල ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් පළාත් සභාව සමඟ ඒකාබද්ධව 
ස්ථාපනය කිරීෙම් හැකියාව අමාත්යාංශයට තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අවුරුදු ෙදකකට පසුව රෙට් ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතය, සංචාරක 
ක්ෙෂේතය සහ අෙනකුත් ක්ෙෂේතවල ඇති වන පසාරණය ගැන 
සලකා එවැනි දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව 
අමාත්යාංශයට දැක්මක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙප් බටහිර ෛවද්යවරු සිටින ෙපොලිස් ෙරෝහල, තිවිධ හමුදා 

ෙරෝහල් ඇතුළු සියලුම ආයතනවලට අවශ්ය ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරුන්ෙග් පමාණය ෙකොපමණද කියා දන්වන ෙලසට ඒ 
ආයතනවලට අපි දැනුම් දී තිෙබනවා.  ඒ ෙගොල්ලන් අපට ඒ 
පිළිබඳ දන්වා තිෙබනවා. සමහර ආයතන කියා තිෙබනවා, "අවශ්ය 
නැහැ" කියලා. සමහර ආයතනවලින් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු 
අවශ්ය බව කියා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම, ආයුර්ෙව්ද ස්පා මධ්යස්ථාන, ආයුර්ෙව්ද 
ෙහෝටල්වලට අඩුම ගණෙන් සුදුසුකම් සහිත එක් ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරෙයක් ෙහෝ සිටිය යුතු බවට අපි ඉදිරිෙය්දී නීතියක් 
ෙග්නවා.   ඊට පසුව ඒ ෙහෝටලෙය් තිෙබන ඇඳන් පමාණය අනුව 
ෛවද්යවරු ගණන වැඩි ෙවන්නට  ඕනෑ. ඒ නීතිය අපි ඉදිරිෙය්දී 
ෙගනැල්ලා සියලුම සංචාරක ෙහෝටල් සඳහා එය කියාත්මක 
කරනවා.  එතෙකොට අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් තව 
පුරප්පාඩු එනවා. ඒ අනුව තව අවුරුදු ගණනාවක් යන්න, අපට 
පුළුවන්. නමුත් බටහිර ෛවද්යවරුන්ටත් හැමදාම රජෙය් 
රැකියාවන්ම ෙදන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව තීන්දුවක් 
ගන්නට අනාගතෙය්දී දවසක් උදාෙව්වි. අෙප් ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරුනුත් පිටරට යවන්නට  ෙනොෙයකුත් කමෙව්ද හදන්න 
ඕනෑ. දැනට පශ්නය විසඳා ගැනීමට ගත යුතු සියලු කියාමාර්ග අපි 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතයට අදාළ වන පනත ගරු ඇමතිතුමනි, 1960 
දශකෙය් මැද භාගෙය් ඇති වූ ෙබොෙහොම යල්පැන ගිය පනතක්. එය 
යළි අලුත් කළ යුතු පනතක්. ෙම් පනත ෙවනුවට නව පනත් 
ෙකටුම්පතක් හඳුන්වා දීෙම් කටයුතු දැන් අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්ෙසේ 
ඉබා ගාෙත් යනවා. අනික් පැත්ෙතන් NATA Act එක යටෙත් 
දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ෙපෙර්දා කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් නැවත 
සැරයක් riverse gear වැටුණු බවට සමාජ අදහස් පළ ෙවමින් 
තිෙබනවා. දුම්ෙකොළ භාවිතය සම්බන්ධවත් ඔබතුමා රූපමය 

අවවාද හරහා විප්ලවීය පියවරක් ගත්තා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දී තවත් පියවර කිහිපයක් ගන්නට නියමිතව තිෙබනවා. ඒ 
කටයුත්ත මන්දගාමී ෙවන්න  ආයුර්ෙව්ද පනතත්,  NATA Act  
එකත් යටෙත් යම්කිසි  මට්ටමක බලපෑමක් සිද්ධ ෙවනවාද කියා 
දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒකාබද්ධ 

කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. එහි අපි සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා,  දුම්ෙකොළවලට සියයට 90ක් වනතුරු බදු පනවන්න 
සහ සියයට 15ක වැට්  එකක් පනවන්න කියලා. ෙමයින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සෑම වැඩිවීමකදීම සියයට 4කටත්, 
සියයට 5කටත් අතර පිරිසක් දුම්බීෙමන් වළක්වා ගන්නයි. ඒ බවට 
අපට සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රජය දුම්ෙකොළ සහ 
මද්යසාර  මර්දනය කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම  පියවර ගන්නවා. අපි 
කිසිම බලපෑමකට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවන වටය. 
 
 

සුනාමි ව්යසනෙයන්  අවතැන්වූ පවුල්: ස්ථිර නිවාස 
சுனாமி அனர்த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்ேதார்: 

நிரந்தர கள் 
FAMILIES DISPLACED BY TSUNAMI DISASTER:  PERMANENT 

HOUSES  
509/’16 

 

3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண -மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக ) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) සුනාමි ව්යසනය නිසා දිවයිෙන් විවිධ පළාත්වල නිවාස හා 
ෙද්පළ අහිමි වූ පවුල් ගණනාවක් ෙම් වනවිටත් 
අසරණභාවෙයන් පසු වන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එෙසේ නිවාස අහිමිවී සිටින පුද්ගලයන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙතෝරාෙගන 
ඔවුන්ට සථ්ිර නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සහ නිවාස හා 
ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධව එම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාවට නැංවීම ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக நாட் ன் பல்ேவ  
பகுதிகளி ம் கள் மற் ம் ெசாத் க்கைள இழந்த 
பல கு ம்பங்கள் தற்ேபா கூட அநாதரவாக 
உள்ளனர் என்பைத அவர் அறிவாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ஆ) (i) அவ்வா  கைள இழந் ள்ளவர்கைள 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் ெதாி  
ெசய்  இவர்க க்கு நிரந்தர கைள வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சும் டைமப்  
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சும் ஒன்றி 
ைணந்  இவ்ேவைலத்திட்டத்ைத ெசயற் 
ப த் வ  ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தப் 
ப மா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a)  Is he aware that a number of families who lost 
their houses and property due to Tsunami disaster 
are rendered helpless even by now in various parts 
of the country? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to implement a 
programme by selecting people at 
Divisional Secretary's Division level to 
provide permanent houses for the people 
who lost their houses; and 

 (ii)  whether attention will be paid to implement 
that jointly with the  Ministry of  Disaster 
Management and the Ministry of Housing 
and Construction? 

(c) If  not, why? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  සුනාමි නිවාස කමය කියාත්මක වී ඇත්ෙත් නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය යටෙත්  ෙනොෙව්. 

 (ii)  සුනාමි ව්යසනෙයන් අවතැන්වූවන් සඳහා නිවාස ලබා දීමට 
අවශ්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන් නම් නිවාස ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කළ හැක.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

එන්. ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා : "තැපැල් ෙසේවා 
නිලධාරි" තනතුරට බඳවා ගැනීම 

தி . என்.ஜீ. சுனில் சாந்த : “தபால் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்” பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்  

 MR. N. G.  SUNIL SHANTHA :  RECRUITMENT AS  "POSTAL 
SERVICES OFFICER"    
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 
මවුලානා මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - (மாண் மிகு ெசயிட் அ  
ஸாஹிர் ெமௗலானா சார்பகா) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)   
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i)  2011 වර්ෂෙය්දී තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඒකාබද්ධ තැපැල් ෙසේවෙය්, "ආ" කාණ්ඩෙය් 1 
"ආ" ෙශේණිෙය්, "තැපැල් ෙසේවා නිලධාරි" 
තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වූ තරග 
විභාගයට ෙපනී සිටි (විභාග අංකය - PS/C/05264) 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, රන්ෙහලගම, අංක 159 දරන 
ලිපිනෙය් පදිංචි, එන්. ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා එම 
විභාගෙයන් සමත් වී ඇති බවත්; 

 (ii) එෙසේ වුවද, ඔහු ෙම් වනෙතක් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) තරග විභාගෙයන් ලබා ෙගන ඇති ලකුණු සැලකිල්ලට 
ෙගන,  ඔහු එම තනතුරට පත් කිරීම සඳහා සලකා 
බලන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண் ல் தபால் திைணக்களத்தில், 
ஒன்றிைணந்த தபால் ேசைவயில், "ஆ” பிாிவில் 
1 “ஆ” தரத்தில், “தபால் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்” 
பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப் க்காக நடத்தப்பட்ட 
ேபாட் ப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய (பாீட்ைச 
இலக்கம் - PS/C/05264) ெதஹியத்தகண் ய, 
ரன்ெஹலகம, 159ஆம் இலக்க கவாியில் 
வசிக்கும், தி . என். ஜீ. சுனில் சாந்த இப் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) எனி ம், இவர் இ வைர ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு 
அைழக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் ெபற் க்ெகாண் ள்ள ள்ளி 
கைளக் கவனத்திற்ெகாண் , இவைர இப்பதவிக்கு 
நியமிப்பதற்கு ஆராய்ந்  பார்ப்பாரா  என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i)  Mr. N.G. Sunil Shantha of No.159, 
Ranhelagama, Dehiattakandiya sat for the 

1279 1280 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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competitive examination to recruit persons 
to the post of “Postal Services Officer” of 
Grade 1 B of Category “B” of the 
Combined Postal Service of the Department 
of Postal Services in the year 2011 under 
Index Number PS/C/05264 and got through 
it; and 

 (ii)  however, he has not been called for the 
interview so far? 

(b)  Will he state whether he will be considered to be 
recruited to that post based on the marks he has 
scored at the competitive examination? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  සමත් වී ඇත. 

 (ii) කුසලතා අංක 2631 යටෙත් 2012.12.29 දින සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා ඇති අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල 
අංක 03 ඉදිරිෙය් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිට ඇත. 
(පැමිණීෙම් ෙල්ඛනෙය් පිටපතක්* යා කර ඇත.) 

(ආ) නැවත සලකා බැලීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 

(ඇ) අදාළ තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විභාග නිෙව්දනෙය් අංක 06 
හා 08-ii අනුව, වෘත්තීය සුදුසුකම් යටෙත් තෘතීයික හා වෘත්තීය 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ආයතනයකින් පරිගණක 
සාක්ෂරතාව පිළිබඳව පැය 720කට ෙනොඅඩු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ 
කිරීම යන සුදුසුකම සපුරා ඇති බව සනාථ කිරීමට ෙනොහැකි වීම. 
(විභාග නිෙව්දනෙය් හා පරිගණක සහතිකෙය් පිටපත්* යා කර ඇත.) 

 

 
වැඩ බැලීෙම් පදනම මත පත් කළ විදුහල්පතිවරුන්: 

ෙසේවය සථ්ිර කිරීම 
பதிற்கடைம அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட்ட 

அதிபர்கள்: ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல் 
PRINCIPALS APPOINTED ON ACTING BASIS: CONFIRMATION 

IN SERVICE   

613/’16 
6. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
 (மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
 (The Hon. Ishak Rahuman) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2008 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ පළාත් 
පාසල්වල වැඩ බැලීෙම් පදනම මත පත් කරනු 
ලැබූ විදුහල්පතිවරුන් 4000ක් පමණ පාසල්වල 
මූල්ය කටයුතු සහ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳව 
දැනුම හා පුහුණුවීම් ලබාෙගන ඇති බවත්; 

 (ii) විදුහල්පති ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය 
වර්ෂ 2005න් පසුව 3 වන ෙශේණිය සඳහා පමණක් 
2015 දී පවත්වා ඇති බවත්; 

 (iii) එම විභාගයට ෙපනී සිටීම සඳහා අවුරුදු 50 
ඉක්මවූවන්ට අවසථ්ාව ලබා දී ෙනොමැති අතර 3 
වන ෙශේණිෙය් විදුහල්පති තනතුරට වඩා ඉහළ 
වැටුප් තලයක සිටි ගුරුවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
ඉදිරිපත්ව ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) විදුහල්පති ෙසේවා ව්යවසථ්ාව අනුව, අවුරුදු 03කට 
වඩා කාලසීමාවක් එම පදනම මත ෙසේවය කළ අය 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මඟින් පත්කළ යුතු වුවත්, ෙම් 
වනතුරු රජෙය් පාසල්වල වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් ෙසේවය සථ්ිර ෙනොකිරීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) තරග විභාගයට ෙහෝ ෙපනී සිටීමට අවසථ්ාව 
ෙනොලද අවුරුදු 50 ඉක්ම වූ වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් ෙසේවය සථ්ිර කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iii)  පසුගිය රජය සමෙය් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක්වූවන් සඳහා සහන සලසන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2008ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015ஆம் ஆண்  
வைரயான காலப்பகுதிக்குள் மாகாண பாட 
சாைலகளில் பதிற்கடைம அ ப்பைடயில் 
நியமிக்கப்பட்ட ஏறக்குைறய 4000 அதிபர்கள் 
பாடசாைலகளின் நிதிசார் அ வல்கள் மற் ம் 
நிர்வாக அ வல்கள் பற்றிய அறிைவ ம் 
பயிற்சிைய ம் ெபற் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) அதிபர் ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான 
ேபாட் ப் பாீட்ைச 2005ஆம் ஆண் க்குப் 
பின்னர் 3ஆம் தரத்திற்காக மாத்திரம் 2015இல் 
நடத்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) அப்பாீட்ைசயில் ேதாற் வதற்கு 50 வயைதத் 
தாண் யவர்க க்கு வாய்ப்  வழங்கப் 
படவில்ைல என்பேதா , 3ஆம் தர அதிபர் 
பதவிையவிட உயர்வான சம்பளப் ப நிைலயில் 
இ ந்த ெப ம்பாலான ஆசிாியர்கள் ேதாற்ற 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா?   

(ஆ) (i) அதிபர் ேசைவப் பிரமாணத்திற்கிணங்க 03 
வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட காலம்  ேமற்ப  அ ப் 
பைடயில்  ேசைவயாற்றியவர்கள் ேநர் கப் 
பாீட்ைச ஊடாக நியமிக்கப்பட ேவண் யதாக 
இ ப்பி ம் இற்ைறவைர அரசாங்கப் 
பாடசாைலகளில் பதிற்கடைமயாற் ம் 
அதிபர்களின் ேசைவ நிரந்தரமாக்கப்படாைமக் 
கான காரணம் யா ; 

 (ii) ேபாட் ப் பாீட்ைசக்ேக ம் ேதாற் வதற்கான 
வாய்ப்பிைன இழந்த 50 வயைதத் தாண் ய 
பதிற்கடைமயாற் ம் அதிபர்களின் ேசைவைய 
நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் அரசியல் பழிவாங் 
க க்கு இலக்காகியவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i)   around 4,000 principals who were 
appointed on acting basis to Provincial 
Council Schools during the period from 
year 2008 to 2015 have gained knowledge 
and training in financial affairs and 
administration of schools;  

 (ii)  after the year 2005, the competitive 
examination for the recruitment of  
Principals was held in the year 2015 and it 
was held only for the recruitment of 
Principals to Grade III of the Principals’ 
Service; and 

 (iii)  those who were above 50 years of age were 
not eligible to apply for the aforesaid 
examination while most of the teachers who 
were placed on the salary step that is higher 
than that of Grade III of the Principals’ 
Service did not apply for that examination?         

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reason as to why the service of the 
acting principals of government schools has 
not been confirmed to date despite the fact 
that  those who have completed 03 years of 
service as acting principals should be 
appointed as principals through interviews 
in terms of the Minutes of the Principals’ 
Service; 

 (ii)  whether action will be taken to confirm the 
service of the acting principals who were 
not even eligible to apply for the aforesaid 
competitive examination as they were 
above 50 years of age; and 

 (iii) whether relief will be provided to those who 
were subjected to political victimization 
during the previous regime? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2016.06.30 දිනට විදුහල්පති ෙශේණිධාරි තනතුරුවල 
රාජකාරි ආවරණය/වැඩබැලීෙම් පදනම මත ශී ලංකා ගුරු 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් 3,270ක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියි. 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් විදුහල්පති ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් විභාග 
පතිඵල මත 2009, 2010 හා 2012 වර්ෂවලදී පත්වීම් ලබා දී 
ඇති අතර, ඉන්පසු නැවත සීමිත තරග විභාගයක් පවත්වන 
ලද්ෙද් 2015 වර්ෂෙය්දීය. එම විභාගය පවත්වා ඇත්ෙත් 
2008.07.01 දින සිට කියාත්මක නව විදුහල්පති ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවට අනුකූලව වන අතර එම ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් 
7.2.1 වගන්තිය අනුව බඳවා ගැනීම් සිදු කළ හැක්ෙක්                   
ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 3 පන්තියට පමණි. 

 (iii) ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් 7.2.3 වගන්තිය 
අනුව විදුහල්පති සීමිත තරග විභාගයට ෙපනී සිටීමට 
සුදුසුකම් ලබන්ෙන් අවුරුදු 50ට අඩු ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් 
නිලධාරින් පමණි. 

  රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2006 සිට 6/2006 (XII) දක්වා 
වූ චකෙල්ඛ මඟින් සියලුම රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් 
පරිමාණය තීරණය කර ඇති අතර දැනට රජෙය් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් ෙගවනු ලබන්ෙන් එම වැටුප් පරිමාණ 
අනුව ෙව්. ෙකෙසේ වුවද, ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා    
ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් ගැටලු පිළිබඳව 
කියා කිරීම සඳහා නිලධාරින් තිෙදෙනකුෙගන් යුත් 
කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එම කමිටුව මඟින් ෙම් වන විට 
අදාළ ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනය කරමින් පවතී.  

(ආ) (i) දැනට කියාත්මක (2008.07.01 දින සිට) ශී ලංකා විදුහල්පති 
ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව, විදුහල්පති ෙසේවයට 
ඇතුළත්වීම සඳහා ෙසේවා ව්යවස්ථානුකූලව අදාළ අධ්යාපන 
හා අෙනකුත් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමත් බඳවා ගැනීෙම් 
සීමිත තරග විභාගෙයන් සමත්වීමත් අනිවාර්ය වන අතර 
වැඩබැලීෙම් පදනම මත ෙසේවය කිරීම විදුහල්පති ෙසේවාවට 
ඇතුළත්වීම සඳහා සුදුසුකමක් ෙලස ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන 
පනවා නැත. 

 (ii) ෙම් වනවිට ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුතු 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් මඟින් ෙමම වැඩබලන 
විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කටයුතු කරමින් 
පවතී. 

 (iii) ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටු මඟින් නිර්ෙද්ශිත සහන ඉදිරි 
කටයුතු සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු 
කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

   
 
 

2012 අය වැය ෙයෝජනා : බදු ෙගවන්නන්ට සහන 
வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி கள் 2012 : வாி 

ெச த் ேவா க்கான ச ைக 
 BUDGET PROPOSALS 2012:  RELIEF TO TAX PAYERS  
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)   

   මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) 2012 අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් බදු ෙගවන්නන් 
දිරි ගැන්වීම සඳහා අඛණ්ඩව වසර 10ක් අවම 
වශෙයන් වසරකට රුපියල් 250,000/-ක බදු 
ෙගවා ඇති පුද්ගලයින් විසින් වාහනයක් මිලදී 
ගැනීෙම්දී ඒ සඳහා අය කරන බද්ෙදන් සියයට 
25ක බදු සහනයක් ලබා දී ඇති බවත්; 
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[ගරු ඉෂාක් රහුමාන්  මහතා] 
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 (ii) එම බදු සහනය අෙහෝසි කරන ෙමන් 2015 
සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලිපියකින් දන්වා ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වරපසාදය අහිමි කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) එම වරපසාදය අෙහෝසි කරන අවසථ්ාව වනවිටත් 
වාහන ෙගන්වීම සඳහා ණයවර ලිපි ආරම්භ කර 
අපහසුතාවයට ලක්වී සිටින පුද්ගලයන්ට ලබා 
ෙදන සහනය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම බදු සහනය ලබා දීම පිණිස පවතින 
නිර්ණායක සමාෙලෝචනය කර ඉදිරි කාලෙය්දී එය 
නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව සවිසත්ර වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2012 வர  ெசல  திட்டத்தின் கீழ் வாி 
ெச த் பவர்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக இைடய 
றாமல் 10 வ டங்கள் குைறந்தபட்சம் வ டத் 
திற்கு பா 2,50,000/- வாி ெச த்தி ள்ள 
ஆட்களால் வாகனம் ெகாள்வன  ெசய்யப் 
ப ம்ேபா  அதற்காக அறவிடப்ப கின்ற 
வாியில் 25% வாிச்ச ைக வழங்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாிச் ச ைகைய இரத் ச் ெசய் மா  
2015 ெசப்ெரம்பர் மாதத்தில் நிதி அைமச்சின் 
ெசயலாளாினால் உள்நாட்  இைறவாித் 
திைணக்களத்திற்கு க தம் லம் அறிவிக்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சிறப் ாிைம இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட 
ைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சிறப் ாிைம இரத் ச் ெசய்யப்ப கின்ற 
சந்தர்ப்பத்தில் வாகனங்கைள இறக்குமதி ெசய்வ 
தற்காக நாணயக் க தம் ஏற்பா  ெசய்  
அெசௗகாியத்திற்கு உள்ளாகி ள்ளவர்க க்கு 
வழங்கப்ப ம் நிவாரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த வாிச் ச ைகைய வழங்கும்ெபா ட் , 
நைட ைறயி ள்ள அள ேகால்கைள மீளாய்  
ெசய்  எதிர்வ ம் காலத்தில் அதைன மீள 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  சம்பந்தமாக விபரமான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  Under Budget Proposals 2012, in view of  
encouraging  tax payers, when a vehicle is 
purchased, a  25 per cent tax relief  on  total 
tax, has been given to the individuals who 
has paid, at least Rs. 250,000  as  tax per 
year continuously for 10 years; and 

 (ii) In September 2015, the Secretary to the 
Ministry of Finance has informed the Inland 
Revenue Department, in writing, to 
terminate  the aforesaid tax relief ? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the reasons, led to terminate the aforesaid 
tax relief; 

 (ii)   the relief provided to the individuals who 
had opened Letters of Credit to import 
vehicles, by the time that aforesaid tax relief 
was terminated; 

 (iii) whether measures will be taken to provide 
the tax relief again, reviewing the existing 
criteria in providing the tax relief ; and 

 (iv) if so, whether a detailed report will be 
submitted? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2012 අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් බදු ෙගවන්නන් සඳහා 
ෙමවැනි සහනයක් ලබා දී ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවත්, 2006 
අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් ෙමවැනි බදු සහනයක් ලබා ෙදන 
ලදී. ඒ අනුව, 2006 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 2(1)ආ (ii) 
වගන්තියට අනුව අඛණ්ඩව වසර 05ක් වසරකට රුපියල් 
250,000/- බැගින් ආදායම් බදු ෙගවන ලද පුද්ගලෙයකුට 
ෙමෝටර් රථයක් ආනයනෙය්දී ෙගවිය යුතු ආනයන බදු, 
නිෂ්පාදන බදු සහ එකතු කළ අගය මත බදුවල මුළු 
එකතුෙවන් සියයට 75ක් ෙලස ෙමෝටර් වාහන අනුගාහක 
බද්ද ෙගවිය යුතු විය. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) එම වරපසාදය අහිමි කිරීමට පහත සඳහන් කරුණු ෙහේතු 
විය. 

  1.   අවුරුදු පහක් බදු ෙගවන ලද බදු ෙගවන්නන් විසින් 
ෙගවන ලද බදු පමාණය ලබා ෙදන බදු සහනයට 
සාෙප්ක්ෂව අඩුවීම. 

  2.   රජෙය් ආදායම අහිමි වීම අඩු කිරීම සඳහා ෙමම 
බලපත නිකුත් කිරීම නතර කිරීම. 

  3.  2016 අය වැය ෙයෝජනා මගින් රජෙය් පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ෙලස සියලුම සහනදායී බලපත අෙහෝසි 
කිරීම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) 2015.09.11 දින ෙහෝ ඊට ෙපර ණයවර ලිපි විවෘත කරන ලද 
පුද්ගලයන් සඳහා ෙමම බලපත අවලංගු කිරීමට ෙපර 
පැවැති නිෂ්පාදන බදු ෙගවමින් වාහන නිදහස් කර ගැනීමට 
ඉඩ සලසමින් අංක 1949/29 දරන 2016.01.12 දිනැති ගැසට් 
නිෙව්දනය පරිදි බදු සහනයක් ලබා ෙදන ලදී. 

 (iii) නැත. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 
ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 

නිලධාරින්: යතුරුපැදි ෙනොලැබීම 
கம்பஹா மாவட்ட கு ம்ப சுகாதார ேசைவ 

உத்திேயாகத்தர்கள் : ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்காைம 
FAMILY HEALTH OFFICERS IN GAMPAHA DISTRICT:                  

NON - PROVISION OF MOTOR CYCLES  
702/’16 

 

14.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி -மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. 
Vijitha Herath) 

    මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා යතුරුපැදි ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළට පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින් 
ඇතුළත් බවත්; 

 (ii) ෙක්ෂේත සහ ෙරෝහල් රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටින 
ෙදපිරිසටම ෙමම පහසුකම හිමි බවත්; 

 (iii) යම් පළාත්වල යතුරුපැදි ලබා දීම නිසි පරිදි සිදුවී 
ඇතත්, පළාත් කිහිපයක එය නිසි පරිදි කියාත්මක 
වී ෙනොමැති බවත්; 

 (iv) විෙශේෂෙයන් ගම්පහ ෙරෝහෙල් ෙසේවෙය් නියුතු 
පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින් සඳහා ෙම් වන 
තුරුත් යතුරුපැදි ලබා දීම සිදුවී ෙනොමැති බවත්; 

   එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගම්පහ ඇතුළු දිවයින පුරා එම යතුරුපැදි ෙනොලද 
සැමට යතුරුපැදි ලබා දීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்க ஊழியர்க க்கான ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் வழங்கும் திட்டத்தில் கு ம்ப சுகாதார 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்க ம் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) கள மற் ம் ம த் வமைன கடைமகளில் 
ஈ பட் ள்ள இ  சாரா க்கும் ேமற்ப  
ேமாட்டார் ைசக்கிள் உாித்தாகுெமன்பைத ம்; 

 (iii) சில மாகாணங்களில் ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
வழங்கும் நடவ க்ைக உாிய ைறயில் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளேபாதி ம், சில மாகாணங் 
களில் அ  உாிய ைறயில் ெசயற்ப த்தப் 
படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பாக, கம்பஹா ம த் வமைனயில் கடைம 
யாற் கின்ற கு ம்ப சுகாதார ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு இ வைர ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கைள வழங்குதல் நைடெபறவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கம்பஹா உட்பட நா  வதி ம் ேமற்ப  
ேமாட்டார் ைசக்கிள் கிைடக்காத அைனவ 

க்கும் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்கு 
வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்குெமன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Family Health Officers too are included in 
the scheme for  providing motorcycles to 
Public Servants; 

 (ii)  the officers on field duty as well as the 
officers on duty in hospitals are entitled to 
this facility; 

 (iii)  although provision of motorcycles has 
taken place in proper manner in certain 
areas, it has not been implemented properly 
in a few areas; and 

 (iv)  especially, the Family Health Officers 
employed at the Gampaha Hospital have 
not been provided with motorcycles yet? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  whether steps will be taken to provide 
motorcycles to those who have not received 
motorcycles in Gampaha and in other areas 
of the island so far; and 

 (ii)  the period of time it may take to achieve 
this? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 
(අ) (i) රජ ෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ 

පිළිෙවළට පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින් ඇතුළත් විය. 

 (ii) ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය නිර්ෙද්ශ කරන ලද හා 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුමත කරන ලද 
තනතුරු හිමි සියලු නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා ෙදන ලදී. 

1287 1288 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු 11  

 (iii) එක් එක් දිස්තික්කවල යතුරුපැදි ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරනුෙය් අදාළ දිස්තික් ෙල්කම්ය. 2016 අය වැය 
ෙයෝජනා අනුව යතුරුපැදි ලබා ගැනීමට ෙගවිය යුතු මූලික 
ගාස්තුව 2015.11.20 දිනට ෙපර ෙගවා ඇති බවට දිස්තික් 
ෙල්කම් විසින් සනාථ කර ඇති සුදුසුකම් ලැබූ සියලු 
නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. 

 (iv) 2015.11.20 දින වන විට ෙගවීම් සිදුකර අවසන් වූ හා 
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් විසින් සනාථ කරන ලද සියලුම 
නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී. 

(ආ) (i) සියලුම නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දිය ෙනොහැක. එෙහත්, 
2015.11.20 දිනට ෙපර මුදල් ෙගවා අවසන් කර ඇති බවට 
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් විසින් සනාථ කරනු ලබන, එෙහත් 
තවම යතුරුපැදි ෙනොලත් නිලධාරින් සිටී නම්, ඒ අය සඳහා 
පමණක් යතුරුපැදි ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) අදාළ දිස්තික් ෙල්කම්වරයා විසින් මුදල් ෙගවා ඇති බවට 
සනාථ කර මුදල් අමාත්යාංශය ෙවත දන්වා, වාහන 
ආනයනයට ගතවන කාලය ද සැලකිල්ලට ෙගන මාස 
තුනක් ඇතුළත  ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) 2015.11.20 දිනට ෙමම ව්යාපෘතිය සීමා කරන ලදී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
නිම කරන ලද ව්යාපෘති සඳහා ෙගවීම් ෙනොකිරීම 

த்தப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கான 
ெகா ப்பன கைள வழங்காைம  

NON-PAYMENT FOR COMPLETED PROJECTS  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මා 

ෙමම පශ්නය අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරනවා. 

වසර 2014දී අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අනුමත කරන ලද                  
ශී ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලට අවම වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 30ක් ලැෙබන පරිදි හා එම -මාර්ග ආදී- ව්යාපෘති 
සඳහා අනුමත වී ලබා ෙදන ලද මුදල් ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය 
මඟින් අදාළ බලධාරි ආයතන හරහා කියාත්මක කරන ලදී. 

 

1. ෙමම ව්යාපෘති සඳහා අනුමත වූ මුදල් අදාළ අමාත්යාංශ 
හා ආයතන සඳහා ලබා දී ව්යාපෘති ආරම්භ කරන ලද 
බව පිළිගන්ෙන්ද? 

2. ඉහත ව්යාපෘති ආරම්භ ෙකොට නිමකර ෙමම ආයතන 
මඟින් භාර ගන්නා ලදි. 2014 හා 2015 වසරවලදී 
ෙගවිය යුතු මුදල් පමාණය ඇත්තවශෙයන්ම, රුපියල් 
බිලියන 4,400ක් ඉක්මවා ඇත. ගරු කථානායකතුමනි, 

රුපියල් බිලියන ගණනාවක මුදල් ශී ලංකාෙව් සෑම 
දිසත්ික්කයකම පළාත් පාලන ආයතන මඟින් 
නිමෙකොට ඇති ව්යාපෘති සඳහා අදාළ 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට  තවම ලබා දී ෙනොමැති බව 
දන්ෙනහිද? 

3.  අදාළ ආයතන මඟින් ෙකොන්තාත්කරුවන් ලබා ගත් 
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙකොන්තාත්කරුවන් ලබා 
ගත් බැංකු ණය ලබා ගනිමින් එම ව්යාපෘති නිම කළද, 
ඔවුන් සඳහා දීර්ඝ කාලයක් මුදල් ෙනොෙගවීම නිසා 
ෙකොන්තාත්කරුවන් මුදල් ලැෙබන ෙතක් බලා සිටින බව 
සෑම දිසත්ික්කයකින්ම වාර්තා වී ඇති බව දන්ෙනහිද? 

4.  ගරු අගමැතිතුමනි, මුදල් අනුමත කරන ලද නිම කරන 
ලද ව්යාපෘති සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල් පළාත් පාලන 
ආයතන මඟින් ෙගවීම සඳහා එම ආයතන ෙවත 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් නිෙයෝග ෙකොට 
ඉටු කළ ව්යාපෘති සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල් ලබා දීමට 
කටයුතු කරනවාද? එෙසේ නම් ඒ කවදාද? 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන පශ්නයට 
අදාළව තිෙබන ෙමම සියල්ල කියවන්නට උත්සාහ දරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් හැම දිස්තික්කයක් සඳහාම ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය 
සඳහා ලබා දී ඇති මුදල සම්බන්ධව විස්තරාත්මකව තිෙබනවා. 
අනුමත වී මුදල් නිකුත් ෙකොට මුදල් ඒ ඒ ආයතන හා අමාත්යාංශ 
ලබා ෙගන අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවලට යැවීමට නිෙයෝග 
කළත්, එය ඉෂ්ට ෙවලා නැති නිසා ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් 
ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් 
දසලක්ෂ 390ක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සිට ලංකාෙව් සෑම 
දිස්තික්කයකටම අදාළ මුදල් විස්තර ඇතුළත් වන ෙමම ෙල්ඛනය 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා. 

රුපියල් මිලියන 4,400ක් පමණ වන ෙමම මුදල් නීති 
උල්ලංඝනය කිරීම නිවැරදි කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙමම 

පශ්නයට අද පිළිතුරු ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා පිළිතුරු ලබා 

ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා 4ක් 
සම්බන්ධව පිළිතුරු ෙමෙසේය. 

01.  ඔව්. 

02.  ඔව්. 

03.  ඔව්. 

04.  ඔව්. 

 ෙමම ව්යාපෘතිවලට අදාළ පතිපාදන ලබා ගැනීම පිණිස 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම ට ගරු අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ඉදිරිපත් කරන ලද 2016.01.19 දිනැති අංක CP/2015/31 
දරන අමාත්ය මණ්ඩල සටහන අනුව ෙමම ෙගවීම්වලට 
අදාළ නිර්ෙද්ශ ලබා දීම සඳහා විශාමලත් 
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කිරීමට 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර ඇත. ඊට අදාළව 
ඇමුණුම් අංක 01 සභාගත* කරමි  

තවද, ෙමම ෙගවීම් කිරීමට අදාළ කියාවලිය ඉතා කඩිනමින් 
අවසන් කිරීමට අවශ්ය විකල්ප කමෙව්දයන් සඳහා අනුමැතිය 
ඉල්ලා ගරු අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
2016.06.17 හා අංක CP/2016/17 දරන අමාත්ය මණ්ඩල සටහන 
අනුව කියාත්මක කර අවසන් කර ඇති ව්යපෘති වටිනාකමින් 
සියයට 25කට සමාන මුදලක් පළාත් පාලන පධාන ෙල්කම්වරුන් 
ෙවත 2016 වර්ෂය තුළදී මුදා හැරීමට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
තීරණය කර ඇත. එයට අදාළව ඇමුණුම් 02 සභාගත* කරමි 

ඒ අනුව 2014.12.31 වන දින වන විට වැඩ අවසන් 
ව්යාපෘතිවලට අදාළව, ෙම් වන විට සියලු පළාත්වලින් ඉදිරිපත් 
කර ඇති ෙතොරතුරු ඇතුළත් රාජ්ය මුදල් චකෙල්ඛ අංක 2016/03හි 
සඳහන් A ආකෘති පත පරීක්ෂා කිරීෙම් කටයුතු අවසන් අදියෙර් 
පවතින අතර, ඒ ඒ පළාත් සඳහා අවශ්ය කරන පතිපාදන ඉල්ලීම් 
කරන ලිපිය ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබන සතිය 
ඇතුළත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව, අදාළ පතිපාදන ලද 
වහාම අදාළ ෙගවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සියල්ල 

මම පිළිගත්තා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘති අනුමත කළා, ෙම් 

ව්යාපෘතිවලට මුදල් ෙවන් කළා, ෙමම ව්යාපෘති නිම කරලා 
තිෙබනවා, ෙමම ව්යාපෘති නිම කිරීෙමන් පසුව 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් භාරෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන විට  
මුදල් නැතිව බැංකුවලට ණය වී දිස්තික්ක විසිපෙහේම දහස් 
ගණනක් ෙකොන්තාත්කරුවන් ඉන්නවා. මම අහන්ෙන් 
ෙගවන්ෙන් කවදාද කියලා. ඒකට පමණක් ඔබතුමා උත්තරයක් 
දුන්ෙන් නැහැ. චකෙල්ඛ තිෙබන බව අපි දන්නවා, කැබිනට් 
පතිකා  අපි දන්නවා,  මුදල්  අනුමතෙවලා තිෙබනවා, මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ලබා දී තිෙබනවා. එෙසේ නම්, මුදල් ෙගවන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පතිපාදන ඉල්ලීම් ලිපිය ජාතික අය වැය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2014 වර්ෂෙය් වැඩ ඉවර කරපු ඒවාට ඇයි ෙගවන්ෙන් නැතිව 

ඉන්ෙන්?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක මටත් අදාළ පශ්නයක්. මුදල් ලැබුණු 

විගස අපි ෙගවන්නට කටයුතු කරනවා. ෙම් සම්බන්ධව 
නිරන්තරෙයන් අප විමසීම්  කරනවා, ෙමොකද, මටත් ෙම් පශ්නය 
තිෙබන නිසා. ෙම් අවුරුද්ෙද් පතිපාදන ඉල්ලා තිෙබනවා. 
කැබිනට් පතිකාවක් දමන්න ඉල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
අවුරුද්ද ඇතුළත මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ෙම් 
තත්ත්වයටවත් ආපු එක ෙලොකු ෙදයක්. නැත්නම් ෙම්ක නැතුව 
තිබුෙණ්. ෙම් තත්ත්වයට ආපු එක ෙලොකු ෙදයක්, මුදල්  ෙගවන්න. 
[බාධා කිරීමක්]මම දන්නවා. ෙම් පශ්නය මටත් අදාළයි. මටත් ෙම් 
පශ්නය තිෙබනවා, මන්තීතුමා.[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩුව මුදල් නිදහස් කරනවා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ෙම් ගැන පියවර ගන්න.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වර්ෂය තුළ ෙගවන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

ඊළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා. 

1291 1292 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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II 
 

පුනරින් වැව ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම 
நகாிக் குளத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல் 
IMPLEMENTATION OF POONERYN LAKE PROJECT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23

(2)இன்கீழ் நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் என  ேகள்விகைளக் ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள கிளிெநாச்சி மாவட்டமான  
1,237.11 ச ர கிேலா மீற்றர் பரப்பளைவக் 
ெகாண் ள்ள டன், 443.3 ச ர கிேலா மீற்றர் நீர்ப் 
பரப்ைப ம் ெகாண்டதாகும். இதில் 448.7 ச ர கிேலா மீற்றர் 
நிலப்பரப்ைபக் ெகாண் க்கும் நகாிப் பிரேதசமான , 
விவசாயம் மற் ம் கு நீர்ப் பிரச்சிைனக க்குப் பாாியளவில் 

கங்ெகா க்கின்ற . இப்பிரேதசமான  19 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கைள ம் சுமார் இ பத் நான்காயிரம் 
ேபைரக்ெகாண்ட சனத்ெதாைகைய ம் உள்ளடக்கியதாகும். 
இ  85.69 ச ர கிேலா மீற்றர் நீர்ப் பரப்ைபக் 
ெகாண் க்கிற . இங்குள்ள நிலப்பரப்பில் 35 
சத தமானைவ விவசாயக் காணிகளாகும். இதில் 35 
சத தமான நிலப்பரப்பில் ெநற்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இங்கு சராசாி மைழ ழ்ச்சி 1,100 
மில்  மீற்றர் ஆகும். வ டத்தில் ெசப்ெரம்பர் மாதம் தல் 
ஜனவாி மாதம் வைரயில் இந்த மைழ ழ்ச்சிைய எதிர்பார்க்க 

ம். இதனால் ெப ம்ேபாகத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் 
காணிகளில் ெநற்ெசய்ைகைய ம் சுமார் 100 ஏக்கர் 
காணிகளில் சி  தானியப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய ம் 
ேமற்ெகாள்ள கின்ற . இப்பகுதியில் நிைலயான 
நீர்நிைலகள் இல்லாதி ந்தா ம், சுமார் 200க்கும் ேமற்பட்ட 
சி  குளங்க ம் இ  ெபாிய குளங்க ம் காணப்ப கின்றன. 
தற்ேபா  இக்குளங்களில் காணப்ப கின்ற ஓரள  
நீைரக்ெகாண்  அதைன அண் ய பகுதி நிலங்களில் 
பயிர்ச்ெசய்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வ டன், 
கால்நைடக ம் ஓரள  பயைனப் ெப கின்றன.  

ேம ம், இப்பிரேதசத்தின் தைரத்ேதாற்றமான  
தட்ைடயான தாழ்நிலப்பரப்ைபக் ெகாண் ப்பதால் அதிகள  
மைழ ழ்ச்சிையப் ெபற்றேபாதி ம் கடல் நீரான  
கைரேயாரங்களில் உட் குவதன் லம் நிலத்த  நீர் 
உவர்த்தன்ைம ெகாண்டதாகேவ காணப்ப கின்ற . வரட்சிக் 
காலங்களில் இப்பிரேதச மக்க க்கான கு நீரான  25 கிேலா 
மீற்றர் ெதாைலவி ந்  ப ஸர்கள் லம் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற . தற்ேபா  நகாிப் பிரேதசத்தில் 
காணப்ப ம் ெகாக்குைடயான், மாளாப்  ஆகிய குளங்கைள 
இைணத்  பாாிய நிலப்பரப்பில் நீைரத் ேதக்குவதன் லம் 
இவற் க்குத் தீர்  காணலாம். ேம ம், கு நீர் மற் ம் 
நிலத்த  நீைர ேமம்ப த்தி ற் க்கும் ேமற்பட்ட சிறிய 
குளங்கைளக் ேகாைட காலங்களில் வற்றா  ேபண ம். 
ஆனால், தற்ேபா  இந்தக் குளங்கள் உாிய ைறயில் 

னரைமப் ச் ெசய்யப்படாத நிைலயிேலேய உள்ளன. 
குடா றிப்  ஆ , மண்டக்கல்லா  ஆகியவற் க்கிைடயில் 
அைணகூடக் கட்டப்படவில்ைல. அத் டன், உவர்நீர்த் த ப்  
அைணக ம் னரைமக்கப்படாத நிைலயிேலேய உள்ளன.  

மண்டக்கல்லாறான  300 ச ர கிேலா மீற்றர் நீேரந்  
பரப்ைபக்ெகாண்ட பாாிய ஆறாகும். இதில் 35.82 சத தமான 

நீேர நீர்ப்பாசனத் க்காகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இந்த 
மண்டக்கல்லாற்ைற ெசம்மண்குன்றில் மறித்  அைண 
கட் வதன் லம் நகாி குளத்திற்கு நீைரக் ெகாண் வர 

ம். ேம ம், குட ட் , மண்டக்கல்லா  ஆகிய 
ஆ கைள மறித்  உவர்நீர்த் த ப்  அைணகைளக் 
கட் வதன் ல ம் பாிந் ைரக்கப்பட்ட நகாிக் குளத்திற்குத் 
ேதைவயான நீைரப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். குட ட்  
ஆற்ைற மறித்  உவர்நீர்த் த ப்  அைணையக் கட் வதனால் 

நகாிக்குள நீைர நன்னீராகப் ேபண ம். நகாிக் 
குளத்ைதப் னரைமப்பத டாக அப்பகுதியில் கு நீர்ப் 
பிரச்சிைன தீர்க்கப்ப வ டன்,  விவசாயச் ெசய்ைக, 
கால்நைட வளர்ப் ,  மற் ம் ேமய்ச்சல் தைரக க்குத் 
ேதைவயான நீைர ம் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். அதன் லம் 
இப்பகுதிைய அண் ய கிளிெநாச்சி, பைள, யாழ்ப்பாணம் 
ேபான்ற பகுதிக க்கும் ஓரள  கு நீைர வழங்க ம். 
அத் டன் நிலத்த  நீ ம் நன்னீராக மாற்றப்ப ம். இத்திட்டம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் இப்பகுதியான  ெபா ளாதார 
ாீதியில் ேம ம் வளர்ச்சி ெப ம். அத டாக ேதசிய 
ெபா ளாதாரத்திற்கும் பாாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ம். 
ஆகேவ, - 

 இத்திட்டத்ைத ன்ென க்கக்கூ ய சாத்தியப்பா கள் 
உண்டா?  

 இல்ைலெயனில், அதற்கான காரணங்கைள ம் 
உண்ெடனில், இத்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்கக்கூ ய 
காலகட்டம் குறித் ம் கூற மா?  

என  இந்தக் ேகள்விக க்கு ெகளரவ அைமச்சர் விஜித் 
விஜய னி ெசாய்சா அவர்களிடமி ந்  பதிைல 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa, please. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට  පිළිතුරු දීම සඳහා 

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මම කල් ඉල්ලනවා. පසු අවස්ථාවක, හැකි ඉක්මනින් එයට 
පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට පිළිතුරු ෙදන්න අපහසුද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.   

ඊළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන - බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් 
අඩංගුවට ගත් රැඳවියන් නිදහස් කිරීම: 

බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, 
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் 
ைக ெசய்யப்பட்ேடாைர வி தைல 

ெசய்தல்: சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 

இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  
RELEASE OF DETAINEES ARRESTED UNDER 

PREVENTION OF TERRORISM ACT: STATEMENT 
BY MINISTER OF PRISON REFORMS, 

REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 
RELIGIOUS AFFAIRS 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரா மன்ற உ ப்பினர் 

மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள்  நிைலயியற் 
கட்டைள 23/2 இன்கீழ்  10.06.2016ஆம் திகதி எ ப்பிய 
வினாக்க க்கான விைடகைள வழங்குகின்ேறன். 
 

தலாவ  ேகள்விக்குாிய விைட:   

குறிப்பிட ம். குற்றஞ்சாட்டப்பட்  
சந்ேதகத்தின்ேபாில் சிைறயிடப்பட் ள்ள ைகதிகளின் வழக்கு 
அ வல்கைளத் ாிதப்ப த் வதற்கு  தற்ேபா  சட்டமா 
அதிபர் திைணக்களத் டன் ஒ ங்கிைணந்  அவசிய 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . இ  சம்பந்தமாக சட்ட 
மாஅதிபர் திைணக்களத்தினால் தனிேவறான அரச தரப்  
வழக்குைரஞர் ஒ வர் நியமிக்கப்பட் ள்ள டன், அவ டன் 
சிறந்தெதா  ெதாடர்ைபப் ேபணி அவசியமான 
ஆவணங்கைள ம் அறிக்ைககைள ம் ாிதமாகப் ெபற் , 

ைறப்ப யான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன.  

இத்த ணத்தில் நான் கூறவி ம் வ  என்னெவன்றால், 
ேநற்  நான் சட்ட மாஅதிபைரச் சந்தித்ேதன். அங்கு 
அைமச்சர்களான விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, அ ர பிாியதர்ஷன 
யாப்பா, ற ப் ஹகீம் ஆகிேயார் இ ந்தார்கள். நான் சட்ட 
மாஅதிபாிடம், சிைறச்சாைலகளில் PTA இன்கீழ் 
த த் ைவக்கப்பட் க்கின்ற 90க்கும் ேமற்பட்ேடாாின் 
வழக்குகைள விசாரைண ெசய்வதற்கு அவசியமான 
நடவ க்ைககைள எ க்கும்ப  ேகட் க்ெகாண்ேடன். அதற்கு 
அவர் இணங்கியேதா , ெசப்ெரம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதிக்கு 

தல் எங்க க்கு அந்த அறிக்ைகைய ெகா க்கும்ப ம் 
அதன் லமாக இன்  இ க்கும் சட்டத்தின்ப  அவர்கள  
charge sheet இல் - குற்றச்சாட் ல் இயலக்கூ ய அள  ச ைக 
ெசய்வதாகக் கூறினார். இச்ச ைக ஒ சில க்கு 
மாத்திரம்தான்.  

சில மாதங்க க்கு ன் ம் இப்ப யான ஒ  தகவைல 
சட்ட மாஅதிபர் வழங்கியி ந்தார். ஆனால், அன்  
அவர்க ைடய வழக்கறிஞர்கள் courtக்குச் ெசன்  அைத 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஆைகயால், தய ெசய்  இந்த 

ைறயாவ  வழக்கறிஞர்கள் இப்ப க் கூறாமல், சட்ட 
மாஅதிபர் அவர்க ைடய ஆேலாசைனப்ப  charge sheetஐக் 
குைறத்தால், அதைன ஏற் க்ெகாண்  அதற்கு ஏற்றாற்ேபால் 
அவர்க ைடய வழக்கறிஞர்கள் நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ம் என்பைத நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அவர்கைளப் ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் 

வி தைல ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ஐயா! அவர்கைளப் ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் 

வி தைல ெசய்வதாக இ ந்தால், அதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள்தான் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 
இந்நடவ க்ைகைய உடன யாக எ க்க யா . இன் ம் 
ஒ வ ட காலத் க்குள் அவர்கைள ெவளிேயெகாண்  
வரலாம். நாங்கள் அவர்க ைடய charge sheet ஐக் குைறத் , 
அவர்க க்கு rehabilitation என்  ெசால்லப்ப கின்ற 

னர்வாழ்வளிப்ைப வழங்கலாம். 
 

இரண்டாவ  ேகள்விக்குாிய விைட:  

இ  சம்பந்தமாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால், 
இலங்ைக அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 34(1) இன்கீழ் 
விடயங்கைளக் க த்திற்ெகாண்  தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ள 

ம்.  
 

ன்றாவ  ேகள்விக்குாிய விைட:  

ெபா மன்னிப்  வழங்கும் அதிகாரம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு இ ப்பதால், இலங்ைகயின் அரசியலைமப்பின் 
உ ப் ைர 34(1) இன்கீழ் அ  ெதாடர்பாக நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கான ஆற்றல் ேமதைகயீ க்ேக உள்ள . 
 

நான்காவ  ேகள்விக்குாிய விைட:  

ெபா மன்னிப்  வழங்கும் அதிகாரம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு இ ப்பதால், இலங்ைகயின் அரசியலைமப்பின் 
உ ப் ைர 34(1) இன்கீழ் அ  ெதாடர்பாக நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கான ஆற்றல் ேமதைகயீ க்ேக உள்ள . 

எனி ம், இப்ப யானெதா  சூழ்நிைல இ க்கும்ெபா , 
ஜனாதிபதியிடம் ெசல்லாமல், Attorney-General இன் 
ஆேலாசைனையப் ெபற் , அதற்கு ஏற்றவிதத்திேல ஒ  
வழி ைறையக் ைகயா வதற்குத்தான் நான் ஏற்பா  
ெசய்தி க்கின்ேறன். அ  எப்ப  நைடெப ம் என்பைத நான் 
உங்க க்கு ெசப்ெரம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதிக்கு ன்னர்  
அறிவிக்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
என் ைடய ேகாாிக்ைக என்னெவன்றால், இ  

அரசியேலா  சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்றப யால், அரசியல் 
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ாீதியாக அ குவ  நல்ல . அ த் , கடந்த காலங்களில் 
இந்த நாட் ல் ஏற்பட்ட பல பிரச்சிைனக டன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மனிதேநயத்ேதா , ெபா  மன்னிப்  
அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். அந்த 
வைகயில் இைதக் க த்திெல க்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் அைத ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். நீங்கள் கூ வ  சாி. 

அதற்கு ஏற்றாற்ேபால் நீங்கள் ஒ  ம ைவ சனாதிபதிக்குக் 
ெகா த்தால் நல்ல . 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන්  මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்களிடம் ஒ  

ேவண் ேகாள்!  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, ேக ங்கள்!  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, பயங்கரவாதத் 

தைடச்சட்டத்தின்கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
ைகதிகளிேல 12 ேப க்குாிய வழக்குகள் தற்ேபா  
அ ராத ரம் நீதிமன்றத்திேல நைடெபற்  வ கின்றன. 
அங்கு நைடெப கின்ற அந்த வழக்குகைள வ னியா High 
Court க்கு மாற் வதற்கு உங்க ைடய யற்சி ேதைவ. அந்த 
12 ேப க்கு ாிய வழக்குகைள வ னியா நீதிமன்றத் க்கு 
மாற்ற ேவண் ம் என்பதற்கான காரணம், இப்ெபா  
அ ராத ரம் சிைறயிேல இ க்கின்ற அந்த அரசியல் ைகதிகள் 
பண பலம் அற்றவர்கள். அதனால் அவர்களிடம் காசு 
ெபறாமல்தான் சட்டத்தரணிகள் வாதி கின்றார்கள். 
ஆனப யால் வ னியாவில் இ க்கின்ற சட்டத்தரணிகள் 
அ ராத ரத்தக்கு வந்  அவர்க க்காக வாதா வதற்கு 

யற்சி ெசய்வதில்ைல. ஆைகயால் அ ராத ர நீதிமன்றத்தில் 
இ க்கின்ற அந்த 12 வழக்குகைள ம் வ னியா ேமல் 
நீதிமன்றத் க்கு மாற் மா  ெகளரவ அைமச்சராகிய 
உங்களிடம் நான் பணிவான ேவண் ேகாள் ஒன்ைற 
வி க்கின்ேறன்.  

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அந்த வழக்குகைள இடம்மாற் வதற்கான உாிைம 

என்னிடம் இல்ைல. ெகளரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ 
அவர்களிடம்தான் அ  சம்பந்தமாகக் ேகட்க ேவண் ம். 
நீங்கள் அ  சம்பந்தமான ஒ  காகிதத்ைத என்னிடம் 
ெகா த்தால் நான் அவேரா  கைதத்  அதைனச் ெசய்ேவன்.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இன்ெனா  விடயம் பற்றி ம் நான் குறிப்பிட் ந்ேதன். 

அதாவ  அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் உள்ள ஓர் அரசியல் 
ைகதி கடந்த ன்  மாதங்க க்கு ன்  
உண்ணாவிரதமி ந்தவர். இன்  அவர  மனநிைல ற்றி ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, அவைரச் சிைறக்கு 
ெவளியிேல ெகாண்  வந்  சிகிச்ைச ெசய்வதற்கு உங்களால் 
உதவி ெசய்ய மா? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெசய்யலாம்! தய ெசய்  அ  சம்பந்தமாக ம் ஒ  

காகிதத்ைத என்னிடம் ெகா த்தால் உடன யாக அதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ ப்ேபன்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் உங்க க்குக் க தம் அ ப்பினால் அதைனக் 

கவனமாகப் பார்க்கின்றீர்களா? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் நன்றாகப் பார்க்கின்ேறன் ஐயா! நீங்கள் 

அ ப் கின்ற க தத்ைதத்தான் மிக ம் நன்றாகப்  
பார்க்கின்ேறன். [இைடயீ ] நீங்கள் எனக்கு எப்ேபா  காகிதம் 
அ ப்பினீர்கள்? 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் எத்தைனேயா க தங்கள் அ ப்பிேனன். பதில் 

வரவில்ைலேய ஐயா!  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
காகிதங்கள் அ ப்பிய எல்லா க்கும் பதில் 

வந்தி க்கின்ற .  நன்றாகப் பார்க்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Anyway, will you take action Hon. Minister? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, Sir. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2016.03.08 වැනි දින  පාර්ලිෙම්න්තුව  විසින්  සම්මත  කරන  ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක්  සඳහන්ව  තිබුණ  ද, 2016 අෙගෝස්තු මස12 වැනි  
සිකුරාදා දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල  ෙව්ලාව  පූ.භා.9.30 සිට  
අ.භා.12.30 දක්වා ද අ.භා. 1.30 සිට අ.භා 6.30 දක්වා ද විය යුතුය.  
පූ.භා.11.00ට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ස්ථාවර  නිෙයෝග  අංක 7(5) කියාත්මක 
විය යුතුය. අ.භා.6.30ට කථානායකතුමා  පශ්නය ෙනොවිමසා  
පාර්ලිෙමන්තුව කල්තැබිය යුතුය." 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද?   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 2016 
අෙගෝස්තු මස 12 වැනි සිකුරාදා දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන  
කාලෙව්ලාව පූ.භා. 9.30  සිට අ.භා. 12.30 දක්වා හා අ.භා.1.30 
සිට  අ.භා. 6.30  දක්වා විය යුතුයි, පූ.භා.11.00ට සථ්ාවර නිෙයෝග 
අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතුයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) යටෙත් කියන්ෙන්, ''ඒ අවස්ථාෙව් 
සැලකිල්ලට භාජනෙවමින්  පවතින යම් කටයුත්තක් පිළිබඳ වැඩ 
කටයුතු  අත්හිටුවිය යුතුය'' කියලා. ෙපරවරු 11.00ට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අත්හිටුවා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) නමැති, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අභිෙයෝගය 
කරන  පනත් ෙකටුම්පතක්  සම්මත කර ගැනීමට සූදානම්වන 
නිසා, ඒ පිළිබඳව අෙප් අදහස් දැක්වීමට කාලෙව්ලාව ෙදන්න  
කියා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ඔබතුමාෙගනුත්  ඉල්ලීමක් 
කළා.  

පළමු දින පක්ෂ නායක සාකච්ඡාෙව්දී අපි තීරණය කෙළේ, 
තුන්වන සතිෙය් රැස්වීම් දිනවල ෙම් විවාදය ගන්නයි. ඊට පස්ෙසේ, 
දැනට දවස් ෙදකකට ෙපර පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී යළිත් 
මම ෙම් පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, සිකුරාදා දිනෙය් ෙම් 
විවාදයට  ගන්නවාට දැඩි ෙසේ විරුද්ධ වුණා. ඒ අනුව බහස්පතින්දා 
දිනෙය් විවාද ෙකොට, අෙගෝස්තු මාසෙය් තුන්වන සතිෙය් දිනක 
ඡන්දය විමසීම සඳහා විවාදය කල් තැබීමට එකඟ වුණා. නමුත් 
ඊෙය් හදිසිෙය් පක්ෂ නායක කමිටුවක් රැස්වී, ෙපෙර්දා ගත් 
තීරණය  ආපසු හරවා, අද දිනෙය් පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට 
ගැනීමටත් ෙහට දිනෙය්  ෙපර වරු 11. 30 ට ඒ ගැන ඡන්ද 
විමසීමටත් ආණ්ඩුව තීරණය කළා. අෙප් රණවිරුවන් දඩයම් 
කරන ෙම්  භයානක, අනතුරුදායක පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගැනීමට ෙහට දිනෙය් ෙපර වරු 11.00ට  විවාදය නවත්වන්න 
හදන බවයි ෙපනී යන්ෙන්. ඒක තමයි දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සංවිධායකතුමා ෙයෝජනා කෙළේ.  

අෙප් මන්තීවරු රාශියක්, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ගණනාවක්, 
රණවිරුවන්, ජනතාව  අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් 
අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සිටින බව ඔබතුමා 
දන්නවා.  

මම ඔබතුමාෙගන් සහ ආණ්ඩුෙවන්  විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරන්ෙන්. ෙම් විධියට හැසිෙරන්න එපා.  

දැන් බලන්න,  ඊෙය් අධීක්ෂණ කමිටුෙව් සභාපති-  

The Chairman of the Sectoral Oversight Committee 
on Economic Development, the Hon. Tilak Marapana 
presented its report, which has only two Amendments. 
We appreciate what he has done, though we do not agree. 
He has presented the report. That was presented 
yesterday. There were only two amendments in it.  Now, 
the Government has come up with seventeen 
Amendments. This morning only they have been laid 
before us on the table.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Those are Committee Stage Amendments. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, but you are not giving a Committee Stage. That 

is my argument. You are not giving a Committee Stage, 
by way of what you are trying to get approval now. Then, 
from the TNA, the Hon. M.A. Sumanthiran, who is a 
member of the Sectoral Oversight Committee, has just 
now presented a series of Amendments. Only now. Then, 
Janatha Vimukthi Peramuna has also presented some 
Amendments, just now.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක බරපතළම පනත් ෙකටුම්පතක්. 
එම නිසා ආණ්ඩුවත්, ඔබතුමාත් ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව 
පතිපත්තිමය වශෙයන් අපි විරුද්ධයි. ඒ බව අපි සඳහන් කළා; 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් සඳහන් කළා.  ෙහට දිනෙය්  ෙපර වරු 
11.00ට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා දැන් 
කරන ඉල්ලීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු හැටියට අපට එකඟ 
වන්න බැහැ. ෙම්ක, ෙමවැනි බරපතළ පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීෙම් අයිතිය බරපතළ ෙලස 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. මම පසුව ඔබතුමාට ඒ ගැන කරුණු 
කියන්න උත්සාහ දරනවා. නමුත් දැන් කරුණු  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙහට දිනෙය් ෙවලාව ගැනයි. අපි ඒකට එකඟ නැහැ. ෙහට දවසම 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම තිෙබද්දී  ඔබතුමන්ලා හිතුවක්කාර ෙලස 
11.00ට ෙදොර වහන්න හදන්ෙන් ඇයි?  ෙමොනවාද හංගන්න 
තිෙබන්ෙන් 11.00ට ෙදොර වහලා? ෙම් මන්තීතුමන්ලාට ෙහට 
දවස පුරාම පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඊට පස්ෙසේ තුන්වැනි සතිෙය් රැස්වීම ගැන මම 
දැන් ෙමොෙහොතකට කලින් විපක්ෂ නායකතුමාටත් කිව්වා. 
එතුමාත් අෙප් ඉල්ලීමට සවන් දුන්නා. කරුණු කියන්න ඕනෑ නම් 
කරුණු කියන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ කිව්වා.  නමුත් ආණ්ඩුව 
මර්දනකාරී ෙලසයි කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීමට, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, අෙප් කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමට ඉඩ දීලා පජාතන්තවාදී ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

1299 1300 
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ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, දැන් හරි පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවලා ෙහට 11.00ට 
ඡන්දය විමසන්න කරන ඉල්ලීම ෙවනස් කරන්න කියලා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අප සියලු ෙදනාම ෙම් පිළිබඳව කරුණු කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් පක්ෂ තුනම, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය, TNA එක- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා එකක් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  ඒකයි 

පශ්නය. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, 
TNA එක සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන පක්ෂ තුනම විරුද්ධ 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
බවයි. ඒ සඳහා ෙවලාව ෙදන්න. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ 

මැයි මාසෙය් 22වැනි දා. ඊට පස්ෙසේ ඒක  ගැසට් කළා මැයි 
මාසෙය් 27වැනි දා. අවශ්ය තරම් කාලය තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 
අෙනක - [Interruption.] Please, let me speak. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අය අධිකරණයට යන්න ෙබොෙහොම දක්ෂයි. නමුත් ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව අධිකරණයට ගිෙය්ත් නැහැ. If they 
have any reason to go before courts, they should have gone. 
අධිකරණයට ගි ෙය්ත් නැහැ.   ඔබතුමා දන්නවා අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ හිතුවක්කාර ෙලස සකස් කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා. අපි ඒ ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරනවා. 
ඊෙය් අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම් ගැන එකඟතාවට ආවා. ඒත්, අද 
උෙද් පාන්දර  කුරහන් සාටකය අයින් කරලා කලු සාටකයක් දමා 
ෙගන ඉන්ෙන් ෙමොකද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ .   

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව කලින් ආණ්ඩුව වාෙග් ෙනොවන බවයි. 
කලින් ආණ්ඩුව ජාත්යන්තරයත් එක්ක රණ්ඩු ෙවලා, අවුරුදු 
තුනක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළ අපට විරුද්ධව ෙයෝජනා 
සම්මත වුණා. [බාධා කිරීම්]  හරි, හරි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවට ජාත්යන්තරයත් එක්ක ඉතාම ෙහොඳ 
සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. අපි ආඩම්බර ෙවනවා ඒ ගැන. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන්ට නැහැ. එම නිසා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කරුණු පැහැදිලි කළාට පසුව අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. මට  කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
-ෙම් විවාදය ෙකොෙහොමටවත් කල් දමන්න අපට බැහැ. අපි 

ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාව 
අනුව කටයුතු කරමු කියලා මම ඉතාම  ඕනෑකමින් ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 

ඊෙය්ත්, ෙපෙර්දාත් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා 
කළා. රජෙය් ස්ථාවරය වුෙණ්, ෙමය ඉතාම වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් වන නිසා කල් දමන්ෙන් නැතුව ෙම් සතිෙය්ම විවාද 
කිරීම අවශ්ය බවයි. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් 
සඳහා කල් ඉල්ලුවා. නමුත් ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත්, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණත් එකඟ වුණා, ෙහට ෙපර වරු11.00ට ඡන්දය 
අරෙගන ෙම් විවාදය අවසන් කරන්න. ඒක තමයි අවසාන 
තත්ත්වය. [බාධා කිරීම්] ඊෙය් තත්ත්වයයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 
There was an agreement. එතැනදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පමණයි 
විරුද්ධ වුෙණ්. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන පක්ෂ ෙදකක් ඊෙය් ෙම් 
සඳහා එකඟ වුණා. ඒ අනුව තමයි ෙම් තීරණය ගත්ෙත්. එතෙකොට, 
එතැනින් එහාට රජය කියනවා නම් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ජිනීවා 

මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යවරයා එකඟ වුණු කාරණා අනුව තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙමොනවාද, ෙම් කියන්ෙන්? ෙම්ක point of Order එකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, that is not a point of Order. So, that 

cannot be  allowed. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකරලා, මට ෙම්ක කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? - [Interruption.] No, that 
is not a point of Order.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙමොකක් ගැනද ෙම් 

පැහැදිලි කරන්ෙන්? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  දැන් පැහැදිලි 
කරලා දුන්නා ෙන්. ෙම් ගැන දිගට වාද විවාද කරන්න අමාරුයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග ගැන මම පැහැදිලි 
කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුක්ත පනත් ෙකටුම්පතක් කියලායි. [බාධා කිරීම්] 
ෙම්ක ෙම් රෙට් හමුදාව බිල්ලට ෙදන පනත් ෙකටුම්පතක්. [බාධා 
කිරීම්] ජිනීවාවලදී ඇති වුණු එකඟතාවක්. [බාධා කිරීම්] 
ඩයස්ෙපෝරාවට දීපු ෙපොෙරොන්දුවක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න ෙන් ඕනෑ. අපි ඒක කරමු. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තුන්වන සතිෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගන්න 

ෙදන්න. කරුණාකර ඒ අයිතිය ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලෝෙක් වෙට් ගිහිල්ලා බටහිර රටවල සපත්තු 
ෙලවකාලා ඇවිල්ලා, රණවිරුවන් පාවා ෙදන්න ෙගනාපු පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙම්ක. ෙජ්වීපී එක ඊෙය් එකඟ වුණා නම්, ඒක 
සහගහන අපරාධයක්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙජොබ් එක ඒක. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම්කට කල් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, හැම එක් ෙකනාම ෙම් ගැන කථා 

කරලා විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ. ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අදාළව 
පමණක් කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් විධියට 
අපටත් අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] අපටත් අදහස් 
දක්වන්න ෙවලාව තිෙබනවා. එක්ෙකෙනකුට විතරක් අදහස් 
දක්වන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කළා. [බාධා 
කිරීම්] එහා පැත්ෙතන් එක්ෙකෙනක් නැඟිටිනවා, කථා කරනවා. 
ආෙයත් තව එක්ෙකනක් නැඟිටිනවා, කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් පක්ෂ නායකයන් ගත් තීරණය අනුව මට ෙමතැනින් 

එහාට ෙවනසක් කරන්න බැහැ. ඊෙය් පක්ෂ නායකයන් 
බහුතරයක් එකඟ ෙවලායි ෙම් තීරණය ගත්ෙත්. ආණ්ඩු පක්ෂයත්, 
විපක්ෂයත් එකඟ ෙවලා ගත්  තීරණය ෙවනස් කරන්න මට දැන් 
අයිතියක් නැහැ. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගත යුතුයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of  Order එක? ෙමොන සථ්ාවර 

නිෙයෝගය යටෙත්ද ඔබතුමා පශ්නය අහන්ෙන්? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කියන්ෙන්, අෙප් කාරක සභාවට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ගත්තු තීරණය ෙවනස් කරන්න බැහැ. පක්ෂ නායකයන් 

ගත්තු තීරණය ෙවනස් කිරීෙම් අයිතියක් මට නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ෙවනත් කාරණයක් ගැනයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතිබහුතර මන්තීවරුන් සංඛ්යාවක් -මන්තීවරුන් 175ක්- 

නිෙයෝජනය කරමින් පක්ෂ නායකයන් ෙම් තීරණය ගත්තා. 
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මන්තීවරුන්  50ක් නිෙයෝජනය කරන  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙමයට 
විරුද්ධ වුණා. ඒ අනුව අද ෙවනස් කිරීමක් කරන්න මට අමාරුයි. 
ෙමොකද  රජය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම හදිසි කටයුත්තක් 
ෙලස සලකා තිෙබනවා.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙම් රීති පශ්නය- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒක ෙවනස් කරන්න අමාරුයි. ඒ තීරණය අපි 

පිළිගන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් රීති පශ්නය මතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් රීති පශ්නය මතු 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මෙග් රීති පශ්නය මතු කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෝජනා අංක 1 ඉදිරිපත් කරනවා. 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Aye! [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකු 

සභා ගර්භය මැදට පැමිණ ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் 

சபாமண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள்] 
[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House and created an uproar.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර සභාව මැදට එන්න එපා. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] සභාව මැදට එන්න එපා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, සභාව මැදට 
එන්න එපා. අපි තීරණයක් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා 
ආපසු යන්න. කරුණාකරලා තමන්ෙග් ස්ථානයට ආපසු යන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මම තුන්වැනි වරටත් කියනවා, කරුණාකරලා 

තමන්ෙග් ස්ථානයට ආපසු යන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් ස්ථානයට ආපසු යන්න. 
ඔබතුමා තමයි ඉස්සරහින් සිටින්ෙන්. ගිය සැෙර්ත් ෙම්ක වුණා. මට 
ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න. තර්ජනෙයන් 
කරන්න බැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට අපි කටයුතු කරමු. 
[ ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව 
අත්හිටුවනවා.  පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තීරණයක් 
ගන්නවා.   

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා - පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 

සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move Item No. I   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will have to read it.   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් නව ෙයෝජනාව මම  

ඉදිරිපත් කරනවා:   

"2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද  
ෙයෝජනාෙව්  කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින පැවති පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තීරණය අනුව, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන  
කාලෙව්ලාව  අ.භා. 9.30 දක්වා  විය යුතුය. අ.භා.9.30ට කථානායකතුමා 
පශ්නය ෙනොවිමසා  පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තැබිය යුතුය. " 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නැහැ, විරුද්ධයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඉතා 

පැහැදිලිව තීරණයකට පැමිණියා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක, ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක  මැතිතුමා  ෙයෝජනා අංක  
1 හැටිය ට, ෙහට දින  පූ.භා. 11.30ට ෙම් විවාදය නැවැත්වීමට   
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන විවාදය  කරමින් සිටින  
අවස්ථාෙව්දී  තමයි  ඔබතුමා සභාව කල් තැබුෙව්.  දැන් ගරු 
සභානායකතුමා පැමිණ තවත් ෙයෝජනාවක් ෙග්නවා. එෙහම 
ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]  මම කථා කර ඉවර 
වුණාට පසුව කැමති  ෙදයක් කියන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් ආණ්ඩුෙවන් ෙයෝජනා ෙදකක්  

ෙගනැවිත් තිෙබනවා. පළමුවැනි ෙයෝජනාව සභාව හමුෙව්  
තිෙබනවා.  ඒ ෙයෝජනාව ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස් කර ගන්නවාද,  
නැත්ද කියන කාරණය  ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් මිස  අපිට අයිති 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි  ඉතා  ඕනෑකමින්  ඉල්ලා සිටින්ෙන්, සියලු 
බාධාවන්  දැන් ඉවත් වී තිෙබන නිසා  පූ.භා. 11.30ට විවාදය 
නැවැත්වීමට කළ තීරණය ෙවනස් කරන ෙලසයි. එෙසේ 
ෙනොවන්ෙන් නම්, අපි යළිත් පත්  ෙවන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වරපසාද  දැඩි ෙලස උල්ලංඝනය කිරීමට හා මර්දනයටයි.   

මා කියපු කථාවන් යළිත් කියන්නට උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ.  
ගරු වාසුෙද්ව  නානායක්කාර මැතිතුමාට,  ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට කලින්  රීති පශ්න නැඟීමට තිබුණු අවස්ථාවට  ඉඩ 
ලැබුෙණ් නැහැ. අපි ෙම් විවාදය කිරීමට හවුල් ෙවනවා. නමුත් 
හවුල් ෙවන්ෙන් අෙප් අදහස් අනුවයි කියන එකයි අපි කිව්ෙව්.  
අෙප්  අදහස්වලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්  
සාධාරණ කියාදාමයකට ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුව ගමන් 
කරන්ෙන්.  ෙහට දින පූ.භා.   11.30ට   විවාදය අවසන් කරන්නට  
ඕනෑ;  ඡන්දය විමසන්නට  ඕනෑය කියන එක  කිසි ෙලසකින් 
පිළිගන්නට බැහැ. ෙහට අ.භා. 6.30 ට පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තබනවා කියනවා. ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව 
කියවන්න. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහට  අ.භා. 6.30ට කල් තබන්න. ඒ ෙයෝජනාෙව් 
කියනවා,  පූ.භා. 11.30ට  විවාදය නවත්වා ඡන්දය විමසන්නය 
කියා. එෙහම කරන්න ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. ඒක වැරදියි.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තිතුමාෙග්  තර්කයට පදනම් වුෙණ් අදහස් දක්වන්නට ෙවලාව 
නැහැ කියන එකයි.  අපි අද අ.භා. 6.30 කල් දමන්න තිබුණු 
පාර්ලිෙම්න්තුව අ.භා. 9.30 දක්වා  දීර්ඝ කළා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ෙවලාව  ඕනෑ නැද්ද?  අද අ.භා. 
6.30ට සභාව කල් තබන්ෙන් නැතිව අ.භා. 9.30 දක්වා විවාදය 
පවත්වනවා. පැය 3න්, පැය ෙදකක් ඒෙගොල්ලන්ට ෙදනවාය 
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි.  ඊෙය් සහ අද දවස ් ෙදක  කලින් 

ෙයොදා ෙගන තිබුෙණ්, එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත  පිළිබඳව  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද   
කරන්න.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම,පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු  කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීම  ෙයොදා ෙගන තිබුෙණ්  ෙම් මාසෙය් 
තුන්ෙවනි සතිෙය්දීයි.   ෙපෙර්දා පැවැති   පක්ෂ නායක රැස්වී ෙම්දී  
ඉතා පැහැදිලිව  අපි කිව්වා, "තුන ්ෙවනි සති යට ෙයොදා ෙගන 
තිෙබන එක  ෙම් සතියට ෙග්න්න එපා"  කියා. අද  හදිසිෙය් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත  ෙදවනවර කියවීමට ෙගන එන  එකට 
ඇත්තටම අපි විරුද්ධ වුණා. නමුත්  ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් දිගින් 
දිගටම කිව්වා,  "ජාතික වැදගත්කමක් ඇති පනතක් ෙසේ සලකා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  ඉක්මනට ෙග්න්නට ඕනෑ" කියා.  ඒ අනුව 
තමයි ඊට පස්ෙසේ අපි කිව්ෙව්, "අඩුම ගණෙන් අද විවාද කර ඡන්ද 
විමසීමවත්  ෙවන දවසකට දාන්න" කියා. ඒ අනුව තමයි 
අවසානෙය් තීරණය වුෙණ්, අද විවාද කරලා  ෙහට ඡන්ද විමසීමට 
යන්න.  නමුත් අද පැවැති  පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි පැහැදිලිව  
කිව්ෙව්,  "ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  ෙහට  දවසට  ඉදිරිපත් කරන 
කල් තැබීෙම්   ෙයෝජනාව  පස්සට ගන්නට  සූදානම්ය,  ෙම්  පනත් 
ෙකටුම්පත  සම්බන්ධ විවාදය අද සහ ෙහට පවත්වා, ෙහට  අ.භා. 
6.00  ඡන්ද විමසීමකට යන්න අපි සූදානම්ය" කියායි. ෙමොකද, 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඒකට තිෙබන බාධා පිළිබඳව නැවත කරුණු 
ඉදිරිපත් ෙවනවා.  

ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි, එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  ෙග්න්න  තිබුණා  නම් හදිසිෙය් 
ෙකොෙහොමද අපි ෙම්කත් කරන්ෙන්?   

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා  -විවාද- කරන්න අවස්ථාව 
නැති වුණු නිසා තමයි ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
හදිසිෙය් ෙගනාෙව්. ඒ නිසා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අදත් 
විවාද කරලා, ෙහට හැන්දෑ වන තුරුත් විවාද කරලා, ෙහට හවස 
ඡන්ද විමසීමට යන්න තවමත් අපිට ඉඩ තිෙබනවා . "ආසියානු 
නීතිඥ සංගමෙය් රැස්වීමක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් 
තිෙබනවා" කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් අෙප් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉවත් කරෙගන, ෙහට හවස 3.00ට ඡන්ද විමසීමට 
යන්න අපි සූදානම්. ෙම් විවාදය අද රාතිය දක්වා කරෙගන 
යනවාට වඩා, නියමිත පරිදි අද දවෙසේ කාලය අරෙගන, ෙහට  
හවස 3.00ට ඡන්දයට යාම සඳහා අපි සූදානම්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කිසිදු විවාදයක් නැහැ. ඒක තමයි අෙප් ස්ථාවරය වන්ෙන්. ඒ නිසා 
මම ඒ පැහැදිලි කිරීමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, - 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. පසු ගිය දින තුනක් තිස්ෙසේ අපි ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව රජෙය් ස්ථාවරය වුෙණ් ෙමය ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පනත් ෙකටුම්පතක් නිසා ෙම් සතිෙය් ෙමහි 
වැඩ කටයුතු අවසාන කළ යුතුයි කියලායි. ඒ අනුව තමයි 
අවසානෙය්දී ෙහට උදෑසන 11.30 වන තුරු එකඟ වුෙණ්. ඊෙය් 
සහ අද ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනෙකොට 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැර අනික් පක්ෂ සියල්ලම ෙහට උදෑසන 
11.30 වන තුරු කරන විධියට එකඟ වුණා. ෙම් ඉල්ලීම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ කළාට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැර අනික් පක්ෂ 
සියල්ලම  මීට එකඟෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ස්ථාවරය දැනගන්න කැමැතියි. ගරු 
අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මම ෙම් කා රණය 

කියන්න කැමැතියි. අපි ෙම් සතිෙය්ත්, ඊළඟ රැස්වීම් සතිෙය්දීත් 
විවාද කරන්න වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 
එයින් එක් පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි, එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරද්දි ඒ සම්බන්ධව පාර්ශ්වයන් 
උසාවියට ගිහිල්ලා තිබුණා. උසාවිෙය් තීන්දුව අනුව අපි ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද කිරීෙම් කටයුතු කල් දැම්මා. 
ඊළඟට, වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත හැටියට තිබුෙණ් අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පතයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව කවුරුවත් උසාවියට ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට උසාවිෙයන් බාධාවක් ෙනොතිබුණු නිසා ෙම් 
සතිෙය් විවාද කරන්න කටයුතු කළා. එතෙකොට තවත් වැදගත් 
පනතක් ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්. ෙමොකද, අපි  ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් මුල් කාලය වනෙකොට අය වැය ෙයෝජනාවට යන්න ඕනෑ. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා තමයි අපිට එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න ටික ෙවලාවක් 
ෙහෝ තිෙබන්ෙන්. ෙම් අනුව  අෙප් කාල සටහන ෙවනස් කරන්න 
අපිට සිදු වුණා. ඒ අනුව ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම පිළිගත් පක්ෂ 
එකඟෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව  අදයි, 
ෙහටයි විවාද කරන්න. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් කියන්ෙන් 
හැන්දෑ වරුෙව් ඡන්දය ගන්න කියලායි.  

මූලික වශෙයන් පක්ෂ හතරම -ෙමතැන ඉන්න පක්ෂ සියල්ලම
-  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙහට ගන්නා එකට එකඟයි. දැන්  ඒ ගැන 
තවත් කෑ ගහන්න වුවමනා නැහැ ෙන්. ඕනෑ නම් ෙවලාව ගැන 
බලා ගන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම අපිට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. 
LAWASIA Conference එෙක් අගවිනිශ්චයකාරවරු ගණනාවක් 

ලංකාවට පැමිණිලා ඉන්නවා. මට ඒ  සමුළුවට යන්න තිෙබනවා. 
ඒ සමුළුෙව් වැඩ කටයුතු සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, 
අධිකරණ ඇමතිතුමාට එතැනට යන්න සිදු ෙවනවා. අද රාතී 11.00 
වන තුරු විවාදය කරෙගන යන්න තීරණය කළත්, ඇත්ත 
වශෙයන්ම කාලය ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ නම් අපිට ඒ ගැනත් 
ටිකක් කථා කරන්න පුළුවන්. එෙහනම් අපි ෙහ ට හවස 2.00ට 
ඡන්දය අරෙගන, 4.00ට වැඩ කටයුතු අවසන් කරමු. ඒකට මට 
කමක් නැහැ. ෙවලාව ෙවනස් කරනවා නම් අපි ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන 
කථා කරමු. අපි ෙහට හවස 2.00ට ඡන්දය පවත්වමු. නමුත් 
මිනිත්තු 15ක්, 20ක් පමාද ෙව්වි.  අපිට LAWASIA Conference 
එකට යන්න තිෙබනවා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී අවශ්ය නම් ෙවලාව 
ෙවනස් කර ගනිමු. ෙමතැන සියලුම පක්ෂ ඊට එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඊට පස්ෙසේ විරුද්ධත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පක්ෂ හතරම  ෙම් කාරණයට එකඟෙවලා තිෙබනවා. 
අපි දැන් දවස් ෙදකක් විවාද කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අද මුළු රාතිෙය්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න 
පුළුවන්. අද රාතී 9.30 වනතුරු විවාද කරනවාද කියන කාරණයට  
අපි ඉස්ෙසල්ලාම එකඟ ෙවමු. [බාධා කිරීම්] ඒ කාරණයට එකඟ 
වුණාට පස්ෙසේ අපට  ඊළඟ කාරණය ගැන බලන්න පුළුවන්. ෙම් 
අවස්ථාෙව් තිෙබන මූලික කාරණය තමයි, අද සහ ෙහට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද කිරීම. අදයි, ෙහටයි විවාද කරන 
එකට අපි ඔක්ෙකොම එකඟයි. ඒ ගැන විරුද්ධත්වයක් නැහැෙන්; ඒ 
ගැන විරුද්ධත්වයක් නැහැෙන්. ඒ ගැන විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි 
ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කරමු. අද රාතී 9.30, 10.00 වන තුරු විවාද 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. අපි ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
ෙයෝජනාව සම්මත කර ගනිමු. ඕනෑ නම් ෙහට හවස 2.00ට 
ඡන්දය පවත්වමු. එතෙකොට ෙහට හවස 4.00, 4.30 වනෙකොට 
අපිට ඒ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ අපි 
ඒ සමුළුවට යන්නම් කියන තීරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලබා 
ෙදනවා.  

මුස්ලිම් පල්ලි ගිය අයටත් ඡන්දයට සහභාගි වීමට පස් වරු 
2.00ට එන්න පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා විය යුතු 
ෙදයක් ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. පක්ෂ නායකයන් ඔක්ෙකෝම 
එකඟ වුණා නම්, අපි ඒ අනුව කියා කරමු. එච්චරයි මම ෙමතැන 
කියන්ෙන්. තවත් කාලය ඕනෑ නම් රෑ 12.00 වන කල් ෙහෝ 
ෙදන්න. රෑ 12.00 වන කල් කාලය ෙදන්න. ඒකට කමක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ජිනීවා ගිහින් කියපු ඔක්ෙකෝම කතා 
ටික කියන්න. ඒ කාලෙය් කියපු ඒවා ඔක්ෙකෝම කියන්න. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකාට නඩු දැමූ හැටි කියන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan ) 
Sir, I would like to mention that there is an 

Adjournment Motion standing in my name, which is due 
to be taken up at 6.30 p.m. this evening.  But, at the 
Committee on Parliamentary Business, there was a 
suggestion that today's Debate goes on till much later in 
the evening, till 9.30 p.m. Consequently, I agreed to my 
Adjournment Motion being postponed for a date in a 
coming Sitting of Parliament. I was prepared to make that 
concession to enable this Debate to go on till 9.30 p.m 
though the matter that I have referred to in my 
Adjournment Motion is also a matter of some 
considerable importance. In regard to tomorrow, subject 
to the Government's convenience, I would suggest that we 
try to accommodate the Opposition as much as we can.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We can ask the LAWASIA Conference to be delayed 

by about a half-an-hour and in the meantime, we can  
finish the vote. Actually, the Minister of Justice and I 
have to be there.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister, will the vote be taken at 2 o' 

clock?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will take the vote at 2 o' clock.   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Because the Hon. Prime Minister is prepared to 

accommodate, Sir, in regard to even tomorrow, then I 
think, we should all agree and commence the Debate. -
[Interruption.]  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Do justice to the Opposition. -[Interruption.]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes,  I am doing justice to the Opposition.  I am doing 

justice even to the media by trying to find out what 
happened to Ekneligoda.  -[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙකටුම්පත සලකා බලනු ලැබූ 

කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයක්, මම. ෙමම ෙකටුම්පත සලකා බැලූ 
කාරක සභාව ඔබතුමා ෙවතත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වාර්තාවක් 
එවා තිෙබනවා. එය ඔබතුමා දන්නවා. ඒ වාර්තාෙව් සංෙශෝධන 
තුනක් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. අද උෙද් ආ විට අපි දුටුවා, 
වගන්ති 17ක සංෙශෝධන මාලාවක් අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා කියා. 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට අෙප් කාරක සභාවට අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා කාරක සභාෙව් සංෙශෝධන ෙනොෙවයි. 
ෙම්වා ආණ්ඩුෙව් සංෙශෝධන. ආණ්ඩුෙව් සංෙශෝධන ෙකටුම්පෙත් 
ෙකොටසක්. එෙහම නම්, ඒ ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් 
ඒ සංෙශෝධන- අහම්ෙබන් එන සංෙශෝධනයක්, ෙදකක් නම් 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න ආණ්ඩුවට අයිතියක් 
තිෙබනවා. නමුත් සංෙශෝධන 17ක් ෙම් විධියට ඉදිරිපත් කළාම 
ඒවා අෙප් කාරක සභාෙව් සාකච්ඡාවට අවස්ථාවක් ෙනොලැබුණු 
ෙහයින් එය රීති පශ්නයක් හැටියට මතු ෙවනවා. ෙම් සංෙශෝධන 
17 කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා වීෙමන් අනතුරුව ෙම් ගරු සභාෙව් 
විවාදයට ගත යුතුය කියා මම කියනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරක සභාෙව් ෙයෝජනා අපි 

පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒවා ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
පක්ෂ නායකයන් දුන් ෙයෝජනා කීපයකුත් සාකච්ඡා කරලා ඒවාත් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. කාරක සභාවට අමතරව අපට හැකියාව 
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම් සභාෙව්දී ඕනෑ නම් ඕනෑම ෙවලාවක පක්ෂ 
නායකයන්ට එකතු ෙවලා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් 
සංෙශෝධන ඇතුළත් කළා, පක්ෂ නායකයන්ෙග් සංෙශෝධනත් 
ඇතුළත් කළා. තුන්වන එක වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ගරු කථානායකතුමනි, සමහර සිංහල වචන ඇතුළත් වී නැහැ. 
That is an editing job. ඔබතුමාට අපි ඒක ෙපන්වන්නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමය ඇතුළු ෙනොකෙළොත් edit කරන ෙකොට 
අපට බලය ෙදන්න පුළුවන්, ෙමය ඇතුළත් කරන්න කියලා. එය 
ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදා, editing කරන්න තිෙබන සියල්ල අපි 
ඔබතුමාට ෙදන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා ඒ ගැන 
දැනෙගන ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා ඔබතුමා කියන්න. එය 
අෙප් ෙදයක් ෙනොෙවයි. නීති ෙකටුම්පෙතන්ම කියා තිෙබනවා, 
ෙමහි ෙපොඩි ෙපොඩි ෙදෝෂ කීපයක් තිෙබනවා කියා. එයට 
කියන්ෙන් ශුද්ධ කිරීමක් කියායි. ඒ ශුද්ධ කිරීම කළ යුතු ඒවා බලා 
ඔබතුමා ගන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ඒවාට අමතරව තිෙබන 
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ඉතිරි ඒවා එක් එක් පක්ෂ නායකයන් දී තිෙබන ඒවායි. ෙමතුමා 
කියන්ෙන් පක්ෂ නායකයන් ෙදන ඒවා පිළිගන්න එපා කියලායි. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව - [බාධා කිරීමක්] කාරක සභාවකට 

ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කිව්වා, පක්ෂ නායකයන් 

ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිගන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
පිළිගන්න ඕනෑ, පක්ෂ නායකයන් එකතු වුණාම, ෙම් ෙවලාවට 
තමයි ෙම් ගැන වාද කරලා ඡන්ද ගන්ෙන් කියලාත්. අතැනදී පක්ෂ 
නායකයන් එපා කියලා ෙමතැනදී- [බාධා කිරීමක්] පක්ෂ 
නායකයන් එකතු ෙවලා ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන අපි  
ඔබතුමන්ලා දැනුවත් කරන්නම්. තවත් කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. 
ඒවා සකස් කිරීෙම් කටයුතු අවසන් කළාම අපි ඒවා ලබා ෙදන්නම්. 
පක්ෂ නායකයන්ෙග් ෙයෝජනා- [බාධා කිරීමක්] ඊට අමතරව 
ඔබතුමන්ලා දුන් ෙයෝජනා තුනත් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඊට අමතරව, මා සභානායකතුමාට ෙවනම 
කියන්නම්, ශුද්ධ කිරීම් හැටියට කළ යුතු ඒවා වුවමනාද නැද්ද 
කියා බලන්න ඔබතුමාටම භාර ෙදන්න කියලා. එච්චරයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Editing  ෙනොව, සංෙශෝධනයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා තීරණයක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Editing  ෙනොෙවයි. Editing  නම් තිෙබන්ෙන්, මෙග් කථාව 

අයින් කරගන්නම්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කථාව අයින් කර ගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ෙම් අනුව අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් 

ෙමොකක්ද? තව ෙයෝජනා ෙදකක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will continue the Debate and the vote will be 

taken at 2 o' clock tomorrow.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The vote will be taken at 2 o' clock tomorrow.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහට සවස ෙදකට ඡන්දය ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට සවස ෙදකට ඡන්දය ගන්නවා. 

සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාවට ෙගන එන ලද සෑම පනත් 

ෙකටුම්පතක් පිළිබඳවම අපි ෙම් විධිෙය් ඉල්ලීම් කරලා නැහැ. ෙම් 
ඉල්ලීම කරන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් රට ෙකෙරහි ඉතා 
තදින් බලපාන එකක් වන  නිසායි. ෙම් තිෙබන හදිස්සිය 
ෙමොකක්ද? ෙහට දවල් එෙකොළහයි, සවස ෙදකයි අතර ෙලොකු 
ෙවනසක් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
විවාදය තුන්ෙවනි සතියට දමන්න කියලා. ඡන්ද විමසීම ගන්න එක 
ඒ දවසකට දමන්න. ඒක කරන්ෙන් නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඒකාධිපති විධියකට ෙමතැන කටයුතු ෙගන යන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රජය දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවසාන තීරණයක් ගත්තා. අද 

පැවැති පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී  ගත් තීරණයට බහුතරයක් 
එකඟ වුණා. දැන් ෙමතැනදි ඒ තීරණය ෙවනස් කරන්න බැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දය ගැනීම පිළිබඳව බහුතරයක් 

එකඟ වුණා. No Member challenged it. The House has moved 
it and that is over now. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙවන ඕනෑ එකක් 
කරන්න. Hon. Mangala Samaraweera, you move the Bill.- 
[Interruption.]  දැන් ඒ කථාව ඉවරයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් මන්තීවරු පිරිසක් සභා 

ගර්භය මැදට පැමිණ ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் சபா 

மண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள்] 
[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House and created an uproar.]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ෙමතැනදි එකඟත්වයකට ආවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් අපි එකඟත්වයකට ආවා. දැන් කථාව ඉවරයි. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] ඉවරයි, ඉවරයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We have given you time till 2 o' clock tomorrow. ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න අද රාතී 9.30 වන ෙතක් ෙවලාව 
දීලා තිෙබනවා. රජයට ෙම්ක අවශ්යයි කියලා තිෙයනවා නම්, දැන් 
මට එතැනින් එහාට ෙම්ක ෙවනස් කරන්න අමාරුයි. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] 

Hon. Leader of the House to move Item,
[Interruption.]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් නව ෙයෝජනාව මම 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, 2016 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි 
සිකුරාදා දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 
12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද විය යුතු ය. පූ. භා. 
11.30ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ. 
භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තැබිය යුතු ය." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2016 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි 
සිකුරාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 

කියවීෙම් විවාදය ආරම්භ කරනවා ඇත. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகம் (தாபித்த ம், நி வகித்த ம், 
பணிகைள நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம் 

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF 

FUNCTIONS) BILL 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[අ.භා. 1.50] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෑත කාලෙය්දී අප විසින් ඉදිරිපත් 
කරන පනත් ෙකටුම්පත් අතරින් ඉතාමත්ම ඓතිහාසික පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම 
ඉතාමත්ම සතුටු වනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි තීරණයක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු 

මන්තීතුමන්ලාට දන්වා සිටිනවා, ෙසංෙකෝලයට යම් ෙදයක් 
කිරී මක් ෙහෝ අනවශ්ය ෙලස හැසිරීමක් සිදු වුෙණොත් අපට ඊට 

1315 1316 
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එෙරහිව කියා මාර්ග ගන්න වන බව. ඒ නිසා එෙසේ ෙනොකරන 
ෙලස මා ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අති 
බහුතරයකෙග් මතය අනුව -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
මන්තීවරුන්ෙගන් මන්තීවරු 175කෙග් එකඟත්වය ඇතුව- ෙම් 
තීරණය ගත්ෙත්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් 50 
ෙදෙනකු සිටියත් 175කෙග් මතය අනුව අපි තීරණය ගත්ෙත්. 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් බහුතර මතය අනුව කියා කිරීම. ඒ 
අනුව තමයි මම බහුතරයකෙග් එකඟත්වයට ඉඩ දුන්ෙන්.  

මංගල සමරවීර මැතිතුමා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Mr. Speaker, the Office on Missing Persons 

(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) Bill, which we will be debating today in this 
House, I believe, will herald, hopefully,  a new beginning, 
a new era of peace and reconciliation for our long 
suffering country. - [Uproar.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභා ගර්භෙය් මැද සිටින මන්තීවරුන්ෙගන් මම නැවත වරක් 

ඉල්ලා සිටිනවා , තමන්ට නියමිත අසුන්වලට යන්න කියා.[ෙඝෝෂා 
කිරීම්] You have to go back to your seats. - [Uproar.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sixty years after Independence or, to speak, two youth 

insurrections and a 26 year-old war later, Sri Lanka is 
now ready to commence the healing process of our 
wounded and fractured nation, coming to terms with the 
tragedies of our past so that we could harness the 
potential of our great nation and its people to pave the 
way for the future our country truly deserves. - [Uproar.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු බලපෑම්වලින් , තර්ජනය 

කිරීම්වලින් නවත්වන්න බැහැ.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
The Prime Minister of Singapore Lee Kuan Yew 

wrote in his memoirs, "From Third World to First",  I 
quote: - [Uproar.] 

“Ceylon was British model Commonwealth country. It had been 
carefully prepared for independence. After the War, it was a good 
middle-size country with fewer than 10 million people. It had a 
relatively good standard of education, with 2  universities of high 
quality,..." - [Uproar.] 

ඇෙහන්න නම් අහ ගන්න. ගිහිල්ලා වාඩි ෙවලා අහ ගන්නවා 
අයිෙසේ  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

-  [ෙඝෝෂා කිරීම්] "අයිෙසේ"  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්ෙන් තමුෙසට තමයි ඕයි. තමුෙසට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

He further wrote, I quote: 

"... a civil service largely of locals, and experience in representative 
government starting with city council elections in the 1930s. 

When Ceylon gained independence in 1948, it was the classic model 
of gradual evolution to independence. 

Alas it did not work out. During my visits over the years, I watched 
a promising country go to waste. 

It is sad that the country whose ancient name Serendib has given the 
English language the word “Serendipity” is now the epitome of 
conflict, pain, sorrow and hopelessness.”  

ගරු කථානායකතුමනි, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 1948 අපි නිදහස 
ලබා ගන්න ෙකොට ලංකාව ආසියාෙව් දියුණුම රටක් හැටියටයි 
තිබුෙණ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නිදහස ලබා ගත්ත දවෙසේ එංගලන්තෙය් 
"The Times" පුවත් පත ෙමොකක්ද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ලංකාව 
කියන්ෙන් වැඩි කලක් ෙනොෙගොස් ආසියාෙව් වැඩිෙයන්ම දියුණු 
වන රට කියලායි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ වාෙග් විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නමුත්,  නිදහස ලබා 
ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා ෙම් රෙට් අන්තවාදීන්, -ෙමන්න ෙමවැනි 
කාලකණ්ණි 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පිරිසක්- ඒ කාලෙය්ත් බාධා කළා; පක්ෂ, ආගම්, ජාති වශෙයන් 
ෙබදී ෙවන් වුණා. ජාතිවාදය, අන්තවාදය ෙම් රටට හඳුන්වා දීපු ෙම් 
කාලකණ්ණින්ෙග් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මුත්තාලා, සීයාලා නිසා ෙම් රෙට් ඒ කලින් තිබුණු තත්ත්වය අහිමි 
වුණා. අද ඒ කාලකණ්ණින්ෙග් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මුනුබුරන් යළි වතාවක් ෙම් රෙට් සුළු ජනතාවෙග් ෙල්වල පීනන්න 
හදනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් රෙට් අම්මාලාෙග් කඳුළුවල පීනන්න 
හදනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහ එක්සත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් ආණ්ඩුව තමුෙසලා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කාලකණ්ණින්ට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අනාගතෙය්දී ඉඩ තියන්ෙන් නැත. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවට                 
ශී ලාංකිකයන් හැටියට, ශී ලාංකීය ජාතියක් හැටියට ඉදිරියට 
යාෙම් පළමුවැනි පියවර අද ෙමන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අපි 
තියනවායි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි, 
ගරු කථානායකතුමනි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මා මුලින් කිව්වා වාෙග්              
ඒ තරම් දියුණු ෙවන්න පුළුවන් රටක්,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
විෙශේෂෙයන් ෙද්ශපාලන අවස්ථාවාදීන් අතෙළොස්සකෙග්, සිංහල 
අන්තවාදීන්ෙග්, ෙදමළ අන්තවාදීන්ෙග් ෙම් සියල්ලන්ෙග් තිෙබන 
අන්තවාදී කියා නිසා අවසානෙය්දී අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණු  
ඉලක්කයට යන්න බැරිව අද ආසියාෙව් දුප්පත්ම රට බවට පත් 
ෙවන්න තරම් අපි අවාසනාවන්ත වුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නමුත්, 
දැන් යළි වතාවක් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකත්වෙයන් ෙමන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි 
ඉදිරිපත් කරමින් ඉතිහාසය පුරා සිදු වූ ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්න 
ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඇතැම් අය කියනවා, ෙම්ක හමුදාෙව් අය 
පාවා දීමක්ය කියලා. නමුත්, අපි  තිවිධ හමුදාෙව් අය ආරක්ෂා 
කරෙගන, යළි වතාවක් තිවිධ හමුදාෙව් කීර්ති නාමය ෙගොඩ 
නංවන්නට, ජාත්යන්තර වශෙයන් ශී ලාංකිකයන්ෙග් කීර්ති නාමය  
ෙගොඩ නංවන්නට කටයුතු කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ෙමන්න ෙම් අදහස් අහගන්න බැරි ෙම් වාෙග් අන්තවාදී පිරිස් 
එක්ක අපට යන්න බැරි වුණත්, ෙම් කියන ෙකොන්ෙද්සි එකින් එක 
-[ෙඝෝෂා කිරීම්] රට පාවා ෙදනවායි කියන ෙම් කාලකණ්ණි  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි- [ෙඝෝෂා කිරීම්] අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ධනය  
ෙහොරකම් කරන ෙකොට, සම්පත් ෙකොල්ලකන ෙකොට, රාජපක්ෂලා 
හමුදාෙව් ෙකොල්ෙලෝ ලවා සපත්තු ෙල්ස් දා ගන්න ෙකොට, බැසිල් 
රාජපක්ෂලා හමුදාව ලවා දාඩිය පිහිදා ගන්න ෙකොට තමුෙසලා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙකොෙහද හිටිෙය් කියලා මා අහන්න කැමැතියි.   [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

දැන් අපි යළි වතාවක් හමුදාවට ජාත්යන්තරයට යන්න පුළුවන් 
විධියට, සාම සාධක හමුදාවලට ගිහිල්ලා ලක්ෂ ගණන් වියදම් 
කරන්න පුළුවන් විධියට අපි ඒ තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට 
ෙග්නවා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමන්න ෙම් 
කළු පටි බැඳගත්ත තක්කඩියන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික දැක්කාම මතක් ෙවන්ෙන් ෙමොනවාෙදෝ කරලා කළු 
පටියක් දමාගත් ගිරවා ගැනයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ ගිරවාෙග් කථාව 
ගැනයි මට මතක් ෙවන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමොනවාෙදෝ කරලා 
කළු පටි බැඳපු ගිරව් වාෙග් ෙමන්න ෙම් තක්කඩි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පිරිසත් මට ෙප්න්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමතැන ඉන්න ෙහොරු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දහෙදෙනක් මම එක ඇඟිල්ෙලන් ෙපන්වන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙමන්න ෙහොරු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

රංචුව. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එකයි, ෙදකයි, තුනයි, හතරයි, පහයි, හයයි, 
හතයි, අටයි, නවයයි, දහයයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් සම්පත් ෙසොරකම් කරපු, මිනී මරපු, සුදු වෑන්වලින් පැහැර 
ගනිපු, රත්රන් ෙච්න් කඩපු, ඉඩම් ෙසොරකම් කරපු අය අද 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කෑ ගහනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
කතාෙව් ඉතිරි ෙකොටස මම සභාගත* කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
එෙසේ සභාගත කරන කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටසම හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමම 
විවාදය ඉදිරියට ගිහිල්ලා අවශ්ය නම් ඡන්දය පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]    

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the speech tabled: 

Today, however, seven years after the end of the brutal war and the 
defeat and the demise of LTTE terror, Sri Lanka is now ready to 
win the peace and heal the scars of conflict, sorrow and pain: this 
Bill is the first step in healing our own nation and its people so that 
we could face the challenges of the future as a united nation; unity 
in diversity! 

Hon. Speaker, this is a very special day for all of us in this House, 
irrespective of the political parties, the colours, symbols and the 
ideologies that we represent. Today is a day that seeks to unite as 
human beings, a day for each of us in this House to pause for a 
moment, reach deep within our hearts, speak to our conscience and 
demonstrate through action that we are guided by peace, 
compassion, empathy and brotherhood, noble principles, which the 
four main religions in our country - Buddhism, Hinduism, 
Christianity and Islam - teach us.  

Hon. Speaker, as you know, there is no corner of this blessed and 
beloved country of ours that has not been drenched by the tears of 
mothers, fathers, sisters, brothers and children who have wept and 
continue to weep, not knowing where their loved ones are or what 
happened to them. They only know that they are missing. They do 
not know whether they are dead or alive. 
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Tears and pain have no ethnicity, no religion, no race, no caste: the 
tears of a mother or father in the South who cries not knowing what 
happened to their soldier son; the tears of a wife who cries not 
knowing what happened to her husband in the Police; the tears of a 
mother whose son was forcibly recruited to fight for the LTE; the 
pain of a mother whose child went missing during the Southern 
insurrection; the anguish of a child who still waits for his or her 
father to return after the end of the conflict; the tears of parents and 
loved ones waiting for those who were held as prisoners by the 
LTTE and who have still not returned. All their tears are the same. 
The grief they feel, their anguish, their pain is personal, but the 
same. Their suffering cannot be explained in words. Everyday, there 
are people in this country who go to sleep at night, praying that their 
loved ones will return. There are mothers who are paralyzed with 
grief; they are lost in time, unable to continue with their day-to-day 
lives, worrying whether their sons, wherever they may be, have 
enough food to eat, or whether they are being treated all right, 
wondering how much they may have grown, or how much they may 
have changed since they last saw them. These people torn between 
hope and despair are unable to live meaningful lives.  

Hon. Speaker, when one sees a dead body, no matter how 
unbearable the pain of loss may be, there is closure, because there is 
knowledge that one’s loved one is no more. But, how can one find 
closure, and how can one be expected to find closure when there is 
no knowledge of what has happened to someone? 

Hon. Speaker, there is probably no district, and certainly no 
province in this country which has been untouched by the 
phenomena of someone going missing - either in the 1970s, the 80s, 
the 90s or later. In my electorate in Matara, there are mothers who 
still go from astrologer to astrologer trying to find out what 
happened to their children who went missing in the 80s and 90s, and 
some even as far back as the 70s. They still live in hope. There are 
mothers and sisters of soldiers who still shed tears urging us to at 
least find a bone fragment of their sons and brothers who went 
missing during the years of conflict, if they are to come to terms 
with what they have been told - that these soldiers are no more. 
Without that, they say they cannot come to terms that their loved 
ones are no more. They have only heard, they say, that a camp was 
overrun, but received no further details. They have received no 
evidence that their loved ones are dead. So, they wait and they wait 
forever, without carrying out the last rites, without giving alms to 
confer merit on the departed. Is this what the families of our soldiers 
deserve? 

Hon. Speaker, as a responsible State, can we continue to ignore their 
tears and their pleas? Can we just say to them that we do not know 
what happened to their loved ones, and ask them to accept that they 
are dead? Can we expect them to take whatever few thousand rupees 
given to them as compensation and lead normal lives? Can we, as a 
responsible State, just tell them that all the people who are missing - 
and this includes soldiers, policemen, and other security forces 
personnel - have all probably gone overseas and are now leading 
new lives under new identities, and so, they are best forgotten? Can 
we, as a responsible State, say that no country in Asia or no country 
in NATO has established an Office to ascertain the fate of those 
who have gone missing and, therefore, we also should not make any 
attempt to find out what happened to the missing in our country, to 
provide answers to families or loved ones? 

Hon. Speaker, these are our citizens: those who went missing are 
our citizens; those who grieve are also our citizens. Don't we, as a 
responsible State, have a duty to try to alleviate their agony, try to at 
least help them find an answer or try to help them find closure? If 
this is not the compassion that Gautama Buddha has taught us, then, 
what is it? It certainly cannot be the symbolic chanting of gathas or 
offering of flowers or building new statues and temples. We have to 
be able to reach out to our fellow citizens who are suffering; who 
have been suffering for years and years, and alleviate their pain. If 
the loved ones they seek are no more, we have to be able to help 
them find the truth; we have to help them to come to terms with the 
truth; we must assist them in their process of healing; we must help 

them continue with their lives in a meaningful way and be 
productive citizens of our country. How can we say that we are 
guardians of the noble teachings of the Budha, if we do not practise 
His teachings? Can we, as a compassionate nation, claim to shut out 
the grief of a large number of our mothers, our fathers, our brothers, 
our sisters, and our children, and be deaf and blind to their pain, 
their wailing, their silent agony, their psychological trauma and 
their tears? 

Hon. Speaker, for long years, this nation has suffered the 
phenomena of our citizens going missing from all parts of our 
country. Today, we have before us a Bill to establish a Permanent 
Office on Missing persons. This is an opportunity for all of us, as 
elected Representatives, to show that we care about our citizens’ 
grief and that we uphold their basic human right to know what 
happened to their loved ones. This is a humanitarian exercise. This 
is an opportunity for our nation to unite in our empathy towards our 
own citizens, an opportunity for us, as a nation, to set an example to 
the whole world that we care about our citizens and that we are a 
nation that is capable of compassion, even after two insurrections in 
the South and a prolonged conflict in the North. It is also an 
opportunity for us to make a pledge to our own citizens and future 
generations that, as a responsible State, we will take measures at all 
times to ensure that no citizen of our country, whether Sinhala, 
Tamil or Muslim, will have to go missing ever again. It is also an 
opportunity for us as Parliamentarians to lead by example so that 
our citizens will also take the responsibility to play their part in the 
process of healing and reconciliation so that at least the future 
generations in this country will be spared from the pain and anguish 
of their loved ones going missing.  

As you are aware, Hon. Speaker, the LLRC as well as previous 
Commissions, have all recommended that a special mechanism 
must be established to address the issues pertaining to missing 
persons and deter future occurrences. Hon. Speaker, for some, this 
emotive and heart-wrenching issue is a mere numbers game. They 
argue and argue until they turn blue, and keep writing newspaper 
report after report stating that the number claimed by some agency 
or individual is wrong and the number indicated by some 
government entity is the correct one. They try to justify the numbers 
by saying such and such a number are overseas and start accusing 
countries for not sharing information. This is not the way to 
approach this issue. It is not a matter of numbers. It is a matter of 
individuals; it is a matter of human beings; it is a matter concerning 
our citizens and it is a matter of creating mechanisms that are 
credible, which enable people to share information, even by those 
countries in which some who are reported as missing may be 
leading new lives under new identities. I am sure there is 
duplication and errors in the various records maintained by various 
different entities. With the setting up of this Office by an Act of 
Parliament, we will finally have a credible mechanism that will be 
in a position to centralize data at national level, integrating all 
information with regard to missing persons currently being 
maintained by different agencies as recommended by the LLRC 
way back in 2011. 

Hon. Speaker, questions are raised as to why we propose to 
establish an Office on Missing Persons by an Act of Parliament: we 
do so because in the past Commissions that have looked into 
missing persons have been ad hoc arrangements; they were 
constrained by time durations; they were dependent on extensions; 
their mandates were restricted by geography and timeframes. They 
faced funding constrains which made it difficult for them to get the 
best technical and forensic expertise to identify remains and find the 
kinds of answers that will help the families find closure or 
psychological and psychosocial support required. They did not have 
the necessary means to protect victims or witnesses. They did not 
have the necessary legal mandate or personality to seek assistance 
to trace the whereabouts of people from other institutions and from 
other countries.  

This Office will be different. It will not be constrained by time. It 
will be open-ended with no start or end, date or restrictions based 
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on geographic areas. Anyone from the South or the North or the 
East or West or the Centre of the country can take a complaint to 
this Office, and the Office will try to find answers. They will have 
the freedom to provide individual answers to the families who seek 
answers. Unlike previous Commissions, this Office will be 
answerable to this House and to the people of our country. This 
Office should be in a position to consolidate the lists existing 
elsewhere, including the data of the past Commissions, find people 
who may even be overseas, and provide accurate figures of how 
many may be actually missing.  If a person who is alleged to be 
missing is found to be alive, then that person will most certainly be 
taken off the list of persons who are missing. This is clearly stated in 
Clause 13. The fact that a person has been found will be disclosed, it 
is only the location of the person found alive that may be withheld 
from the public, but that too, in limited circumstances. But, the 
provisions of the Bill do not prevent a court from requiring the 
Office to disclose the location of such a person.  

The main functions of this Office outlined in Clause 10 of the Bill 
will be: 

(i) searching and tracing of missing persons  

 (අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම හා ඔවුන් පිළිබඳව ෙල්ඛනගත 
කිරීම) 

(ii) clarifying the circumstances in which such persons went missing 
and their fate-making recommendations to relevant authorities in 
order to reduce incident of missing and disappeared persons 

 (පුද්ගලයින් අතුරුදන්වීම පිළිබඳ පසුබිම ෙසොයා බැලීම හා ඔවුනට 
සිදුවූ ෙද් පිළිබඳ වාර්තා කිරීම.) 

(iii) making recommendations to relevant authorities in order to reduce 
incidents of missing and disappeared persons 

 (අතුරුදන්වීම් හා අතුරුදන් කිරීම් අවම කරගැනීම සඳහා බලධාරින් 
ෙවත ෙයෝජනා ලබා දීම.) 

(iv)  identifying proper avenues of redress  

 (අතුරුදන්වීම්වලට ලක්වී ඇති අයෙග් පවුල්වලට සහන ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් හඳුනා ගැනීම.) 

 ෙමම කාර්යාලය කිසි ආකාරයකින් නීතිමය ෙහෝ අධිකරණමය 
වගකීම් සහිත ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ෙමය සම්පූර්ණෙයන්ම සත්ය 
ෙසොයා බැලීෙම් පරීක්ෂණ ආයතනයක් පමණයි. 

 ෙමම කාර්යාලය, දැනට පවතින අල්ලස් හා දූෂණ ෙකොමිසම, මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම වැනි සමාජෙය් හඳුනාගත් පශ්න පිළිබඳව පතිචාර 
දක්වන තවත් ආයතනයක් ෙලසයි පිහිටුවනු ලබන්ෙන්. 

(*) සමහරු ෙචෝදනා නගන ආකාරයට ෙමම කාර්යාලෙය් ෙසොයාගැනීම් 
කිසිෙසේත් අපරාධ ෙහෝ සිවිල් නීති කියාදාමයන්ට අදාළ කර ගන්ෙන් 
නැහැ. 

(*) අෙනකුත් ස්වාධීන ෙකොමිසම්වල ෙමන්, ෙමම කාර්යාලයටද 
සාමාජිකයන් පත් කරනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා කවුන්සිලය 
මඟින්. 

(*) අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන්, නිලධාරින් හා 
කාර්ය මණ්ඩලය සලකනු ලබනුෙය්, රජෙය් ෙසේවකයින් ෙලසයි. 

(*) අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් සාමාජිකයින්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ 
තීරණය කරනු ලබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් වන අතර, ඔවුන්ට 
පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන්. 

(*) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154වන ව්යවස්ථාව යටෙත් පැවෙරන 
බලතල අනුව, ෙමම කාර්යාලෙය් විගණන කටයුතු විගණකාධිපති 
විසින් සිදු කරනු ලබනවා. 

(*) ෙමම කාර්යාලය විසින් වාර්ෂිකව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා 
සැපයිය යුතු අතර, එම වාර්තා මහජනතාවෙග් දැනගැනීම සඳහා එළි 
දැක්විය යුතු ෙවනවා. 

 සමහරු කියනවා, ෙම් පනත අනුමත කිරීෙමන් හමුදාව පාවා ෙදනවා 
කියලා.  

Ø   හමුදාව පාවාදීමක් ෙහෝ හමුදාවට කිසිම විධියකින් අනතුරක් ෙම් 
පනත මඟින් සිදුෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය්, 
නාවික හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව් අතුරුදන්වූවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට, දූ 
දරුවන්ට ෙම් කාර්යාලය මඟින්, ඔවුන්ට සිදුවූෙය් කුමක්ද කියා 
ෙසොයා ගැනීෙම් හැකියාව ලබාදී තිෙබනවා. 

Ø  අෙප් වාර්තාවලට අනුව ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරින් සහ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 4,000කට අධික සංඛ්යාවක් අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් ෙලස 
වාර්තා ෙවනවා. ෙමොවුන්ට සිදුවූෙය් කුමක්ද කියා ෙසොයා බැලීමට 
අපට වගකීමක් තිෙබනවා. 

Ø  ෙමම කාර්යාලයට ෙදමළ, සිංහල, මුස්ලිම් ෙභ්දයක් නැහැ. ආගම්, 
කුල ෙභ්දයක්   නැහැ. ෙම් රෙට් හැෙමෝටම සාධාරණයක් ඉටු 
කරන්න හැකියාව තිෙබන, මින් ඉදිරියට ෙමවැනි අතුරුදහන් සිදු 
ෙනොවීමට අවශ්ය කරන පණිවුඩය ජනතාවට ලබා ෙදන කාර්යාලයක් 
ෙලස ෙමය පිහිටුවීමයි අෙප් අදහස. 

 ෙමම කාර්යාලය දැනට පවතින අල්ලස් හා දූෂණ ෙකොමිසම, මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම වැනි සමාජෙය් හඳුනා ගත් පශ්න පිළිබඳව පතිචාර 
දක්වන තවත් ආයතනයක් ෙලසයි පිහිටුවනු ලබන්ෙන්. 

Ø     මතෙභ්දයන් පිළිබඳ විනිශ්චයන් ලබාදීම එයට සිදු කළ ෙනොහැකියි. 

Ø    ෙයෝජිත පනත් ෙකටුම්පෙත් දැක්ෙවන පරිදි අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය විසින් ෙහළිදරව් කරන කරුණු, අපරාධ ෙහෝ සිවිල් නඩු 
ෙගොනු කිරීමට ෙහේතු සාධක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

Ø   ආයතතනෙය් මූලික කටයුත්ත වන්ෙන් යම් අතුරුදන් වූ පුද්ගලෙයකු 
මිය  ෙගොස් ඇත්ද? නැතිනම් ජීවතුන් අතර ඇත්ද? යන්න ෙසොයා බලා, 
මිය ෙගොස් ඇත්නම් එය කවදා, කුමන ස්ථානයකදී ෙකෙසේ සිදුවී 
ඇත්දැයි ෙසොයා බැලීමයි. 

Ø  මානව හිමිකම් ෙකොමිසම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපත්සම් කාරක සභාව 
වැනි ආයතනයන්ට දැනටමත් ඇති බලතල හා නීතිමය වරපසාදයන් 
ෙමම අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ෙවත ලබාදීමට ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා.  

Ø   එෙසේම සහෙයෝගය ලබා ෙනොදීම හා නිගහශීලි ෙලස කියා කිරීම 
ෙවනුෙවන් යම් යම් කියාමාර්ග ගැනීම අනික් ආයතනවලටත් ෙපොදුයි. 
උදාහරණයක් වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් බලතල අනුව ඕනෑම පුද්ගලෙයකු එය ඉදිරියට ෙගන ඒමට, 
ඕනෑම පුවත් පතක්, ෙපොතක් ෙහෝ වාර්තාවක් ෙහෝ ෙවනත් 
ලියවිල්ලක් පරීක්ෂා කිරීමට, ඉල්ලා සිටීමට, හා ෙද්පළවලට 
ඇතුළුවීමට අවසර තිෙබනවා. ෙමම බලතලවලට අතිෙර්කව, ෙමම 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට, ඕනෑම අවස්ථාවකදී, ඕනෑම 
රැඳවුම් ස්ථානයකට, ෙපොලිස් ස්ථානයකට, බන්ධනාගාරයකට ෙහෝ 
අධිකරණ නිෙයෝගයක් මත ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් යම් 
පුද්ගලෙයකු රඳවා ෙගන ඇති ෙවනත් ඕනෑම ස්ථානයකට 
ඇතුළුවීමට ද, අවශ්ය ෙවෙතොත් එහි රඳවාෙගන ඇති පුද්ගලයන්ෙග් 
රඳවා ගැනීෙම් තත්ත්වයන් පිළිබඳව නිශ්චිත වශෙයන් දැන ගැනීමට ද 
එහි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට ෙහෝ එහිදී හමුවන ඕනෑම 
පුද්ගලෙයකුෙගන් පශ්න කිරීමට ද බලය ලබාදී තිෙබනවා. 

Ø   ෙම් ආකාරයටම, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට රඳවා ගැනීෙම් 
ස්ථාන ෙවත ඇතුළුවීමට අවසර තිෙබනවා. මෙහස්තාත් උසාවියකින් 
ලත් අවසර මත ෙපොලීසියට ෙහෝ අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 
අදාළ පරීක්ෂණ සඳහා සම්බන්ධ යැයි සැක ෙකෙරන පරිශයක් ෙවත 
ඇතුළුවීමට අවසර තිෙබනවා. 

 අපිට ෙචෝදනා නඟනවා, පනත් ෙකටුම්පතට අනුව, 
අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලෙය් සාමාජිකයින් හත්ෙදනාට විමර්ශන 
පැවැත්වීම පිළිබඳ අත් දැකීම් ෙමන්ම මානව අයිතීන් නීතිය හා 
ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය පිළිබඳව දැනුමක් ද තිබිය යුතු බව 
කියෙවන නිසා, එහි සාමාජිකයින් වීමට සුදුසුකම් ලබන්ෙන් බටහිර 
 මුදල්වලින් නඩත්තු වන රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවල 
සාමාජිකයින් සහ බටහිර අනුගහය යටෙත් පවත්වා ෙගන යන 
ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණවල ෙසේවය කළ අයට පමණයි 
කියලා. 

Ø      ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා කවුන්සිලය මඟින් පත් කරනු ලබන 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් සාමාජිකයින්, මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ පළපුරුදු අත් දැකීම් සහිත අය විය යුතුයි. නමුත් ෙමවැනි 
ෙචෝදනා ජනතාව බියගන්වන්න කරන ෙචෝදනා විතරයි. 

Ø   ෙයෝජිත ෙකටුම්පත පැහැදිලිව සකස් කර තිෙබන්ෙන් අනවශ්ය 
පුද්ගලයින්ට ඇතුළත්වීමට බැරි ආකාරයටයි. පනත් ෙකටුම්පතට 
අනුව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් සාමාජිකෙයකු පත් 
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කරන්ෙන් කථානායකවරයාෙග් කැමැත්ත අනුව, අගමැති විසින් 
කරන නිර්ෙද්ශයක් මත, ජනාධිපතිවරයාෙග් අනුමැතිය යටෙත්යි. 

Ø     එහිදී පුද්ගලික න්යාය පතයක් සහිත මධ්යස්ථ ෙනොවන පුද්ගලයින් 
පත්වීමට ඉ ඩ පස්තා නැහැ. 

Ø     එවැනි අෙයකු පත්වුවත්, ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය 
තිෙබනවා. සුදුසුකම් ලත්, ගැළෙපන පුද්ගලයින් පමණක් පත් කිරීමට 
අවශ්ය කරන නීතිමය පියවර ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩංගුයි. 

 පනත් ෙකටුම්පෙත් 21වන වගන්තියට අනුව ඕනෑම විෙද්ශීය 
පුද්ගලෙයකුෙගන් ෙහෝ ආයතනයකින් ඍජුවම අරමුදල් ලබා ගැනීමට 
අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලයට බලය පැවෙරන නිසා, ෙම් සම්බන්ධව 
ෙනොෙයකුත් කට කථා පතුරුවමින් ජනතාව සහ රණවිරුවන් 
බියගැන්වීමට උත්සාහ කරනවා. 

Ø     ෙයෝජිත පනතට අනුව “රජය විසින් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
ෙවත තම කටයුතු පනතට අනුව කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන 
පමාණවත් අරමුදල් රජය විසින් ලබා දිය යුතු ෙවනවා. එම අරමුදල් 
රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ලබා දිය යුතුයි.” 

Ø     ඉතා අපරික්ෂාකාරී ෙලස සිදු කළ ආර්ථික කළමනාකරණයත්, ඉතිර 
කර ඇති ණය කන්දරාවත් නිසා ෙම් අෙප් දුකින් තැෙවන අම්මලාට, 
තාත්තලාට අවශ්ය කරන සහන ලබාදීමටත්, සත්ය ෙසොයාදීමටත්, 
මානසික සහන ලබාදීමටත්, අවශ්ය කරන ෛවද්ය ආධාර ලබාදීමටත්, 
රජයට තනිවම දරා ගත හැකි මූල්ය පහසුකම් නැති ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙසේ අවශ්ය මූල්ය ශක්තිය නැහැ කියලා, ඒක නිදහසට කාරණාවක් 
කරෙගන අෙප් ජනතාවට අවශ්ය ආධාර, පහසුකම් ලබා ෙනොදී අෙප් 
වගකීම් පැහැර හරින්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. 

Ø     එම නිසා අෙනකුත් රාජ්ය ආයතන සිදු කරන පරිදි. අතුරුදන්වූවන් 
පිළිබඳ කාර්යාලයට ද විෙද්ශීය තාක්ෂණය හා අරමුදල් ලබා ගැනීමට 
සිදුවනවා. 

Ø     ලැෙබන සියලු අරමුදල් විනිවිදභාවයකින් යුතුව පරිහරණය කිරීමට 
අදාළ ෙරගුලාසි ෙමහි අඩංගුයි. අරමුදල් පරිහරණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණනයට ලක් කරනු ලැෙබනවා. 

 ආයතනෙය් රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අතුරුදන්වූවන්ෙග් 
කාර්යාලයට ඕනෑම විෙද්ශීය පුද්ගලෙයකු ෙහෝ සංවිධානයක් සමඟ 
ගිවිසුම්වලට එළඹීමට හැකියාව ලබාදීම ගැන ෙචෝදනා නඟනවා. 

Ø     විෙද්ශීය පාර්ශ්ව සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට සංස්ථාපිත ආයතනවලට 
හැකියාව තිෙබන නමුත්, ෙමම සියලුම ගිවිසුම් ශී ලාංකික නීතියට සහ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට යටත් ෙවනවා. 

Ø     අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ශී ලංකාෙවන් ලබා ගත ෙනොහැකි 
විෙශේෂඥ දැනුම හා තාක්ෂණය, විෙද්ශ රටවලින් ලබා ගැනීමට අවශ්ය 
කරන බව පැහැදිලියි. මීට ෙපර පැවති ආණ්ඩුව ඇතුළු ඊට කලින් 
පැවති ආණ්ඩු, විෙද්ශීය විමර්ශකයන් හා ස්ෙකොට්ලන්ත අධිකරණ 
විෙශේෂඥයින් ද (Scotland Yard), ෙඩස්මන්ඩ් ද සිල්වා (Desmond de 
Silva), ෙජෆ්රි නයිස් (Geoffrey Nice) හා ෙඩ්විඩ්  ක්ෙර්න් ( David 
Crane) වැනි නීති විශාරදයින් ද විනිසුරු P.N. Bhagwati, Darusman 
ඇතුළු විෙද්ශ රටවලින් ෙයෝජනා කරන ලද විෙද්ශිකයින්ෙගන් යුත් 
ජාත්යන්තර ස්වාධීන අද්විතීයයන් කණ්ඩායමක් (IIGEP: 
International Independent Group of Eminent Persons) පත් කළා. 

Ø     අපි ෙයෝජනා කරන ෙමම කාර්යාලයට සම්පූර්ණ පත් කිරීම් කරනු 
ලබන්ෙන් අප විසින් පමණයි. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශෙයන් ලබා ගන්නවා 
නම් ලබා ගන්ෙන් තාක්ෂණික සහාය පමණයි. 

Ø    ෙමතැනදී මා අහන්න කැමැතියි, ෙලොව පවතින විශිෂ්ටතම දැනුම, 
තාක්ෂණය ලබා ෙනොගැනීෙමන් පාඩු වන්ෙන් අපෙග්ම ජනතාවට 
ෙනොෙවයිද කියලා. 

Ø     විෙද්ශීය තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීෙමන් දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් 
පතිලාභ ලබන්ෙන් අෙප්ම ෙද්ශීය ආයතනයි. අෙප් ෙද්ශීය දැනුම අපට 
දියුණු කර ගැනීමට අපට ලැෙබන සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට ෙමය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. වැඩිකල් ෙනොෙගොස් ෙලෝකෙය් ෙවන 
රටවල්වලට අෙප් ලාංකිකයන්ෙග් අත් දැකීම් සුවිෙශේෂ හැකියාවන් 
ෙම් ක්ෙෂේතවල ලබාදීමටත් අපට හැකියාව ලැෙබන බව අනිවාර්යයි. 

Ø     ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් 
සංයුතිය සැලකීෙම්දී ශී ලාංකික සමාජෙය් බහුවිධ ස්වභාවය 
නිෙයෝජනය වන බව තහවුරු කිරීමට පනත මඟින් බැඳී සිටිනවා. එෙසේ 
ෙහයින් අවශ්ය පරිදි හා අවශ්ය අවස්ථාවලදී ෙද්ශීය විෙශේෂඥයින්ෙග් 
ෙසේවය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව සහිත, ඒ වාෙග්ම අවශ්ය කරන 

විෙද්ශීය තාක්ෂණික සහාය ලබා ගත හැකි ශී ලාංකික කමෙව්දයක් 
හඳුන්වාදීම පනත් ෙකටුම්පෙතහි අරමුණ වන බව මම පැහැදිලිව කියා 
සිටීමට කැමැතියි. 

 ෙමම කාර්යාලයට අතුරුදන්වූවන්ෙග් ඥාතීන්ෙගන් හා මිතුරන්ෙගන් 
ෙමන්ම ෙවනත් ඕනෑම ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය පුද්ගලෙයකුෙගන් ෙහෝ 
සංවිධානයකින් වුවද පැමිණිලි බාරගත හැකි බව සමහරු විෙව්චනය ට 
ලක් කරනවා. 

Ø    ඕනෑම ශී ලාංකික පුරවැසිෙයකු අතුරුදන්වීම ෙශෝචනීය සිදුවීමක්. 

Ø   එවැනි අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කර ඔවුන්ට 
අත්වූ  ඉරණම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම රජෙය් වැදගත් වගකීමක්. 

Ø   අපෙග් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව හා සුභසිද්ධිය සඳහා අප සියල්ලන් 
ෙවත වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා. 

Ø   රජෙය් මූලික වගකීම වන්ෙන් එයයි. රෙට් පුරවැසියන් අතුරුදන් 
වන්ෙන් නම් අප විසින් ඔවුන් ෙසොයා ගත යුතුයි. එෙසේ ෙසොයා ගත 
ෙනොහැකි නම්, ඔවුන්ට සිදු වූෙය් කුමක්දැයි යන්න ෙසොයා බැලිය 
යුතුයි. 

Ø     සමහරු ෙචෝදනා නගන පරිදි ෙම් අතුරුදන්වූවන් පිට රට සැඟවිලා 
ඉන්නවා නම්, ෙම්ක ඉතාමත් බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් පිළිබඳව අපි 
පත්තරවලට ලියමින්, ෙවන රටවල්වලට ෙචෝදනා නඟමින් සිටින්ෙන් 
නැතිව, යම්කිසි කියා මාර්ග ගත යුතුයි. 

Ø එම නිසා ලාංකික පුරවැසිෙයකුෙග් අතුරුදන්වීමකට අදාළ ඕනෑම 
කරුණක් ෙහෝ ඔවුන්ට සිදු වූෙය් කුමක්ද යන්න ෙසොයා බැලීමට 
උපකාරී විය හැකි ඕනෑම ෙතොරතුරක් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ඒවා අපි 
පිළිගැනීමට ලැහැස්තියි. 

 තිවිධ හමුදා හා බුද්ධි අංශ ඇතුළු සියලුම ආණ්ඩුෙව් ආයතන ෙමකී 
අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලයට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබාදීමට බැඳී 
සිටින බව සහ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනතට (RTI) 
ෙමය පටහැනි බව කියා සිටින අයට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. 

Ø    අල්ලස් ෙකොමිසම, මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව, ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව, පාර්ලිෙම්න්තු කමිටු හා ෙවනත් ෙබොෙහෝ 
ආයතනවලට අදාළව ද ෙමයාකාරෙයන් විධිවිධාන හා බලතල 
පවතිනවා. 

Ø   එය අලුත් ෙහෝ අසාමාන්ය ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

Ø   අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ෙවත පවරා ඇත්ෙත් සිය වගකීම් 
ඉටු කිරීම සඳහා ඊට අවශ්ය වන බලතල පමණයි. 

Ø  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14(අ) ව්යවස්ථාවට පරිදි රහස්යභාවෙයන් 
දැනුම් දුන් ෙතොරතුරුවලට, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ 
පනෙත් විධිවිධාන අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
විශ්වාසනීයභාවෙයන් යුතුව සන්නිෙව්දනය කරන ෙතොරතුරු හැර, 
අෙනකුත් ෙතොරතුරු ද සියල්ලම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනතට 
යටත් ෙවනවා.  

 අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 12(ඇ) (III) 
වගන්තියට අනුව සාක්ෂි ආඥාපනෙත් නියමයන් ෙනොසලකා හරිමින් 
ද ඕනෑම පකාශයක් ෙහෝ භාණ්ඩයක් “සාක්ෂි” ෙලසට පිළිගැනීමට 
ෙමම කාර්යාලයට බලය පැවෙරන්ෙන් ඇයි? 

Ø    සාක්ෂි ආඥාපනෙත් අරමුණ ෙවන්ෙන් අධිකරණ කටයුතුවලදී නීතිය 
හැසිරවීමයි. 

Ø     අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය අධිකරණ ව හයක් ෙනොෙවයි. 

Ø    එමඟින් සිවිල් ෙහෝ සාපරාධී කියා සම්බන්ධෙයන් මත පකාශ කිරීමක් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. 

Ø    එමඟින් අෙප්ක්ෂා කරන කාර්යය තමයි අතුරුදන්වූ පුද්ගලයින් 
ෙසොයා ගැනීම ෙහෝ හඳුනා ගැනීම, එෙසේත් නැතෙහොත් ඔවුන් මිය 
ෙගොස් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය කරගැනීම. 

Ø   අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් කාර්ය භාරය සත්ය ෙසවීමයි. ෙම් 
කාර්යයට අවශ්ය තරම් සපයා ගත හැකි ෙතොරතුරු එය සතු විය යුතුයි. 

Ø    නමුත් විනිශ්චය කිරීම හා දඬුවම් නියම කිරීම ආදී කටයුතු සිදු කරන 
උසාවිවල කියා පටිපාටිය ෙමන් එහි වැඩ පිළිෙවළ භාරදුර ෙනොවිය 
යුතුයි. 
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I have seen some people who are slaves to causing hatred and 
division and driving fear into people’s minds as a tactic to gain 
votes, stating that the legislation of this Office has not been drafted 
by Sri Lankans but by foreigners. They say that this Office has been 
imposed on us. Hon. Speaker, this is an insult to the intelligence and 
competence of our officials. It is equally an insult to the long-
suffering people all over this country who bear the pain of their 
loved ones having gone missing. It is indeed the best legal minds 
that we have in this country and dedicated, competent and 
compassionate individuals of this country, who feel for the pain of 
their fellow citizens, and who yearn to find solutions to their 
problems, who studied the positives and negatives of the previous 
Commissions that we have had, that came up with this piece of 
legislation which is best suited to find solutions and forms of relief 
for the citizens of this country.  

This has been designed for our local needs, using local expertise. 
Nothing will ever be imposed on us by any foreign entity, if we find 
solutions to our own problems. It is when we fail to find solutions to 
our own problems, and when we fail to provide redress that the 
problems of our citizens become the problems of others, and others 
are then compelled to seek to try to force us to find solutions. But 
yes, there will be many who will be willing to help us, if we are 
honest about what we set out to achieve. What we are trying to deal 
with today is a very human problem, one of basic humanity and 
compassion, helping someone to find the whereabouts of their loved 
ones. But, some see conspiracies behind the noblest of human deeds, 
which indeed is sad.  

There are other countries in this world that have set up institutions 
of this nature to trace the whereabouts of their missing. Such 
countries include South Africa, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, 
El Salvador, Peru, Ghana, Guatemala, Uganda and Timor L’este 
(East Timor).  

This Office will be a responsible institution reporting to this House. 
The allegations levelled that it will accept reams and reams of false 
evidence manufactured overseas, against our soldiers, have 
absolutely no basis. Hon. Speaker, this will be an Office that will be 
accountable  and answerable to this House, and it will conduct itself 
with the utmost care in evaluating the information and evidence it 
receives. There is absolutely no space for false evidence being 
accepted or admitted as claimed by certain fear-mongers.  

Information in the possession of this Office will not, under any 
circumstances, be sent overseas or shared with any foreign 
organization or entity. This organization is only answerable and 
accountable to Sri Lankan processes - this House, the legal entities 
of this country and the public of this country. Where appropriate, the 
Office will determine the need for the issuance of a Certificate of 
Absence or a Certificate of Death, if it is determined that a person 
who had been reported as missing is, in fact, dead.  

Hon. Speaker, the establishment of the Office on Missing Persons 
will help alleviate the pain and agony that the people of our country 
have suffered for long years. Approving this Bill is an act of 
compassion towards those who are helpless, vulnerable and 
traumatized. Passage of this legislation will demonstrate to our 
citizens our conviction to assist them and our commitment to care 
for them.  

It will also stand as an affirmation of our determination to ensure 
that no citizen of our country will ever go missing again and that our 
mothers, our fathers, brothers, sisters and children will not have to 
bear the trauma of their loved ones disappearing or being reported as 
missing in the future.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මීළඟට ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

කරුණාකරලා සියලුම මන්තීවරුන් තමන්ෙග් අසුන්වල වාඩි 
ෙවන්න. 

 
[1.58 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Speaker, for the opportunity given to 

me to speak on the Bill titled “Office on Missing Persons 
(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions)”. - [Uproar.] This is an important step that the 
Government has taken. - [Uproar.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please allow the Hon. Sumanthiran to speak. - 

[Uproar.] Hon. Sumanthiran, you go ahead with your 
speech.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We congratulate the Government for taking this first 

baby step in the process of reconciliation in the country. 
The Hon. Members of Parliament of this august 
Assembly will agree that whatever steps that are taken for 
reconciliation must be founded upon the truth. - 
[Uproar.] There cannot be reconciliation without 
ascertainment of the truth, and in this process, the most 
important issue that this country has faced is the issue of 
missing persons, persons who have been made to 
disappear during the course of a protracted war in this 
country.- [Uproar.] 

Over these last several years, there have been many 
instances when people just disappeared. - [Uproar.]  
“White vanning” has now entered the dictionary as a 
verb; "being white vanned” is now a common phrase. To 
that extent, steps were taken by those in power extra-
judicially to deal with anyone who dared to dissent from 
the country.  

Today, after  a change in the Government, a step has 
been taken only to ascertain the truth; nothing more - 
truth with respect to missing persons. - [Uproar.] 

It is a terrible bane in this country that persons go 
missing. This has happened over a long period of time  
and when it happened in the late 80s, it was the Hon. 
Foreign Minister, who moved the Bill today, the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara and the Hon. Mahinda 
Rajapaksa, who actually fought on behalf of those 
persons who were disappeared and the families. They 
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took some bold steps during a time when the Government 
of the day was employing extra-judicial methods to deal 
with dissent in the country.  And in that, the Hon. 
Mahinda Rajapaksa gave a great example; he led by 
example.  

What he did has been recorded in the official Law 
Reports of this country.  I would like to read from Page 
223 of the 2nd Volume in the Sri Lanka Law Reports-
1992.  This is the case when the Hon. Mahinda Rajapaksa 
- then also a Member of Parliament from the Hambantota 
District - along with his erstwhile friend, the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara, went to report to the UN 
Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances. This is what the Law Report say, I quote: 

“In September 1990, the petitioner.." 

- Hon. Mahinda Rajapaksa - 

"..went to Katunayake Airport to board an aircraft bound for 
Geneva".. 

 -[interruption.] Yes, with the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara - 

"..where the 31st Session of the Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances was being held from 10 - 14 September.  
At the Airport, the first respondent.." 

 -  Kudahetty -  

"..disclosing the fact that he was an Assistant Superintendent of 
Police informed the petitioner.." 

 - Mahinda Rajapaksa-  

"..that he wished to examine his baggage for fabricated documents 
which were likely to be prejudicial to the interests of the national 
security, and which were likely to promote feelings of hatred or 
contempt to the Government, an offence under Regulation 33 of the 
Emergency Regulations.  

The petitioner-"  

- Mahinda Rajapaksa- 

"-refused to permit the search and wanted to contact a lawyer.   The 
first respondent did not object to this. The petitioner then spoke on 
the telephone to Mrs. Sirimavo Bandaranaike, the Leader of the 
Opposition and thereafter threw the bags at the first respondent and 
asked him to examine them. The first respondent examined the bags 
and recovered 533 documents containing information about missing 
persons and 19 pages of photographs and issued a receipt for them 
which was countersigned by the petitioner. The petitioner however, 
refused to make a statement to the police." 

This is what the Hon. Mahinda Rajapaksa did in 1990 
when there was a large-scale disappearances in the South 
of the country - in his own constituency; and that conduct 
of his gave the example, paved the way for persons in this 
country, when they could not obtain justice to go to 
international fora.   

Unfortunately, the Hon. Vasudeva Nanayakkara who 
is now protesting the establishment of this Office, was 
also a leader, who led from the front; who did many 
things for the Sinhala youth who disappeared in this 
country. For a long number of years, he has masqueraded 
to the country as a Leftist and he has tried to show 
himself as a person who surpasses ethnic boundaries. But 
very unfortunately, today he is demonstrating to the 
country that he is only concerned about the Sinhala 
youth, that he is not concerned about the large-scale 
disappearances of the Tamil youth.   That is the state that 
an aged  Hon. Vasudeva Nanayakkara has come to.     

When Mahinda Rajapaksa went to Geneva in 
September, 1990 - as I read to you from the Law Report - 
he complained to the international community that the 
Government in Sri Lanka was incapable of dealing with 
the question of enforced and involuntary disappearances 
and he showed the way that that is how we must deal 
with impunity; that is how we must deal with extra-
judicial efforts that were taken by the Government of that 
day.    

It is on those lines, steps were in fact taken to 
complain to the UN Human Rights Council, which 
inquired into this matter and even the Government’s own 
Commissions -  it is not only the report of the UN Human 
Rights Council, the Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission appointed by the Hon. Mahinda Rajapaksa,  
and the Paranagama Commission appointed by the Hon. 
Mahinda Rajapaksa when he was the Executive President 
of this country - have reported that there are tens of 
thousands of enforced and involuntary disappearances 
which have not been inquired into.  This is not a matter 
that somebody else has brought to light,  this is not 
something that others are accusing him of,  it is he who 
has appointed Commissions by warrant under his own 
hand.  Those Commissions’ Reports which have been 
placed in this House have revealed that no justice has 
been meted out to several thousands.  If there are tens of 
thousands of persons who have disappeared, there are 
hundreds of thousands of dependents of those persons 
who are to this day, looking for their loved ones. They 
are still on the streets.  Their only appeal to any Minister, 
or even to an Opposition Member of Parliament who 
passes by, is to find the person whom they have handed 
over to the authorities and whom they cannot find today. 
There were others also who have gone without trace.    

It is creditable that the Government led by His 
Excellency Maithripala Sirisena, who is the leader of the 
Sri Lanka Freedom Party, and the United National Party 
led by the Prime Minister - a Government that is 
composed of two major parties of this country - has taken 
this responsible step and said that if we are to achieve 
meaningful reconciliation that the truth must be 
ascertained.  - [Uproar.] 
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Again, it is unfortunate that the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara leads this chant unashamedly as I make this 
speech holding himself out to be a human rights activist. - 
[Uproar.]Obviously, for the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara, today, human rights means only human 
rights of Sinhala youth. That is the depth to which he has 
fallen. He participated in the Committee and raised 
various issues. - [Uproar.]  

Therefore, I urge the Government to enact this Bill 
into law without any further delay. This has been 
seriously debated and agreed to at the Committee where 
the Hon. Vasudeva Nanayakkara also participated. So, I 
urge the Government to pass the Bill into law.  

Thank you.     

 

[අ.භා. 2.12] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව විවාද කරන ෙමම අවස්ථාෙව් දී ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් 1971 
අවුරුද්ෙද්දීත්, 1983 කළු ජූලිෙය්දීත්, 1987 - 1990 යුගෙය් දීත්, 
යුද්ධෙය් අවසාන වසර කිහිපය තුළ දීත්, ඒ වාෙග්ම 2009න් පසු 
2015 දක්වා කාල සීමාව තුළ දීත් - [ෙඝෝෂා කිරීම්] විෙශේෂෙයන්ම 
විවිධ ජන කණ්ඩායම්, විවිධ ෙද්ශපාලන සංවිධාන, විවිධ 
පුද්ගලයන්, විවිධ සමාජ කියාකාරින්, විවිධ ෙද්ශපාලන 
කියාකාරින්, විවිධ මාධ්යෙව්දින්, විවිධ කලාකරුවන් පැහැර 
ගැනීමට, අතුරුදහන් කිරීමට, ඝාතනය කිරීමට ලක්වුණාය කියන 
එක අමුතු කාරණයක් ෙනොෙවයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි මැරිලා 
ඉපදුෙණ් නැත්නම් ඒ බව අපි කවුරුත් දන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

1971 සිට අද දක්වා අවුරුදු 45කට ආසන්න ඉතිහාසය තුළ ෙම් 
රෙට් සිද්ධ වුණු ලක්ෂ සංඛ්යාත අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව 
අවුරුදු ගණන්, දශක ගණන් පහු ෙවලා ඒ ඒ ආණ්ඩුවලින් වරින්-
වර යම් ආකාරයක ෙකොමිෂන් සභා සහ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 
පැමිණිලි ලබා ගන්නා ආයතන ස්ථාපිත කළත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විධියට අපි දන්නා ෙද් තමයි, සථ්ාවර ආයතනයක්, ඒ 
පිළිබඳව වග කීමකින් ෙසොයා බැලීමට අදාළ කරන ආයතනයක් 
ෙම් රෙට් ස්ථාපිත වුෙණ් නැහැයි කියන එක. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  ගරු 
කථානායකතුමනි, එයට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 1987 - 1990 
කාලය තුළදී විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය්ත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු සමාජ 
කියාධරයනුත් දසදහස් ගණනක් මරා දැමූ අවස්ථාෙව් දී ඊට පසුව 
බලයට පැමිණි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ආණ්ඩුව 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ෙකොමිසමක් පත්කිරීම. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ 
ෙකොමිසමට අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 33,000ක් පැමිණිලි 
ලැබුණා. දකුෙණ් අම්මලා, තාත්තලා ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලට 
ගිහිල්ලා සාක්ෂි දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මිනී වළවල් ෙගොඩ දැම්මා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] එදා සූරියකන්ෙද් මිනී වළවල් ෙගොඩ දමන්න ආපු 
කට්ටියම ඊට අවුරුදු කිහිපයකට පස්ෙසේ සූරියකන්ෙද් මිනී 

මරුවන්ව තමන්ෙග් පක්ෂෙය් සංවිධායකයන් බවට, තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුකාරවරුන් බවට පත්කර ගැනීම ගැන අපි 
කනගාටු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 
ෙකොමිෂන් සභාවක් කියාත්මක ෙවලා, 1989 - 1994 කාලය තුළදී 
පැමිණිලි 33,000ක් ලැබී තිබුණත් ඒවාට අදාළ කරන යුක්තිය 
ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ.  

2006 - 2009 යුද්ධය කාලෙය්දී ශී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාව 
පැත්ෙතනුත්, එල්ටීටීඊ සංවිධානය පැත්ෙතනුත්, ඒ වාෙග්ම 
පවත්වාෙගන ගිය ආරක්ෂක අංශවලිනුත්, එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් 
පවත්වාෙගන ගිය විවිධකාර කණ්ඩායම්වලිනුත් අතිවිශාල 
අතුරුදහන්වීම් පමාණයක් සිදු කළාය කියන එක අපි දන්නවා.
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මෙග් දැනීෙම් හැටියට 2006 - 2009 කාලෙය්දී                  
ශී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාෙව් විතරක් 5,100ක් පමණ ෙසොල්දාදුවන් 
අතුරුදහන් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
පසු ගිය කාලෙය් පැහැර ෙගන ගිහින්  අතුරුදහන්වීම්වලට ලක් 
වුණු සිංහල, මුස්ලිම් සහ ෙදමළ සිවිල් ජනතාව සැලකිය යුතු 
පමාණයක් ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ඒ වාෙග්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සම්බන්ධ සාමාජිකයන්, 
කියාධරයන්, එයට සම්බන්ධ නැති ශී ලංකා රජයට විරුද්ධව 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කළ පුද්ගලයිනුත් දහස් ගණනින් ෙම් 
අතුරුදහන් කරවීමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ 
නිසා අපි  පැහැදිලිවම පිළිගන්නවා,  අෙප් රටට අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳව නිශ්චිත රාජ්ය ආයතනයක් අත්යවශ්ය වන බව. ෙමොකද, 
අපි කාටවත් පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ, 1971 ඉඳලා 2015 දක්වා  
ලක්ෂ සංඛ්යාත මිනිසුන් අතුරුදහන් වුණු බව. ඒ මිනිසුන්ෙග් 
අම්මලාට මුහුණ ෙදන්න බැහැ; ඒ තාත්තලාට මුහුණ ෙදන්න 
බැහැ.[ෙඝෝෂා කිරීම්] අෙප් පක්ෂෙය් ඉඳලා අතුරුදහන් වුණු  
දරුවන්ෙග් අම්මලා ඉන්නවා, අදත් තමන්ෙග් පුතාෙග් උපන් 
දිනයට  ෙගදර ඉස්සරහ තිෙබන පිච්ච  ගෙහේ පඬුරු ගැටගහන.  
එෙහම අය උතුෙර්ත් ඉන්නවා; දකුෙණ්ත් ඉන්නවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අපට අවශ්ය කුමක්ද? අපට අවශ්යයි 
සංහිඳියාව. උතුෙර් ෙදමළ අම්මලා තාත්තලාෙග් දරුවන්ට වුණු 
ෙද් ෙමොකක්ද කියන එක වාෙග්ම, දකුෙණ් සිංහල අම්මලා 
තාත්තාලෙග් දරුවන්ට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියන එකත් ෙම් ෙදකම 
එක හා සමාන යුක්තිය පිළිබඳ පශ්නයක්.  ෙම් කාර්යාල 
පිහිෙටව්වා කියලා 1971දී අතුරුදහන් වුණු අයටත්, 1989දී 
අතුරුදහන් වුණු අයටත්, මෑතකදී අතුරුදහන් වුණු අයටත් 
හරියාකාරව යුක්තිය ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැයි කියලා අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා. නමුත් අනාගතෙය්දී රාජ්ය මට්ටමින් හරි ෙවනත් 
පැත්තකින් හරි ෙමවැනි ආයතනයක් පටන් ගත්ෙතොත් එය වැදගත් 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මම නිෙයෝජනය 
කරන මෙග් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා 
1989 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 12වැනිදා අත් අඩංගුවට ගත් බව. අත් 
අඩංගුවට  ගත්තාට පසුව ඔහු අත් අඩංගුවට ගත් බව රජය 
රුපවාහිනිය මඟින් නිෙව්දනය කළා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] රජෙය් 
රූපවාහිනය තුළින් ඔහු කථා කළා. නමුත් අද වන ෙතක් ඔහුෙග් 
මළ සිරුර අපි දැකලා නැහැ; ඔහුෙග් දරුෙවෝ දැකලා නැහැ. 
ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා අත් අඩංගුවට අරෙගන  රජෙය් 
රූපවාහිනිය තුළින් ෙපන්නුවා. ඔහු කථාවකුත් කළා. ඒ කියන්ෙන් 
ඔහු රජය භාරෙය් ඉන්න බව රජය පිළිගත්තා. හැබැයි, අද වන 
ෙතක් ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාෙග් මළ සිරුර ෙම් රට දැකලා 
නැහැ. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සිදු ෙවලා නැහැ. අෙප් පක්ෂයට 
වාෙග්ම, ඔහුෙග් දරුවන්ටත් තමන්ෙග් තාත්තාට වුෙණ් ෙමොකක්ද 
කියලා දැන ගන්න අවශ්යයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම තමයි 
උපතිස්ස ගමනායක.  
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[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, අපි කියන්න කැමැතියි සූරියකන්ෙද් 
ඇට කටු ෙගොඩ දමලා ඒ ඇට කටුවලින් ෙද්ශපාලනය කරන 
තක්කඩිෙයෝ වාෙග් ෙනොෙවයි අපි. සූරියකන්ෙද් මිනීමරුවා 
තමන්ෙග් ආරක්ෂකයා කර ගත් මන්තීවරියන්ට විලි ලැජ්ජා    නැති 
වුණාට අපිට සදාචාරය තිෙබනවා. අපි මිනී විකුණා ෙගන කන්ෙන් 
නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ නිසා අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි, අෙප් පක්ෂෙය් නායක ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාෙග් 
මරණය අතුරුදහන් වීමක් බව. ඒ වාෙග්ම උපතිස්ස ගමනායක 
සෙහෝදරයාෙග් මරණය අතුරුදහන් වීමක්. ශාන්ත බණ්ඩාර 
සෙහෝදරයාෙග් මරණය අතුරුදහන් වීමක්. ඒ නිසා අපි නැවත 
කියන්ෙන් ෙම්වා පිළිබඳව යුක්තිය ඉෂ්ට වීම අවශ්යයි කියලායි.  

අෙප් පක්ෂෙය් කියාධරයන් වශෙයන් ඉඳලා  අෙප් පක්ෂෙයන් 
ඉවත් ෙවනවාත් සමඟම ලලිත් සහ කූගන් කියන සෙහෝදරවරු 
ෙදෙදනා ඉතා මෑතකදී අතුරුදහන් කළා. අපි දන්නා තරමින්  ඔවුන් 
අෙප් පක්ෂෙය් කටයුතු කළ නිසා තමයි  අතුරුදහන් වීමට ලක් 
වුෙණ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි,  
ඒ යුක්තිය ෙම් රටට අත්යවශ්යයි කියලා. ෙමොකද, රෙට් ඉන්න 
මිනීමරුෙවෝ- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම් සභාව දිහා බැලුවාම සමූහ 
මිනීවලවල්වල අයිතිකාරෙයෝ හැම පැත්ෙතන්ම ෙපෙනනවා. 
ෙපෞද්ගලික වධකාගාරවල අයිතිකාරෙයෝ හැම පැත්ෙතන්ම 
ෙපෙනනවා. 1971 දී ෙපෞද්ගලික වධකාගාර හදපු කට්ටිය, 1989 දී 
ෙපෞද්ගලික වධකාගාර හදපු කට්ටිය, ෙදදහස් ගණන්වල 
ෙපෞද්ගලික වධකාගාර හදපු කට්ටිය අපට ෙපෙනනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපට ෙම් දිහා ඉතාම මධ්යස්ථව 
බලන්න පුළුවන්.  ෙම්ක දිහා ඉතාම සාධාරණව බලන්න පුළුවන්. 
ඒ වාෙග්ම තමයි උතුෙර් ෙදමළ අම්මලාෙග් පශ්නය. ටීඑන්ඒ 
සංවිධානෙය් මන්තීතුමාටත් වඩා ෙහොඳට ඒක අපට ෙත්ෙරනවා. 
ෙමොකද, අෙප් පක්ෂෙය් වර්තමාන නායක අනුර දිසානායක 
සෙහෝදරයාෙග් පවුෙල් ඥාතීන් පවා අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
ලැයිස්තුවල ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අෙප් පක්ෂෙය් පධානීන් 
ගණනාවකෙග් ඥාතීන් අදත් ඉන්ෙන් අතුරුදහන් වුවන්ෙග් 
ලැයිස්තුවල. ඒ නිසා උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් ෙම් පශ්නය අපට 
ෙහොඳින්ම ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ෙන්, 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ සභාව අනිවාර්යෙයන්ම 
ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒක 2006-2009 යුද්ධය 
කාලයට පමණක් සීමා විය යුතු නැහැ. 1987-1990 කාලෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් සිද්ධ වුණු ඝාතනවලට අපි 
යුක්තිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ඔවුන්ට 
යුක්තිය ඉටු කරන්න බැහැ කියලා. නමුත් ෙම් ආයතනය අද 
ආරම්භ කළාම අනාගතය දක්වාම යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා 
අතුරුදහන් වුණු සිවිල් පුද්ගලයන්ට, හමුදාෙව් නිලධාරින්ට, ඒ 
වාෙග්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සාමාජිකයන්ට, ෙද්ශපාලන 
කියාදරයන්ට, අතුරුදහන් වීමට ලක්වුණු සෑම ෙකනාටම, 
සාමාන්ය අහිංසක මිනිස්සු කාටත් යුක්තිය ඉටුවීම අත්යවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි එම කාරණය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සිදු  වුණු ඝාතන, අෙප් රෙට් 
සිදු වුණු අතුරුදහන්වීම්, අෙප් රෙට් සිදු වුණු යුද්ධ පිළිබඳ පශ්න අප 
විසින් විසඳාගත යුතු ෙද්වල් මිස, ෙමය අධිරාජ්යවාදී රටවලට, 
ෙලෝකය පුරාම යුද්ධ අවුළුවමින් යන විවිධ සංවිධානවලට, ඒ 
වාෙග්ම යුද්ධෙය් කඳුළුත්, සාමෙය් කඳුළුත් විකුණාෙගන තමන්ෙග් 
මඩිය තර කර ගන්න හදන NGO වලටත් ෙම්ක ඉල්ලමක් ෙනොවිය 
යුතුයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. එම නිසා අතුරුදහන් වූවන් 

පිළිබඳ පශ්නය ශී ලංකාව ඇතුෙළේ, ශී ලංකා රාජ්යෙය් නීති 
පද්ධතිය ඇතුෙළේ, ශී ලංකා රාජ්යෙය් ස්ෛවරීභාවය ඇතුෙළේ විසඳා 
ගත යුතු පශ්නයක් ෙලස අපි දකිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නිසා අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් දකින ගැටලු කිහිපයක් සඳහා 
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ඒ සංෙශෝධන ආණ්ඩු 
පක්ෂ කාර්යාලයටත්, විපක්ෂ නායක කාර්යාලයටත් ලබාදී 
තිෙබනවා. එහි පළමුවැනි සංෙශෝධනය මම කියන්නම්. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 8වැනි පිටුෙව්, 21වැනි ෙප්ළිෙය් සිට 
තිෙබනවා, "ෙද්ශීය වශෙයන් ෙහෝ විෙද්ශීය සහ සංස්ථාගත කරන 
ලදුව ෙහෝ එෙසේ ෙනොමැති සංවිධානයක් ෙහෝ යම් තැනැත්ෙතකු 
සමඟ අවශ්ය යයි" කියලා. එය ඉවත් විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

එම නිසා "ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීම ඇතුළුව ෙද්ශීය වශෙයන් 
ෙහෝ විෙද්ශීය සහ සංස්ථාගත කරන ලදුව එෙසේ ෙනොමැති 
සංවිධානයක් ෙහෝ යම් තැනැත්ෙතකු සමඟ අවශ්ය යයි ඕ.එම්.පී. ට 
ෙපනී යන අවස්ථාවල දී ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීම;" යන ෙකොටස 
ඉවත් කළ යුතුයි යන පළමුවැනි සංෙශෝධනය අපි ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඉදිරිපත් කරන ෙදවැනි 
සංෙශෝධනය ෙමයයි. ෙමහි 11වැනි පිටුෙව් (ඊ) ෙඡ්දෙය් 
අවසානයට තිෙබනවා, "අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 
වෙරන්තුවකින් ෙතොරව සමහර රාජ්ය ආයතන පරීක්ෂා කළ 
හැකියි" කියලා. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ෙසොයන කාර්යාලයකට 
එවැනි අයිතියක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි දකිනවා. හැබැයි, එය 
අධිකරණයට යටත් විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කරනවා. 

"එෙසේ වෙරන්තුවකින් ෙතොරව පරීක්ෂා කිරීෙමන් පසු පැය 
24ක් ඇතුළතදී අතුරුදහන් වූවන්ෙග් කාර්යාලය අනිවාර්යෙයන්ම 
එය ෙපොලිස්පතිවරයාට වාර්තා කළ යුතුයි. ඊට පස්ෙසේ 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් පැත්ෙතන් අධිකරණ කියාමාර්ගවලට යා 
යුතුයි" කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. 

අපි තුන්වැනි සංෙශෝධනයත් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමහි 19වැනි 
පිටුෙව් 22වැනි ෙප්ළිෙය් තිෙබනවා, "ඒවාට සීමා ෙනොවන පරිදි 
ඕ.එම්.පී. හි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අරමුදල් උපයා ගැනීමට 
ඕ.එම්.පී. ට බලය තිබිය යුතු ය" කියලා. එම ෙකොටස ඉවත් කළ 
යුතුයි කියලා අපි කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි 
ෙම් සංෙශෝධන ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් පශ්නය අනවශ්ය 
ජාත්යන්තරීකරණයකට ලක් කිරීම වළක්වන්න ෙම් සංෙශෝධන 
අත්යවශ්යයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙමම කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. 2009 දී යුද්ධය අවසන් වුණු ෙවලාෙව් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අෙප් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් ෙම් 
පශ්නය විසඳීම සම්බන්ධව අපි ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවලියක් 
තිෙබනවා. මම එය සභාගත* කරනවා. 

අපි 2009 මැයි 27වැනි දිනත් ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්න අපට 
ෛධර්යය තිබුණා. ෙමොකක්ද? අපි කිව්වා, සත්ය පතිසංධාන 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිසමක් පිහිටුවන්න කියලා. ඒක පිහිටුවලා ඉවර ෙවලා එයින් 
පැනනඟින කරුණුවලට පිළිතුරු ෙදන්න කියලා කිව්වා. ෙමොකද, 
ෙම් රෙට් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට කියන්න ෙලොකු 
කථාවක් තිෙබනවා.  LLRC වාර්තාෙව්ත් එම කරුණම තිෙබනවා. 
මම ෙම් වාර්තාව උපුටා දක්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පශ්නයට පැහැදිලි හා නිශ්චිත රාජ්යමය 
කියාමාර්ග ගත යුතුයි කියලා ඒෙකනුත් පිළිෙගන තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
බංෙකොළාත් වුණු, ෙවන කියාගන්න ෙදයක් නැති  කණ්ඩායමක් 
කරන විෙව්චනය ඉතාම බරපතළ වැරැද්දක් විධියට අපි දකිනවා. 
ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, ඒවා නැවත වැළැක්වීම සඳහායි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වැදගත් වන්ෙන්. අපි දන්නවා ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පත් ෙකොපමණ සම්මත කළත්, මියගිය අයට 
සාධාරණය ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ කියා. එය දැනෙගනයි අප ෙමය 
සම්මත කරන්න දායක වන්ෙන්. ඒ නිසා මම අවසාන වශෙයන් 
කියනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සංෙශෝධනවලට යටත්ව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව. අපි 
ආණ්ඩුවට බලකර කියා සිටිනවා, ෙම් සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
කියලා.  

ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. Order, please! ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ෙම් 

ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලාට කථා කරන්න අවශ්ය නම්, කරුණාකරලා 
තමන්ෙග් seats වලට යන්න. එවිට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.[බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කථා කරන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] සියල්ලන්ම ආපහු 
seatsවලට යන්න. Seatsවල ඉඳගන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ඉන් පස්ෙසේ කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 
සභාගැෙබ් ඉඳෙගන බැහැ, සියලු ෙදනාම වාඩි ෙවන්න.[බාධා 
කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කථා කරනවා නම්, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා.[බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කථා 
කරන්න අවශ්ය නම්, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] වැඩ කටයුතු 
කරන්න පහසු ෙවන්න වාඩි ෙවන්න.[බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය කථා කරන්ෙන් නැත්නම්,- [බාධා කිරීම්]  

ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Points of Order ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම තමන්ෙග් අසුන්වලට යන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෙකොටසක් මට බාධා කරන ෙකොට, ඔබතුමාෙග් 
point of Order එකට මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.[බාධා කිරීම්]  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  10ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 10 ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වගන්තිය.- (ඕ.එම්.පී. හි සාමාන්ය බලතල.) 
வாசகம் 11.- (காஆஅ வின் ெபா வான தத் வங்கள்.) 

CLAUSE 11. - (General Powers of the OMP.) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella 
Sir, I move, 

"In page 7, leave out all words in lines 21 to 29 (both inclusive) and 
insert:  

'(a) to enter into all such agreements as are necessary to achieve the 
mandate of the OMP, with any person or organization;' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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11 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

11ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

12 වන වගන්තිය.- (විමර්ශනය කිරීෙම් බලතල.) 
வாசகம் 12.- ( லனாய் த் தத் வங்கள்.) 

CLAUSE 12. - (Powers of Investigation.) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
"In page 10, leave out all words in lines 13 to 23 (both inclusive) 

and insert: 

' (i) to authorize in writing a specified officer of the OMP to enter at 
any time, any place of detention, police station, prison or any 
other place in which any person is suspected to be detained, or 
is suspected to have previously been detained in, and make 
such examinations therein or make such inquiries from any 
person found therein, and retain any documents or objects, as 
may be necessary 

 (ii) the Minister in charge of the subject of Justice shall make 
guidelines as to the manner in which a search in terms of this 
sub-section should be conducted. Such guidelines shall be 
placed before Parliament within a reasonable time not 
exceeding three (3) months 

 (iii) in the event of the OMP conducting a search in terms of this 
sub-section, the OMP shall within 48 hours inform the 
Inspector General of Police of such fact 

 
 
 
EXISTING PROVISION IN SECTION 28(2) OF THE HUMAN 

RIGHTS COMMISSION ACT 
 

Any person authorized by the Commission in writing may enter at 
any time, any place of detention, police station, prison or any other 
place in which any person is detained by a judicial order or 
otherwise, and make such examinations  therein or make such 
inquiries from any person found therein, as may be necessary to 
ascertain the conditions of detention of the persons detained 
therein.'" 

 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. එෙකොළහ. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට හරියට ඇහුෙණ් නැහැ. 8 වැනි පිටුවද, 

11 වැනි පිටුවද?  

11 වැනි පිටුෙව් නම්, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"11 පිටුෙව්,  (ඊ) ෙඡ්දය අවසානයට 'එෙසේ වෙරන්තුවකින් ෙතොරව 
පරීක්ෂා කිරීෙමන් පසු පැය 24ක් ඇතුළත ෙපොලිස්පති ෙවත වාර්තා කළ 
යුතුය.' ෙකොටස ඇතුළත් කළ යුතුෙව්." 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, එය පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිළිගන්නවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
 
 
12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
13 සිට 20 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

13ஆம் வாசகத்தி ந்  20ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 13 to 20 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
21 වන වගන්තිය.- (ඕ.එම්.පී. ය අරමුදල් උපයා 

ගැනීම.) 
வாசகம் 21.- (காஆஅ நிதி திரட்டலாம்.) 

CLAUSE 21. - (OMP to raise fund.) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move the following amendment,  
"In page 18,  leave out all words in lines 5 to 8 (both inclusive) and 

insert: 

'(1)  The OMP shall have the power: 

(a)   to raise funds in order to achieve its mandate, including 
but not limited to obtaining any grants, gifts or 
endowments from within Sri Lanka; and  

(b)   to raise funds in order to achieve its mandate, as grants, 
gifts or endowments from outside Sri Lanka. 

Provided that in the event that the OMP raises funds in terms of sub 
section (b) of this section, such funds shall be channeled through 
the external resources department' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

21ෙවනි වගන්තිෙයහි යට ෙකො ටෙසහි ඇති, "එෙහත් ඒවාට 
සීමා ෙනොවන පරිදි ඕ.එම්.පී. හි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අරමුදල් උපයා ගැනීමට" යන ෙකොටස ඉවත් කළ යුතුයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එකඟයි. 
 
21 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
21ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

22 සිට 28 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

22ஆம் வாசகத்தி ந்  28ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 22 to 28 ordered to stand part of the Bill. 
 
පූර්විකාව පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 

නිෙයෝග කරන ලදී. 
ன் ைர சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Preamble ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කිය විය යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 2.35ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2016 අෙගෝසත්ු 12 වන සිකුරාදා  පු.භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 2.35 க்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ஓகஸ்ட் 12, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 2.35 p.m. until 9.30 a.m. on 
Friday, 12 August, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 930 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

Annual Performance Report and the Statement of Accounts of the 
Finance Commission for the year 2014. - [ The Hon. Lakshman 
Kiriella on behalf of the Prime Minister, Minister of National 
Policies and Economic Affairs ]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and 
Minister of Lands, I present the Annual Report of the Sri 
Lanka Convention Bureau for the year 2013 and move 
that this Report be referred to the Sectoral Oversight 
Committee on International Relations.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Science, Technology 

and Research, I present the Annual Report of the Sri 

Lanka Accreditation Board for Conformity Assessment 
for the year 2014 and move that this Report be referred to 
the Sectoral Oversight Committee on Education and 
Human Resources Development.  

 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Home Affairs, I 

present the Performance Report and Accounts of the 
District Secretariat, Kurunegala for the year 2015 and 
move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Internal Administration and 
Public Management.  

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine, I present the Annual Report of the 
Wijaya Kumaratunga Memorial Hospital, Seeduwa for 
the year 2013 and move that this Report be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human 
Welfare, Social Empowerment.  

 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Provincial Councils 

and Local Government, I present the Annual Report and 
Accounts of Local Loans and Development Fund for the 
year 2012 and move that this Report be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Internal Administration 
and Public Management. 

 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව, එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. -  
එතුමා පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවුෙල්ගම, ඉඟුරුගමුව, අංක 259 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.බී.ඒ.ෙක්. ජයතිලක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) බටෙපොල, ඊරියගහෙදොල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බින්දුෙහේවා 
සුමනදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, හිරිඹුර, ජාතික නිවාස, අංක 17 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි තිලක් එදිරිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබලිඅත්ත, මිහිඳු මාවත, අංක 

281/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. ජගත් පසන්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) අකුරැස්ස, ඉහළ මලිදූව, වගුරුඕවිට "සඳුනි නිවස" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.පී. ලලිතා මාලිනී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතර, ශී රතනපාල මාවත අංක 57/10 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩි. ආරච්චිෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ඌරුගමුව, දන්ෙදනිය, මිහිර II යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ගුණදාස සමරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) මාතර, ෙකොටුව, ධර්මාරාම මාවත, අංක 119/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එච්.පී. සිල්වා මහාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම  ඉඹුල්ගස්ෙදනිය, කෑගල්ල පාර, 

අංක 141/5 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එච්.එම්.පී.යූ. අෙබ්විකම 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල 

විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධ 

පශ්නයක්ද? ෙවනත් පශ්නයක් නම් අපි එය පධාන කටයුතු 
ආරම්භය ෙය්දී ගනිමු.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න 

සම්බන්ධ පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක්. ගරු 

සභානායකතුමා ඒකට එකඟද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, අද උත්තරයක් ෙදන්න නම් බැහැ. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් අපට දැනුම් දුන්ෙන් ෙම් පශ්න 

ගන්ෙන් නැහැ කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය ගන්ෙන් නැහැ.  කැමැති නම් පමණක්  

ඊෙය් පශ්නයක් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් එතුමා ඉල්ලුෙව්.[බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාමාන්යෙයන් ගන්ෙන් නැහැ.  නමුත් ෙම් පශන්ය ගන්ෙන් 

සහෙයෝගෙයන්. ෙමතුමා අද පශ්නය අහනවා. අපි අද උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ; පසුව උත්තර ෙදනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අයිතිය දුන්ෙන් නැහැ. මම මහ 

ෙල්කම්තුමා  මුණ ගැසුණා. එතැනදීත් කිව්වා ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා. මට අද ගන්න තිබුෙණ්, ෙවනත් පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න ගන්ෙන් නැහැ. අද 

ඉල්ලුෙව් ඊෙය් පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක්. නමුත් 
ෙවන දවසකයි උත්තර ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවන දවසක ගනිමු. ෙම්කට  වාදයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප කාටවත් විෙශේෂයක් කරන්න එපා. 

ෙමතැන ඇති වුණ පශ්නය ෙම්කයි. මා ඊෙය් පක්ෂ නායක 
රැස්වීමට සහභාගි වූෙය් නැහැ. මා විසින් ඊට ෙපර ෙම් ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) පශ්නය ලබා දී තිබුණා. ඒ පිළිබඳව මම අදාළ 
අමාත්යවරයාත් දැනුවත් කළා.  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ෙහට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා 
මම එතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කළා. ෙමතැන ෙම් ෙවන games 
තිෙබනවා. ඒ අය ගැනත් මම කියන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා අදාළ ගැටලුව ගැන කියන්න ෙකෝ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් games තිෙබන්ෙන් කා අතරද, 

එකිෙනකා නිදහස් කර ගන්න මැදිහත් වුණු ආකාරය, passports  
සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමාට කථා කළ ආකාරය ආදි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ගැන ඕනෑ නම් අපි කියන්නම්. Games තිෙබන්ෙන් 
කාෙග් ළඟද කියා අපි කියන්නම්. මම ඉතා සරල පශ්නයක් 
ඇසුෙව්. මම ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක් ඉදිරිපත් 
කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  අමාත්යතුමාවත් දැනුවත් කර 
තිබුණා. ඊෙය් පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමට ෙපර තමයි, මම එය 
ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. අද දිනෙය් පශ්න ගන්ෙන් නැහැ කියන 
තීරණය ගන්නට ෙපර අවස්ථාෙව් තමයි, මා ෙමය ඉදිරිපත් කර 
තිබුෙණ්. ෙමම පශ්නය අද සාකච්ඡාවට ගැනීමට ෙනොහැකියි කියා 
ෙල්කම්තුමා මා දැනුවත් කළා. එතුමා සාධාරණයි. හැබැයි, මම 
සභානායකතුමාෙගන් විමසා සිටියා, ෙමය සාකච්ඡා කිරීමට 
අවස්ථාව ෙදනවාද කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන  නිසා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, කලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිසා. මට ෙවන ෙවන ඒවා 

අවශ්ය නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන්ට එෙහම 
ෙවන ෙවන පශ්න තිෙබනවා නම් අද මට ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑත් නැහැ. සුදු ඇඳුම ඇ දෙගන ඒ වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ 
කරන්න එපාය කියන එකයි මම ඒ මහත්වරුන්ට කියන්ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය, ගරු චන්දිම 

වීරක්ෙකොඩි මහතා. 

 
තිකුණාමලය වරාය ආශිත පිහිටා ඇති ෙතල් 
ටැංකි සම්බන්ධෙයන් මතුව ඇති ගැටලුකාරී 
තත්ත්වය :  ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
தி மைலத் ைற க எண்ெணய்த் தாங்கி 

ெதாடர்பில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைன : 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சாின  கூற்  
PROBLEMATIC SITUATION WITH REGARD TO 

OIL TANK FARM CLOSE TO TRINCOMALEE 
HARBOUR: STATEMENT BY MINISTER OF 
PETROLEUM RESOURCES DEVELOPMENT 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් 2016.07.08 දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නයට මා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය දවසක ෙමම පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 
බැරි වු ෙණ්, අෙප් ගරු ඇමතිවරයකුෙග් ආදරණීය මෑණියන්ෙග් 
අවමංගල්යයට සහභාගි වීම නිසා ගරු සභාවට  පැමිණීමට 
ෙනොහැකි වූ නිසායි. ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා ෙබොරුවට කෑ 
ගහන්න අවශ්ය නැහැ, මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.   

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

01. ඔව්. 

02. (i) ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් ඉංජි ෙන්රුවන් 
විසින් සකස ්කරන ලද තාක්ෂණික වාර්තාෙවන් 
පහත සඳහන් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර ඇත. 

  ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි අංක: 37 සිට 41 දක්වා සහ 
ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි අංක: 73 සිට 76 දක්වා ඉතා 
සුළු අලුත්වැඩියා කිරීම්වලින් පසුව භාවිත කළ 
හැකි තත්ත්වෙය් පවතී. 

  වරාය ජැටිෙය් සිට දුම්රිය ඉන්ධන ටැංකිවලට 
ඉන්ධන පුරවන සථ්ානය දක්වා කිෙලෝමීටර් 2ක 
දුර පමාණයකට අලුතින් නළ පද්ධතියක් ඉදිකිරීම 
සහ ඊට අදාළව දුම්රිය ඉන්ධන ටැංකි සහ ඉන්ධන 
බවුසර් පුරවන ගැන්ටි ඉදිකිරීම. 

  දැනට පීමා ආයතනය සහ ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව 
විසින් භාවිත කරන අංක: 36,42,43,44 වන 
ටැංකිවල ඉන්ධන ගබඩා කිරීම ෙහෝ ගිනි නිවීම 
සඳහා ජලය රැස ්කිරීමට භාවිත කිරීෙම් හැකියාව 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා එළඹ ඇති ගිවිසුම් 
නැවත සමාෙලෝචනය කිරීම. 

  සියලුම පෙව්ශයන්හි සහ ටැංකි සංකීර්ණෙය් ඉහළ 
ෙකොටස ඇතුළත ආරක්ෂක මුර කුටි පිහිටුවීම. 
තවද, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හා ශී ලංකා නාවික 
හමුදාවට ඉහළ ටැංකි ෙකොටෙසහි මුර සංචාරය 
කරන ෙලසට ඉල්ලීමක් කිරීම. 

  ක්ෙෂේත පරීක්ෂණෙය්දී අනාවරණය වූ පරිදි ෙතල් 
 ටැංකි 41, 40, 39 සහ 48 ටැංකිවල සිට දුම්රිය 
ඉන්ධන  ටැංකිවලට ෙතල් පුරවන සථ්ානය දක්වා 
ෙපොෙළොව මතුපිට ෙතල් නළ 2ක් පිහිටා ඇති 
බැවින්, ඉතා ෙකටි කලක් තුළදී අංක: 37, 38, 41, 
73, 76 දරන ෙතල් ටැංකි නළ පද්ධති මඟින් 
සම්බන්ධ කිරීම. ෙම් අනුව ෙතල් ගබඩා කළ හැකි 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 90,000 දක්වා වර්ධනය 
කළ හැකිය. ඒ අනුව සංසථ්ාෙව් අදහස වන්ෙන් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අඩු වූ ඉන්ධන මිල 
ගණන්වල වාසිය ලබා ගැනීමටත්, සංසථ්ාෙවහි 
තිකුණාමලය ෙතල් ගබඩා ටැංකි සංකීර්ණෙය් 
 ෙකෙරන ෙතල් ෙමෙහයුම් කටයුතු පසාරණය 
කිරීමට හැකි වන ෙසේ පුනරුත්ථාපනය කිරීමටය. 

     පරීක්ෂණ කණ්ඩායෙම් අදහස වන්ෙන් 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ගබඩා ටැංකි සංකීර්ණය 
සතුව පවතින ෙමටික් ෙටොන් 840,000ක් 
ධාරිතාවය (ලීටර් මිලියන 1,000කට වැඩි) 
සංවර්ධනය කර භාවිත කිරීමටය. එය දැනට 
රෙටහි පවතින ඉන්ධන ගබඩා ධාරිතාෙවන් 1.5ක 
ගුණයක් ෙව්. 

 (ii) එම වාර්තාව සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

03. ඔව්. 

04. ඔව්. 2016.05.24 දින 

05. ඔව්. 

06. ගරු අගමැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්ය 
මණ්ඩල සටහනට අනුව, 2016.06.07 දින පැවැත්වුණු 
අමාත්ය මණ්ඩල රැසව්ීෙම්දී ඉහත තීරණය අවලංගු කර 
ටැංකි 84කින් සමන්විත, තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණෙය් ඉහළ ෙකොටෙසේ ෙමෙහයුම් කටයුතු, ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව සහ ලංකා ඉන්දියානු ෙතල් 
සමාගම විසින් පිහිටවනු ලබන හවුල් ව්යාපාරය ෙවත භාර 
දීම සහ කාලරාමුවක් මත පදනම් වූ කියාකාරී සැලැසම්කට 
අනුව, එක් වරකට ටැංකි 30 බැගින් සංවර්ධනය කිරීමට 
තීරණය කර ඇත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Personal Explanation by Hon. Risad Badhiutheen.    

 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික 

කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள  

ெசாந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. RISAD 

BADHIUTHEEN 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேநற்  ன்தினம் 
அதாவ , 10.08.2016 தன்கிழைம பாரா மன்றத்தில் 
ெகளரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களிடத்தில் 
ேகள்வி ேகட்கும் சந்தர்ப்பத்தின்ேபா , வன்னி மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 
அவர்கள், நான் சைபயில் பிரசன்னமாக இல்லாத நிைலயில், 
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பான 
என் ைடய சிறப் ாிைமகைள மீறி என்மீ  பல்ேவ  
அவ றான விடயங்கைளத் ெதாிவித் , இந்த உயாிய 
சைபையப் பிைழயாக வழிநடத்தி ள்ளார் என்பைத மிக ம் 
ேவதைன டன் இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  

இவர் திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ெதாடர்ச்சியாக 
இவ்வாறான விடயங்கைள இந்த உயர் சைபயில் 
கூறிவ கின்றைமயான  ஜனநாயகத்தின் அ ப்பைட 
வி மியங்கைள மீ கின்ற ஒ  ெசயல் என்பைத நான் 
ஆரம்பத்திேலேய கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகள் சட்டத்தின் 84ஆம் 
பிாிவின் பல உப பிாி கைள இவர் பகிரங்கமாகேவ மீறி, 
இந்தச் சைபயில் என்ைன அவமதித்தைமயான , என்ைன ம் 
என  கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் பல இலட்சக் 
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கணக்காேனாாின் மனைத ம் ண்ப த்திய மிக ம் 
ேமாசமான ஒ  ெசயற்பாடாகும். இவர் தன  உைரயில், 
மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்காலத்தில்   நான், அவர  
மகன் எனக் கூறித் திாிந்ததாக என்மீ  ஓர் அபாண்டத்ைதக் 
கூறியி க்கின்றார். என் ைடய தந்ைதயின் ெபயர் அப் ல் 
ரஹ்மான் பதி தீன் என்பைத அவ க்கும் இந்தச் சைபக்கும் 
நான் கூறிக்ெகாள்வேதா , இவ ைடய இந்தக் கூற்றின் 
தாற்பாியத்ைதப் ாிந் ெகாள் மா ம் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், என்ைன "நீதிமன்றத் க்குக் கல்ெலறிந்தவர்" எனக் 
கூறி, ஓர் அப்பட்டமான அவ றின் லம் இந்தச் 
சைபயிைன ம் நாட்  மக்கைள ம் பிைழயாக வழிநடத்த 
இவர் யற்சித் ள்ளார். இந்த விடயம் ெதாடர்பாக எந்தக் 
குற்றச்சாட் ம் இந்த நாட் ன் எந்தெவா  ெபா ஸ் 
நிைலயத்தி ம் என்மீ  சுமத்தப்படவில்ைல; இவர் சா யி ந்த 
குற்றச்சாட் த் ெதாடர்பாக எந்தெவா  நீதிமன்றத்தி ம் 
எனக்ெகதிராக யா ம் வழக்குத் ெதாடர மில்ைல என்பைத 
இந்த உயர் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, ஓர் அப்பட்டமான ெபாய்ைய அவர் 
இங்கு உைரத்தி க்கின்றார் என்பைத உங்க க்குச் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவர் ேம ம் தன  
உைரயில், "ஊழல் ேமாச யில் ஈ பட்டதாகக் குற்றஞ் 
சாட்டப்பட் , நிதி ேமாச க் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவில் 

ைறப்பா  ெசய்யப்பட்டவர்" என்  என  ெபயைரக் 
குறிப்பிட் க் கூறி ள்ளார். ஏறத்தாழ இரண்  ேகா ேய பத்  
இலட்சம் மக்கள்  வா ம் இந்த நாட் ல் என  தனிப்பட்ட 
ேவகமான அரசியல் வளர்ச்சி மற் ம் வின மக்கள் 
மத்தியி ம் என  கட்சி ெபற் வ கின்ற அேமாக வரேவற்  
என்பவற்ைறச் சகித் க்ெகாள்ள யாமல் ஒ  சி பான்ைமக் 
கட்சியில் ேதால்வி ற்ற ேவட்பாளர் ஒ வர் 
காழ்ப் ணர்ச்சி டன் என்மீ  ன்ைவத்தி ந்த பல 
குற்றச்சாட் கைள - இ வைர யா ம் நி பிக்காத அல்ல  
எந்தெவா  விசாரைண ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  என்மீ  
குற்றம் சாட்டப்படாத நிைலயில் - இங்கு மீண் ம் இவர் 
சுட் க்காட் ப் ேபசியி ப்ப , இச்சைபயின் சம்பிரதாயங் 
கைள மீறி என்ைன அவமதிக்கின்ற ஒ  ெசயலாகேவ உள்ள .  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரா மன்றத்தில் அவர் 
ெதாிவித்த இவ்வாறான ெபாய்யான க த் க்கள் ேநற்ைறய 
தினம் தமிழ் அச்சு ஊடகங்கள், இலத்திரனியல், மற் ம் பதி  
ெசய்யப்பட்ட சில இைணயத்தளங்களில் மிக ம் ன் ாிைம 
ெகா க்கப்பட் த் தைலப் ச் ெசய்திகளாக ம் ெகாட்ைட 
எ த் க்களி ம் பிரசுாிக்கப்பட்டைமைய மிக ம் 
ேவதைன டன் இந்தச்  சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். அவர் இந்த உயர் சைபயிேல மீண் ம் 
மீண் ம் என்ைனப் பற்றிப் பிைழயான தகவல்கைள 
ெவளிப்ப த்தி வ கின்றார். இதற்கு ஆதாரமாகப்  பின்வ ம் 
ஹன்சாட் அறிக்ைககளில் குறிப்பிட்டவற்ைற உங்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்: 

2016 மார்ச் 23, தன்கிழைம ெவளிவந்த ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயின் 756ஆவ  பக்கத்தில் காணப்ப ம் அவ ைடய 
உைரயில், என் ைடய ெபயைரக் குறிப்பிட்  மிக ம் 
ேமாசமாக என்ைனக் ேகவலப்ப த்திப் ேபசியி க்கின்றார். 
அத் டன், மன்னார் மாவட்டத்தில் எங்க ைடய கட்சியில் 
ேபாட் யிட்டவ ம் ெபாிய கிராமமான வங்காைல வாழ் 
கத்ேதா க்க மான ஒ  ேவட்பாளைர என் ைடய 
அைமச்சிேல இைணப்பாளராக நான் ேசர்த்தி ப்பைத இங்ேக 
குறிப்பிட்  என  சிறப் ாிைமைய மீறியி க்கின்றார்.  

அ மாத்திரமல்ல, 2016 ஏப்பிரல் 07, வியாழக்கிழைம 
நைடெபற்ற பாரா மன்ற அமர்வின்ேபா  என்ைனப்பற்றிப் 
பல ெபாய்கைளக் கூறியி க்கிறார்; அ ம்  'ஹன்சாட்' இல் 
பதியப்பட் ள்ள . ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்  
அவர்கள் என்ைனப்பற்றி இவ்வாறான இட் க்கட்டப்பட்ட 
ெபாய்யான கூற் க்கைளத் தி ம்பத் தி ம்பக் கூறி, என  
ெகளரவத் க்கும் நற்ெபய க்கும் அபகீர்த்தி விைளவித்  
வ வைத நான் இங்கு உங்களின் ேமலான கவனத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசின் பாரா மன்றத்தில் உைரயாற் ம் ஓர் 
உ ப்பினர், நிைலயியல் கட்டைளகள் 84இன் உப பிாி கள் 
(v), (vi), (vii), (viii) என்பவற்ைறக் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  கூறப்பட் க்கின்ற .  அவர் அைத 

ற்றாக மீறியி க்கின்றார் என்பதைன நான் உங்க க்குச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 77
(1) இல் இவ்வா  குறிப்பிடப்பட் ள்ள :  

"எவேர ம் உ ப்பினர், விவாதத்தின்ேபா , ஒ ங்கற்ற அல்ல  
மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவான தகாத வார்த்ைதகைள 
உபேயாகித்தி ந்  அல்ல  விவாதத்தின்ேபா , 78ஆம் 
நிைலயியற் கட்டைளையேயா அல்ல  84இன் உப பிாி  (vi) 
அல்ல  (vii)ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளையேயா மீறி 
ஏேத ம் குறிப்பிட் ந்  அவ்வா  உபேயாகித்ததற்கு 
அவ் ப்பினர் பாரா மன்றம் தி ப்தி ம் வைகயில் விளக்கம் 
தராம ம் அல்ல  தவெறன அைத விலக்கிக்ெகாள்ளாம ம் 
அல்ல  மன்னிப் க்ேகாராம ம் இ ந்தாெரனில் அல்ல  
இக்கட்டைளகளில் குறித் ைரக்கப்படாத கட்டைளைய 
மீறி ள்ளாெரனில் பாரா மன்றம் தகுந்தெதனக் க ம் 

ைறயில் அவ் ப்பின க்ெகதிராக நடவ க்ைக எ க்கலாம் 
என்பேதா , இக்கட்டைளகளில் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
விதத்திலல்லா  ேவெறந்தவிதத்தி ம் இக்கட்டைளகளில் 
குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள கட்டைளைய மீ கின்றைமக்காக 
எவேர ம் உ ப்பின க்ெகதிராக நடவ க்ைக எ ப்பதி ந்  
பாரா மன்றத்ைத இக்கட்டைளகளில் எ ம், இைடயிட்  
நி த்த யா "  

அத் டன், நிைலயியற் கட்டைள 77(2) (i) - 

(அ)  "ஒ ங்கற்ற அல்ல  மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவான 
தகாத வார்த்ைதகள் விவாதத்தின்ேபா  
உபேயாகிக்கப்பட் ப்பதாக, அல்ல   

(ஆ)  விவாதத்தின்ேபா , 78ஆம் இலக்க நிைலயியற் 
கட்டைளைய அல்ல  84இன் உப பிாி  (vi) அல்ல  உப 
பிாி  (viii) ஆம் நிைலயியற் கட்டைளைய மீறி ஏேத ம் 
குறிப்பிட் ப்பதாகச் சபாநாயகர் க தினால், அவர  
தற் ணிபில் அவர் அச்ெசாற்கைள அல்ல  
அக்கூற் க்கைளப் பாரா மன்ற விவாதங்களின் அதிகார 
அறிக்ைகயி ந்  (ஹன்சாட்) அகற் வதற்குக் 
கட்டைளயிடலாம் என்பேதா , அவ்வார்த்ைதகள் அல்ல  
கூற் க்கள் ெசால்லப்படாத ெசாற்களாகக் க தப்ப த ம் 
ேவண் ம்"  

எனக் கூ கின்ற .   

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமற்கூறிய 
அ ப்பைடயில் குறிப்பிட்ட உ ப்பினர் இந்த உயாிய 
சைபயிேல ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக என்ைன 
அவமானப்ப த் கின்றார்.  நான் இலட்சக்கணக்கான 
ஆதரவாளர்கைளக் ெகாண்ட ஒ  கட்சியின் தைலவராக 
இ க்கின்ேறன். இந்த உ ப்பினர் இதன் லம் என  
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ெகளரவத்ைத மாத்திரமின்றி, இலட்சக்கணக்கான என  
ஆதரவாளர்களின் மானம் மாியாைதைய ம் ெகளரவத்ைத ம் 
ேகள்விக்குறியாக்கும் வைகயில் இங்கு நடந் ெகாள்கின்றார். 
எனேவ, த ல் என  பாரா மன்றச் சிறப் ாிைமைய மீறி 
இவர் ஆற்றி ள்ள இந்த உைரைய 'ஹன்சாட்'இல் இ ந்  
நீக்குமா ம், இரண்டாவதாக அவர் இந்த உைரயிைன 
ஆற்றியைமக்காக இந்தச் சைபயிேல மன்னிப் க் 
ேகாரேவண் ெமன ம், இல்ைலெயனில் அதற்குத் 
தகுந்தவாறான நடவ க்ைகையக் ெகளரவ சபாநாயகரான 
நீங்கள் எ க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால் இதற்கு க்கியத் வம் வழங்கிய 
இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் இந்தப் ெபாய்யான 
ெசய்தியிைனப் பரப் வதற்கு எவ்வள  க்கியத் வத்ைதக் 
ெகா த்தார்கேளா, அேதேபால், அதற்குச் சமனாக இந்தச் 
ெசய்தியிைன வாபஸ் ெப வதற்கும் க்கியத் வத்ைத 
வழங்கி நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு நீங்கள் உத்தரவிட 
ேவண் ெமன ம் மிக ம் தாழ்ைமயாகக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් මම අවධානය ෙයොමු 

කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම අදාළ මන්තීතුමා සමඟ කථා කරලා අවශ්ය 
පියවර ගන්නම්. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීෙම්දී  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුව සිදු විය යුතුයි කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 78 (2) ව්යවස්ථාෙව් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා පැහැදිලිවත්, තවත් ව්යවස්ථා රාශියකත් ෙම් 
පිළිබඳව තිෙබනවා.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නම්, තුෙනන් 
ෙදකක ඡන්දයක් අවශ්ය බව ඉතාම පැහැදිලියි. එෙසේ නැත්නම් ජන 
මත විචාරණයක් පවත්වන්න ඕනෑ.  

ඊෙය් සම්මත වූ බවට පකාශ කරන, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාල (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
හරියාකාරව ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වුෙණ් නැහැ. සියලු ෙදනා සභා 
ගර්භෙය් කිසිම ස්ථානයක ෙනොසිටි අවස්ථාවක ඡන්දය විමසූ බව 
පකාශ කරමින් ඡන්දයක් පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. මහ 
ෙල්කම්තුමා ඔබතුමාට වැරදි උපෙදසක් දීම මත ඡන්දය පකාශ 
කළ බව ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්ෙන් ඉතාම කනගාටුෙවන්. 
ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් අතුරුදහන් 
වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත ඊෙය් සම්මත කළා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට ෙමහි සාමාජිකයන් පත් 
කිරීමට පවරා ඇති වගකීම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
අඩංගු ආයතනවලට අයත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමය ආණ්ඩු 

කමය උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙලසත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල 
උදුරා ගැනීමක් ෙලසත් සඳහන් කරනවා. එය කිසි ෙලසකින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාරව සම්මත වන්ෙන් නැත්නම් වලංගු 
වන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,  විරුද්ධ පක්ෂයට කුමන 
අයිතිවාසිකම් ෙනොමැතිව ගියත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන ෙලසත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
පකාරව කටයුතු කරන ෙලසත් යළිත් ඔබතුමාෙගන් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන්  ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඊෙය් සම්මත වූ පනත් ෙකටුම්පත 
වලංගු නැති නිසා, යළි එය පරීක්ෂණ ෙකොට සලකා බැලීම සඳහා 
කටයුතු කළ යුතුය කියන බරපතළ කාරණය ඉදිරිපත් කරමිනුයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් ගරු සභානායකතුමාට. ඊට පස්ෙසේ 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ගරු 
සභානායකතුමායි ඉස්ෙසල්ලා නැඟිට්ෙට්. ගරු සභානායකතුමනි, 
ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] මා අවස්ථාව ෙදන්නම්, ඉඳ 
ගන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, you can speak after me.  
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම අවස්ථාව දුන්නා. 

ඒක පිළිගන්න. 

ඊෙය්ත් මම ඔබතුමාට ෙමතැනට එන්න එපා කියන විට කඩා 
බිඳ ෙගන ආවා. දැන් එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. This is an order, 
please. Yes, Hon. Leader of the House.   - [බාධා කිරීමක්] ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඉඳගන්න. බාධා කරන්න එපා. 
Hon. Leader of the House, you may go ahead. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඊෙය් සම්මත වුණු 

පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනි නම් කාට හරි 
අධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. මම ඊෙය්ත් 
ඒක කිව්වා. කවුරුවත් අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ. මැයි මාසෙය් 
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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22වැනිදා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ. විපක්ෂයට 
ඕනෑ තරම් කල් තිබුණා, අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධයි කියලා පකාශයක් 
ලබා ගන්න. නමුත් ඒක ඊෙය් දවසින් ඉවරයි. අෙප් බුදුන් 
වහන්ෙසේත් ෙද්ශනා කර තිෙබනවා වර්තමානෙය් ජීවත් ෙවන්න 
කියලා. ෙම් කටයුත්ත ඊෙය් දවසින් ඉවරයි. අද අලුත් දවසක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරු සභාව මැදට ආවාම ඔබතුමා 
ෙමොනවා කරන්නද? ඒ මන්තීවරුන්ට ආසනවලට යන්න කියලා 
ඔබතුමා කිහිප වරක් කිව්වා. එතුමන්ලා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු. ඒ අය 
ආසනවලට ගිෙය් නැහැ. ෙසංෙකෝලය උදුරා ගන්න ආවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඊෙය් ෙහොඳ විවාදයක් පවත්වන්න තිබුණා. අපි පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පාර්ලිෙම්න්තුව පරාදයි. Though the 
Bill was passed, Parliament lost. ඒ ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව 
කනගාටු ෙවනවා.  

ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් පථම 
වතාවටයි. ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙහොඳ විවාදයක් 
කරන්න තිබුණා. මම ඔබතුමාට කියනවා, ඊෙය් ෙගනා පනත් 
ෙකටුම්පත පදනම් කර ෙගන කිසිම ෙකනකුට නඩුවක් දමන්න 
බැහැ කියා. There is no criminal liability. මම කියන්ෙන් 
ෙම්කයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ෙවලාව ඉල්ලුවාම ෙවලාව ෙදන්න අගමැතිතුමා එකඟ 

වුණා.  ඔබතුමා තමයි බැහැ කිව්ෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම බැහැ කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම පැය ෙදකක් 

වැඩිෙයන් ෙදන්නම් කිව්වා, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා 
කිරීමක්]  

I agreed to give two more hours. 1971 සිද්ධීන්, 1989 
සිද්ධීන්, උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය යනාදී සියල්ල ගැනම කථා 
කරලා ෙම් පශ්නය අවසානයක් කර ගන්න තිබුණා. මවුවරු, 
පියවරු තමන්ෙග් දරුවන් එන කල් තවම බලාෙගන ඉන්නවා. 
They want to see an end to this. ඊෙය් ඉදිරිපත් වුණු පනත් 
ෙකටුම්පත එයට ෙබෙහවින් උපකාරි වුණා. මා ෙපෞද්ගලිකව 
කනගාටු වුණා, අපට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බැරිවීම ගැන.  

අනික් කාරණය අතුරුදහන් වූවන්ට වන්දි ෙගවීමයි. 1971දී 
ෙව්වා, 1989දී ෙව්වා, උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙය්දී ෙව්වා 
අතුරුදහන් වූවන්ට වන්දි ෙගවීම අපි කළ යුත්තක්. මට මතකයි, 
1994දී මා ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු රජෙය් ඉන්නෙකොට 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් එකසිය ගණනක් අතුරුදහන් වුණා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතෙකොට ආණ්ඩුව කවුද? එතෙකොට ආණ්ඩුව යූඑන්පී 

ආණ්ඩුව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකයි මා කියන්ෙන්. එදා මහනුවර දිස්තික්කය නි ෙයෝජනය 

කළ ඇමතිවරයකු හැටියට මා මහින්ද විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා 
ෙගන්වා එකසිය ගණනකට වන්දි දුන්නා. [බාධා කිරීම්] උතුරු 

නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙය්දී අතුරුදහන් වුණු අයටත් යම්කිසි වන්දියක් 
අපි ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් කරුණු සියල්ල ගැනම ඊෙය් අපි සාකච්ඡා 
කරන්න හිටිෙය්. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, විපක්ෂය ඒ විවාදය 
විනාශ කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 

කරනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 133 ෙකෙරහි. 133 ස්ථාවර 
නිෙයෝගෙය් අවසාන ෙකොටස පමණක් මා ඉදිරිපත් කරනවා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 133හි අවසාන ෙකොටෙසේ ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා: 

"..... එම ඇමතිවරයා එම ෙයෝජනාවට පනත් ෙකටුම්පතට ෙහෝ 
සංෙශෝධනයට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වි යුතු ය."  

ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනෙත් 19වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:  

"ෙම් පනත යටෙත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ඕ.එම්.පී.ට පැවරී 
ඇති කර්තව්ය ඉටු කිරීම සඳහා එම කාර්යාලයට හැකිවන පරිදි පමාණවත් 
අරමුදල් රජය විසින් එම කාර්යාලයට ලබා දිය යුතු ය."  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා ගැන අපට ඊෙය් වාද විවාද කරන්න තිබුණා ෙන් ගරු 

මන්තීතුමා. ඇයි අද ගන්ෙන්, ඒක? ඊෙය් වාද කරන්න තිබුණා 
ෙන්. ඇයි ඔබතුමන්ලා ඊෙය් වාද කෙළේ නැත්ෙත්? අද ෙවන 
subject එකක් ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්වා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ කථා කරනකල්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ගැන වාද කරන්න ඊෙය් අවස්ථාව තිබුණා. අද පළමුව 

ඒවා ගැන කථා කරන්න බැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝගවලට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන එකයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. මම අවධානයට 

ගන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්ක බල රහිත පනතක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් වාඩි ෙවන්න. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා, ඒ වාෙග්ම මම අහනවා, පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 
මැදින් ෙමහාට එන්නත් අවසරය තිෙබනවාද කියලා. ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල එෙහම තිෙබනවාද? ඒකට කවුද වග කියන්න ඕනෑ?  

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් අතුරුදන් වූවන්ෙග් 

ෙදමව්පියන්ට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් දරුවන්ට 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා දැනගන්න. ඒ සෙහෝදරවරුන්ට අයිතියක් 
තිෙබනවා, තමන්ෙග් ෙසොෙහොයුරාට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා 
දැනගන්න. ඒ මිතුරන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් මිතුරන්ට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා දැනගන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
කිසිදු පාලකෙයක් සහ පාලනයක් අෙප් රෙට් පුරවැසියන් අතුරුදන් 
ෙකොට තමන්ෙග් බලය පවත්වාගන්නත්, බලය ලබා ගැනීම 
සඳහාත් දරන පයත්න අපි නතර කළ යුතුව තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් පනත මඟින් සියල්ල සම්පූර්ණ ෙවයි කියා 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් 1988-
1989 කාල වකවානුව තුළ ෙම් රෙට් විශාල පිරිසක් අතුරුදන් වීමට 
භාජන ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ඉහතදීත් 
අතුරුදන් වීමට භාජන ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ කරුණු ෙබොෙහොම සැෙකවින් ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද්ධය වකවානුෙව්දීත් 

එෙහමයි, යුද්ධෙයන් පසුවත් එෙහමයි. ලලිත්, කුගන් වැනි 
තරුණයින් අතුරුදහන් වුෙණ් ගරු කථානායකතුමනි, යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ. ඒ ෙදමව්පියන්ට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
දරුවන්ට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා දැනගන්න. ඒ සඳහා වැදගත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ඒෙක් සමහර 
ඒවාට අපි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, මීට 
ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ 
ෙව්ලාෙව් ෙම් කණ්ඩායම ෙම් සභා ගැබ මැදට බැස්සා. වැදගත් 
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අපට තිබුණා. ඒ 
සංෙශෝධනවත් ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරිවයි එදා ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, වගකීමකින් 
යුතුව ඒ පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසායි ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරමින්, ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා අෙප් දායකත්වය ලබා 
දුන්ෙන්. වැදගත්ම ෙද් තමයි ගරු කථානායකතුමනි, එහිදී ෙම් අය 
සභා ගර්භය මැදට බැහැලා කෑ ගහන්න ඇති. හැබැයි, අපට 
තිබුණා, අදහස් දැක්වීෙම් අවස්ථාවක්. ඒ අයිතියත් එතුමන්ලා 
උදුරා ගත්තා. ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]සභා ගර්භය මැදට 
බැහැලා කෑ ගහලා,-  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට තිබුණා, ඒ පිළිබඳව අදහස් 

ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා එය පිළිගන්නවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විවාදයට අරෙගන, අපට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. 

[බාධා කිරීම්] ඒ කිසිවකට ඉඩ ෙනොදී කඩාකප්පල්කාරී 
කණ්ඩායමක් ෙලස ෙමතැන හැසිරුණා. පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සංෙශෝධන, පනත් ෙකටුම්පෙත් සමහර වගන්ති නිරාකරණය කර 
ගත යුතුව තිබුණා. පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණු සමහර කරුණු 
නිරාකරණය කර ගත යුතුව තිබුණා. පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණු 
සමහර කරුණු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර ගත යුතුව තිබුණා. 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සමහර කරුණුවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ 
යුතුව තිබුණා. ඒ කිසිවකට ඉඩ ෙනොදී කණ්ඩායමක් සභා ගර්භය 
මැදට ආවාම ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටයි අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා තවම කථා කරනවා. 

ඔබතුමා කියන ඒවා අහන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාටයි අවස්ථාව ෙදන්ෙන්. 

දැන් හරි.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාව මරන්නත් හැදුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ඉඳගන්න. [බාධා 

කිරීමක්] ඉඳගන්න. ඔබතුමාට කථා කරන්න වුවමනා නම් 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපටත් අයිතිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිය තිෙබනවා, අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයිතිය කිසිම 

විධියකින් මම ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ. මම පජාතන්තවාදීව කටයුතු 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ අයිතිය කාටත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙකෝ! ඉතින් අපට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථා කරන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

වාඩි ෙවන්න. [බාධා  කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා  

කිරීම්]   

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂයටත් ඕනෑ වුෙණ් පනත් 

ෙකටුම්පත ගැන සාකච්ඡාවට ඉඩ ෙනොදී, වැදගත් කරුණු 
අවධානයට ලක් කිරීමට ඉඩ ෙනොදී කටයුතු කරන්නයි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ෙමතුමන්ලා ඒ වුවමනාව ඉටු කළා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉන්න. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියන ඒවා අහන්ෙන් නැහැ, විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා එතුමාට ඕනෑ 
විධියට -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, දැන් ෙම්ක ඉවරයක් 

කරන්න. ඔබතුමාට දිගටම කථා කරන්නට අවස්ථාව ෙදන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් සම්මත කර ගත්ෙත් වැදගත් 

පනත් ෙකටුම්පතක්. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සමහර වැදගත් වගන්ති පිළිබඳව අපට අමාත්යතුමාෙගන් පැහැදිලි 
කර ගත යුතුව තිබුණා. සමහර වගන්තිවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කළ යුතුව තිබුණා. සමහර වගන්තිවලට අෙප් විෙරෝධය සඳහන් 
කළ යුතුව තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව අපට උරුමයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් පක්ෂෙය් 
විශාල සාමාජිකයන් පමාණයක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳව වැදගත් සාකච්ඡාවක් සිදු කිරීමට අප ඉඩ දුන්නා. 
හැබැයි, අපි දන්නවා, ආණ්ඩුෙව් වුවමනාව වී තිබුෙණ් ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පුළුල් සාකච්ඡාවකට බඳුන් ෙනොකර හිතුවක්කාරී, 
තක්කඩි ෙලස සම්මත කර ගැනීමයි කියලා. ආණ්ඩුෙව් ඒ 
වුවමනාව ඉටු කර ගන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා සභාව මැදට ඇවිල්ලා සාකච්ඡාවකින් 
ෙතොරව ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. අන්තිමට සිද්ධ වුණු ෙද් තමයි ආණ්ඩුෙව් වුවමනාවයි, ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායෙම් වුවමනාවයි සමපාතවීම. ඒ 
අනුව තමයි ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුෙණ්. මීට වඩා වැදගත් 
සාකච්ඡාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන්න තිබුණා. [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙගන් පසුව 
ඔබතුමාට අවස්ථාව  ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම් සභාෙව් උද්ගත වූ තත්ත්වය 

ගැන අපි කවුරුත් අද කනගාටුෙවන් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම ඒ 
බව පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ. එවැනි තත්ත්වයක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඇතිවිය යුතු නැහැ. ඊෙය් අපට විවාදය කරගන්න බැරි 
වුණාය කියා අෙප් සභානායකතුමා කිව්වා. එම විවාදය කර ගන්න 
බැරි වුෙණ්, අප අතර එකඟත්වයකින් සභාෙව් කටයුතු ෙගන 
ෙනොයාම නිසායි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිතරම උත්සාහ 
කරන්ෙන් එකඟත්වයකින් යුතුව, සභාෙව් ෙව්ලාවන් නියම 
කරෙගන අප සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා වැඩ කර ෙගන 
යන්නයි. විවාදෙය්දී අෙප් මත එකිෙනකාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඒ ඒ ෙද්වල් සම්මත කර ගන්නත් 
පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් 
ආරාවුල ඇති ෙවලා, ෙම් තත්ත්වය උද්ගත වුෙණ් ෙම් විවාදයට 
තව එක දවසක් ලබා ගැනීම සඳහා එකඟතාවක් ඇති ෙනොවීම 
නිසායි. එෙහම නැතිව, විවාද කරන්න බැහැ කියා ෙනොෙවයි. ෙම් 
විවාදයට තව එක දවසක් ෙම් මාසය තුළම ලබාදීමට ආණ්ඩුව 
එකඟ ෙනොවූ නිසායි. ආණ්ඩුව එෙසේ ඇට්ටර විධියට කියා කිරීම 
නිසා උද්ගත වුණු තත්ත්වය ගැන ඔබතුමාටවත්, අපටවත් කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ඒ නිසා අෙප් සභාවත්, සභාෙව් විවාදයත් 
ඉතාම බාල මට්ටමකට වැටුණා. අනාගත විචාරකෙයෝ කියාවි, ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඊෙය් සම්මත වූ පනතට තිෙබන්නා වූ වටිනාකම 
ඉතාම අඩු බව. එවැනි තත්ත්වයකට පත් වුෙණ් ආණ්ඩුෙව් 
ඇට්ටරකම නිසායි. ආණ්ඩුෙව් ඇට්ටරකමට අප යට කර ගන්න 
බැහැ; රූකඩ විපක්ෂය යට කරගන්න පුළුවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අප 51ෙදෙනකුෙග් වුවමනාව ෙනොසලකා 
ඔබතුමාට ෙම් සභාව කර ෙගන යන්න බැරි බව ඊෙය් 
ෙහොඳාකාරවම ඔප්පු වුණා. ඒක ඉදිරිෙය්දීත් ඔප්පු ෙව්වි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Point of Order එකක්ද? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
නැහැ, නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් කාටත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. එම නිසා 
එතුමාටත් ඒ අයිතිය ෙදන්න. ෙමොකද, අපිත් ඒ අයිතිය ගැන හුඟක් 
කථා කරපු අයයි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
එෙහම අයිතියක් නැත්නම් අනික් අයටත් ඒ අයිතිය ෙදන්න 

විධියක් නැහැ. කථා කරන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව 

දුන්නා. දැන් කථා කරන්න.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් ෙනොවූ විරූ 

පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ඊෙය් සම්මත කෙළේ. ඒකට  ඒ තරම් 
හදිසියක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකද කියන කාරණය තමයි අප පශ්න 
කරමින් සිටිෙය්. 23වැනි දා ඡන්දය විමසන දිනෙය්දී ෙම්ක 
සාකච්ඡාවට ගන්නයි තිබුෙණ්. ඊට කලින් සාකච්ඡාවට ගත්තා නම් 
ෙමොකක්ද කරන්න තිබුෙණ්? විපක්ෂය විධියට අප 51ෙදෙනක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ 51ෙදනා ලක්ෂ 
ගණනක් ඡන්ද දායකයන් නිෙයෝජනය කරනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එක්ෙකෙනක් airport එෙක්. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ මහත්තෙයෝ, හැම එකටම බාධා 

කරන්ෙන් නැතිව. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු චන්දිම 

ගමෙග් මන්තීතුමනි, I am warning you. එතුමාට කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න.   

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අසූචි වළට පැනපු සූකරෙයක් වාෙග් 

එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ හැසිෙරන්න එපා කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හැකරැල්ෙලක් වාෙගයි.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් එතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මැදහත් කථාවක් මම ෙම් කරන්ෙන්. ෙමම පනත ෙම් 

ඉතිහාසෙය් වැදගත්ම පනතක් නම් ඒකට විපක්ෂයට ඉඩ ෙදන්න 
ඕනෑ යුතුකමක් ඔබතුමාට තිබුණා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 තිබුණා. ඒ යුතුකම මම පිළිගත්තා. ඒ යුතුකම අනුව තමයි 

කියා කෙළේ. මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
නමුත්, ඔබතුමන්ලා ඉක්මන්කාරී ෙලස කියා කරපු නිසායි ෙම් 

පශ්නය මතු වුෙණ්. අෙප් ගරු සභානායකතුමා කියනවා 
පාර්ලිෙම්න්තුව "loss"  කියලා. ෙම් තත්ත්වය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුව 
"loss" තමයි. 51ෙදෙනක් නිෙයෝජනය කරන, ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ජනතාවෙග් මතය නිෙයෝජනය කරන මිනිසුන්ෙග් අයිතියට ගරු 
කරන්ෙන් නැත්නම් ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව "loss"  
තමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ කාරණය පිළිගත්තා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒක තමයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. පිළිගත්තා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ 

ෙදන්න.  ෙම් රෙට් තිබුණු ඓතිහාසික යුද්ධය පිළිබඳ කාරණයත් 
ෙමතැනට ෙගනැත් තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීතුමන්ලා අද ෙමෙහම කථා කරනවා. මම එතුමන්ලාට 
ෙපෞද්ගලිකව ගරු කරනවා. මම ඒකත් කියන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. සෑම මන්තීවරෙයකුටම කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම් අයිතිය ලබා ගැනීමට 
විපක්ෂෙය් සිටින කාලෙය්ත් අප කථා කළා. අප ඒ ෙවනුෙවන් පීඩා 
වින්දා. ඒ නිසා එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
එෙහම අයිතියක් නැත්නම් අපිත් ඒ විධියට දිගටම 

හැසිෙරනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒකට අපි එෙහම බය නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ නිසා තමයි ඊෙය්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඉන්න මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඉතිහාසෙය් එක්තරා යුගයක ෙම් රෙට් ඡන්දය ඉල්ලන 

මිනිස්සුත් මැරුවා. ඡන්දය ෙදන මිනිස්සුත් මැරුවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එච්චරයිද ඔබතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන්? ගරු 

සභානායකතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  Let him finish, Hon. 
Lakshman Kiriella.  Everybody has a right to speak.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 ගරු සභානායකතුමනි, මම ෙපොඩි මිනිෙහක් ෙන්. ඔබතුමා 

කියනවා ෙන් මම කථා කරනවාට කැමැතියි කියලා. ෙපොඩ්ඩක් 
මට ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ.  

ඒ ඉතිහාසය පියමං කරලායි අප ෙමතැනට ආෙව්. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙම් සැබෑ වුවමනාව ඉතිහාසයට යෑම 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජාත්යන්තර වුවමනාව. ජාත්යන්තර වුවමනාවටයි 
ෙම්ක කෙළේ. ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය ඒක දන්නවා. 

1361 1362 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕවා ඊෙය් දිනෙය් කථා කරන්න තිබුණා 

ෙන්. ඊෙය් එච්චර අවස්ථාව දීලාත් කථා කෙළේ නැහැ. මන්තීවරු 
6ෙදෙනක් හිටියා. ඒ අයට අවස්ථාව දුන්නා ෙන්. අද  ෙම් ෙද්වල් 
කථා කරන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හදිසිෙය් ෙගනාපු නිසා තමයි අප විරුද්ධ 

වුෙණ්. ජනතාව ලක්ෂ 47ක් නිෙයෝජනය කරන අපට,- [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් ඔය ෙද්වල් කථා කරන්න තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභානායකතුමා.     
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිත මිත වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මැතිතුමා තමයි එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එක්ක ජිනීවා 
ගිෙය්. ෙමතුමා තමයි ජිනීවා ගිෙය්. ජිනීවා යෑම ගැන අපට 
ඉගැන්වූෙය් ෙමතුමා. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා අතුරුදන් වූ අයෙග් 
නම් 400 ගණනක ලැයිස්තුවක් අරෙගන ජිනීවා ගියා. ඒ අය ගැන 
ඊෙය් කථා කරන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙම් ''වළට'' 
බැස්සාම ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] කනගාටුයි. 
ලජ්ජයි.  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අද ෙමතැනින් ඒ කාරණය ගැන කථා කරන එක 

නවත්වන්න ඕනෑ.  

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය ඔබතුමියෙග් අදහස 
ෙමොකක්ද?   

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කාරණා ෙදකක් කථා කරන්න  

තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කරුණ ගැනත් එක්කද?  
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැබැයි, ඔබතුමියට ෙම් කරුණ ගැන ඊෙය්ත් කථා කරන්න 

තිබුණා. කමක් නැහැ, දැන් කියන්න. 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මන්තීවරෙයකුෙග් වරපසාද සම්බන්ධෙයන් මට - [බාධා 

කිරීම්] කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් ගරු සභාෙව්දී කාන්තා 
අයිතිය නැති කිරීමක් ගැන තමයි මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් වරපසාද පශ්නයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඊට කලින් කිව යුතුයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් දිනෙය් ඇති වුණු සිද්ධිය ගැන අපි ෙබොෙහොම 
කනගාටු වන බව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙහොඳයි. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔබතුමා විනිශ්චයකාරවරෙයක් වාෙග් ෙදපාර්ශ්වයටම සවන් 

දිය යුතු අවස්ථාවක් ඊෙය් තිබුෙණ්. නමුත් ඒක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
ෙකෙසේ ෙවතත්. මම ඒ ගැන තවදුරටත් කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙපෙර්දා විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරද්දී - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ගරු මන්තීතුමියට 

පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා ෙපෙර්දා පැවැති විවාදෙය්දී 

මෙග් නම කියලා, කාන්තා මන්තීවරියකට හිංසනයක් ඇති වන 
ආකාරයට, පීඩාවක් ඇති වන ආකාරයට අපහාසාත්මක විධියට 
කථා කර තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වචන ටික මම ෙම් 
සභා ගර්භෙය් ආපහු කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් මට 
හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න  කියලා මම  ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඒ කාරණය මට ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්න. අපි 

අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමිය සඳහන් කළ 

කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් මට අදහසක් පකාශ කරන්න 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම සමබරව ඊෙය් ඒ වැඩ 
කටයුත්ත කළ බව අපි කවුරුත් දැක්කා. පක්ෂ නායක රැස්වීම්, වාර 
ගණනාවක් පැවැත්වූවා. ඔබතුමා ඊෙය් හැම පක්ෂයකටම 
ආරාධනා කළා කථා කරන්න. නමුත් ඒ අය විනයක් නැතුව සභාව 
මැදට ආවා.  තමන්ෙග් නායකයන් රෙට් නැති නිසාත්, සමහරුන්ට 
airport යන්න තිබුණ නිසාත් ෙම් සභාෙව් වැඩ කටයුතු 
කඩාකප්පල් කරන්න හැදුවා. [බාධා කිරීම්] ඊෙය් ඒ විවාදය 
පවත්වන්න ෙනොදී, අද ජනතා ෛවරය මතුෙවනෙකොට ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා  ජනතාවට ෙපෙනන්න  නිකම් රඟපානවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා.  

අද  අපට තිෙබන ෙව්ලාව හුඟක් අඩුයි. ෙම් කාරණාය ගැන 
දිගටම කථා කරන්න ගිෙයොත් අවසන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමතැනින් අවසාන කරමු. මටත් තිෙබනවා කරුණු පැහැදිලි 
කරන්න. අපි ඊට පස්ෙසේ පධාන කටයුතුවලට යනවා. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය 

ඉදිරිපත් කළ කාරණාව ගැන අෙප් විෙශේෂ අවධානයක් තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමියට අපහාස වන විධියට කියා කිරීම ගැන 
අපි කනගාටු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය  ඉටු කිරීම) 
පනත් ෙකටුම්පත ගැන අපටත් අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව ඊෙය් තිබුණා. මම ෙම් ස්ථානෙය් ඉඳෙගන අත උස්සලා 
ඔබතුමාෙගන් අවස්ථාව ඉල්ලුවා. නමුත් ඔබතුමා ඒකට ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. අපටත් ස්වාධීන,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඊෙය් කිව්වා, විපක්ෂෙය් ඕනෑම 

මන්තීවරෙයකුට කථා කරන්න ඕනෑ නම්, කරුණාකරලා 
තමන්ෙග් ආසනවලට යන්න, මම ෙව්ලාව ෙදන්නම් කියලා. 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවනත් මන්තීවරු කථා කෙළේත් නැහැ. ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට අවස්ථාව ෙදන්න මම සූදානම් ෙවලා සිටියා. 
හැබැයි, ගරු මන්තීතුමන්ලාට සභා ගර්භය මැද සිටෙගන කථා 
කිරීමට අවස්ථාවක් ෙදන්න මට බැහැ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මෙග් ආසනයට ආවා. මම මෙග් 

ආසනයට ඇවිල්ලා තමයි point of Order එක ඉල්ලුෙව්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා විතරයි ආසනෙය් හිටිෙය්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුත් අසුන්වල වාඩි වුණා නම් ඔබතුමාට අවස්ථාවක් 
ෙදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අයිතිය පැහැර ගැනීම ගැන මම 

කනගාටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවච්ච ආකාරයත් නීති 
විෙරෝධියි. සභාව මැඳ සිටෙගන තමයි අත උස්සලා පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කෙළේ. [බාධා කිරීම්] ඒක පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායට පටහැනියි. ඒක ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි.  මට 
තිබුණු ස්වාධීන අදහස් සහ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වීම 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳ මම ඊට වඩා යමක් කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Mr. Speaker -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 හරි. අපි ෙම් කාරණය දැන් නවත්වමු.  I said,  "This is the 

last one”.  Please, allow me to continue with the work. 
The Hon. Leader of the House also expects an opinion.  
So, let me go into the details of that matter.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි  ඔබතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරුන්ෙග් ෙගෞරවය පිළිබඳ විශාල තැකීමක්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමනි, මම ඒ කාරණය ගැන 

කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙමතැනදී ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමති මංගල සමරවීර 

මැතිතුමා,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා මම ඒ කාරණය ගැන කථා 

කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට දැන් පධාන කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවන්න තිෙබනවා.  

ෙමම පශ්නය ගැන නම් තවත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරන්ෙන්ත් පධාන කටයුත්තක් සම්බන්ධවයි. අපත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්. ඔබතුමා හැම ෙව්ලාෙව්ම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් ගරුත්වය ගැන කථා කරනවා. ෙම් සභා ගර්භය 
මැදට බහින එක - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද මම ඒ ගැන කථා කරනවා. මම ඒ ගැන සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 

අනිවාර්යෙයන්ම අපට යම් මතයක් පකාශ කරන්න ඕනෑ. විනය 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන සඳහන් කරනවා. මම ඒ පියවර ගන්නවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමතැනදී කාන්තා හිංසනය ගැන කථා කරනවා. ඒ වුණාට 

සාරි උස්සාෙගන ඇවිත් ෙම් සභා ගර්භය මැද ඉන්ෙන්. ''වළ'' 
ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  

කථානායකවරයා වශෙයන් මමත් මෙග් ස්ථාවරය පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මුලින්ම ඉදිරිපත් වුෙණ් 

මැයි මාසෙය්. ඒ නිසා ඕනෑ තරම් කල් තිබුණා අවශ්ය පියවරක් 
ගන්න. ඊට පසුව අපි අවස්ථා තුනකදී -පක්ෂ නායක රැස්වීම්වලදී- 
ෙම් ගැන කථා කළා. ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය වූෙය් ඉතාම හදිසි 
ජාතික කටයුත්තක් නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු ෙම් 
සතිෙය් අවසන් කළ යුතුයි කියන එක. ඒ නිසා මම ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන් සහ සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, 
විපක්ෂෙය් අයිතිවාසිකම් ලබා දීලා ඔවුන්ට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව විපක්ෂයට තවත් පැය ෙදකක 
කාලයක් ෙදන්න සූදානම් වුණා. ඊට පසුව,  ඊෙය් සවස ෙදක ෙවන 
තුරු තවත් කාලය ලබා ෙදන්න ගරු අගාමාත්යතුමා එකඟ වුණා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, විපක්ෂයක් වශෙයන් පිළිගැනීමට මට 
අයිතියක් නැති වුණත්, මා පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපෙග් 
සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ කර ගත්තා; එතුමාෙග් හඬට කන් දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතට එතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් ඇතුළත් 
කිරීමට කාලය දීම නිසා දවස් තුන-හතරක් එය කල් ගිය බවත්. අපි 
සෑම විටම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් අයිතීන් ආරක්ෂා 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත මා 
විසින් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
තමයි එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක වශෙයන් සිටිෙය්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා මට නැඟිටින්නවත් දුන්ෙන් නැහැ. ඒක 
පතික්ෙෂේප කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි ඒවාෙයන් පීඩා විඳපු අය. අපි 
එෙහම පීඩා වින්ද නිසා තමයි විපක්ෂෙය් අයට කන් දීමට මම 
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්ෙන්. මම කියන්න ඕනෑ,- [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කථා කරන්න 
අවශ්ය තරම් ෙව්ලාව ෙදන්න  කිව්වාට පසේසේ, පසු ගිය මාස හතර-
පහ තිස්ෙසේ අඩුම වශෙයන් සියයට 50ක කාලයක් ඒ අයට ෙවන් 
කර තිබුණා. මම ඊෙය්ත් ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. හරියටම සියයට 
50ක කාලයක් ඒ අයට කථා කරන්න ෙවන් කර තිබුණා. සමහර 
දවස්වල සියයට 58ක කාලයක් ෙවන් කර තිබුණා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ගැන සාකච්ඡා කළ අවස්ථාෙව්දී මත 
ෙදකක් ඉදිරිපත් වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 174 ෙදෙනකු 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
විවාදයට ගන්න එකඟ වුණා. මන්තීවරුන් 51ක් නිෙයෝජනය 
කරන තමුන්නාන්ෙසේලා -ඒකාබද්ධ විපක්ෂය- විරුද්ධ වුණා. 
පජාතන්තවාදයට ගරු කරනවා නම්, මට බහුතර මතයට කන් 
ෙදන්න ෙවනවා. මම සෑම විටම සාධාරණව කටයුතු කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම ඊෙය් සිද්ධිය සම්බන්ධවත් මම ෙබොෙහොම 
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරනවා. මාධ්යෙයන් එයට විශාල 
පසිද්ධියක් ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එක මාධ්යයක සඳහන් වී 
තිබුණු ආකාරය මම කියන්නම්.  

"පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ සිංදු කියයි; බජව් නටයි; කුණුහරුපත් 
කියයි."   

ෙම්ක දැකලා මට හරි ෙව්දනාවක්, ලජ්ජාවක් ඇති වුණා. 
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන උත්තරීතරම 
ස්ථානය. ඒ වාෙග්ම මම ඊෙය් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට කිව්වා, සභා ගර්භය මැදට එන්න එපා කියලා. සභා 
ගර්භය මැදට එන්න එපා කියලා මා එතුමාට  ආයාචනය කළා. 
එතුමා ඒ ආකාරෙයන් හැසිරුණු ෙදවැනි අවස්ථාවයි ෙම්. මීට 
කලිනුත් එතුමා  ඒ ආකාරෙයන්ම සභා ගර්භය මැදට පැමිණ 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් සභාෙව් අනවශ්ය සිද්ධියක් වුණා.      
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ඒ අවස්ථාෙව් සභා ගර්භය මැදට ඉස්ෙසල්ලාම ආෙව් ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමායි. එවැනි ආකාරයට හැසිරුෙණ් ඉතා බුද්ධිමත්, 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්. යම් ආදර්ශයක් රටට ලැෙබන්න ඕනෑ 
ෙමතැනින්.  නමුත්, ෙම් උත්තරීතර ස්ථානෙය් ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු 
ෙවනවා නම්, අපි සියලු ෙදනාම ලජ්ජා ෙවන්නට ඕනෑ.  ඊෙය් සිදු 
වූ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මම ලජ්ජා ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙදපාර්ශ්වෙය්  සිටින තමුන්නාන්ෙසේලා  සියලු ෙදනාමත් ඒ ගැන 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඊෙය් සිදුවීම මිලියන ගණනක් 
ජනතාව දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙගෞරවනීය විධියට 
හැසිෙරන්න කියලායි. ෙද්ශපාලනෙය්දී විප්ලවවාදී විධියට 
හැසිෙරන්න ඕනෑ. එෙහම හැසිෙරන්න ඕනෑ නම්, ඒකට ලිප්ටන් 
වටරවුම තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙකොටුව station එක ඉදිරිපිට 
පුළුවන්;  මරදාන station එක ඉදිරිපිට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් 
හයිඩ් පාර්ක් එක තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සභාෙව්දී එෙහම 
හැසිෙරන්න බැහැ. මා සිංහල භාෂාෙවන්ම කියනවා නම්,  
වැසිකිළිෙය් කරන ෙද් කෑම කාමරෙය් කරනවා නම්, ඒක වැරැදියි.  
ඒ නිසා මා ෙගෞරවෙයන් ආයාචනය කරනවා, "ගරු මන්තීවරුන්" 
කියන ආමන්තණය ලබන්න පුළුවන් විධියට ෙම් ගරු සභාෙව් 
කටයුතු කරන්න කියලා.  

ඊළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු 
සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

  
"That notwithstanding the provisions of the motions agreed to by 
Parliament on 08.03.2016 and 11.08.2016, the hours of sitting this 
day shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 
9.30 a.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. 
At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 

 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
විෙද්ශගත රැකියා නියුක්තිකයන් මුහුණ ෙදන ගැටලු 

ெவளிநா களில் ெதாழில் ாி ம் இலங்ைகயர் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY SRI LANKANS EMPLOYED ABROAD 

 
 

[පූ.භා. 10.18] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව අද ඉදිරිපත් කරන්න ලැෙබන්ෙන් ඊෙය් 
ෙම් සභාෙව්දී ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය නිසායි. ෙමොකද,  ඊෙය්  
පැවැති විවාදය අද දිනය පුරාම කරන්න ලැෙබනවා නම්, අද දිනට 
නියමිත අෙප් ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න වුණත් අපි 
සූදානම් කියලා ඊෙය් අෙප් පාර්ශ්වෙයන් අපි එකඟතාවකට පත් 
වුණා. ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වළට බැහැලා කරන ලද 
කියාවල පතිඵල ෙහේතුෙකොට ෙගන තමයි අද අපිට ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
එතුමන්ලාටත් ටිකක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"විෙද්ශගත රැකියා කරන ශී ලාංකිකයින් ලංකාවට විශාල විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් එවනු ලැබූවද, ඔවුන් මුහුණ ෙදන විශාල ගැටලු පමාණයක් 
විසඳුම් ෙනොමැතිව අර්බුදකාරී තත්ත්වයක පවතී. 

ඒ යටෙත්, 

1. ෙබොෙහෝ මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයින් 
අත්තෙනෝමතික ෙලස රැකියාවලින් ඉවත් කිරීෙම් තර්ජනය; 

2.  විෙද්ශගතව සිටින ශී ලාංකිකයින්ෙග් දරුවන් ලංකාෙව් පාසල්වලට 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී ඇති වන ගැටලු; 

3.  ශී ලාංකිකයින්ට විෙද්ශ රැකියාවකදී ලැෙබන අවම වැටුප ලංකාෙව් 
ජීවන වියදම අනුව පමාණවත් ෙනොවීම සහ ඒ ෙවනුෙවන් වන 
මැදිහත්වීම; 

4.  විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයින්ට හඳුන්වා දී ඇති රක්ෂණ කමවල ගැටලු; 

5.  විෙද්ශගත වීෙම්දී අය කරනු ලබන විවිධ ගාස්තු අය කිරීම සාධාරණ 
ෙනොවීම; 
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6.  විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයින් ලංකාවට එවනු ලබන විෙද්ශ විනිමය 
පමාණය සැලකිල්ලට ෙගන ඔවුන්ට තීරු බදු සහිත ෙහෝ සහන සහිත 
වාහනයක් ලබා ගැනීමට ඇති අපහසුතාව; 

7.  මැද ෙපරදිග ෙසේවය කරන කාන්තාවන්ෙග් අනාරක්ෂාව හා ඔවුන්ට ඇති 
පහසුකම් පිළිබඳව තානාපති කාර්යාල මට්ටමින් මැදිහත්වීම්වල ඇති 
ගැටලු;  

 ෙමම ගැටලු පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා කරන ෙලසත්, එම ගැටලු විසඳීම 
සඳහා මැදිහත් වන ෙලසත්, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් රජයට 
ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථිකමය වශෙයන් 
බැලුවත්, සමාජමය වශෙයන් බැලුවත් විෙදස් රැකියාවල නියුතු 
වූවන්ෙග් කාර්ය භාරය අෙප් රටට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් වැදගත්ම 
සාධකය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් විෙදස්ගත රැකියා නියුක්තිකයන් 
විසින් එවනු ලබන මුදල් පමණය බව. මම ඒ ගැන පැහැදිලි 
කරන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙත්, රබර්, ෙපොල්, කුළුබඩු, 
එළවලු, සකස් ෙනොකළ දුම්ෙකොළ වර්ග, සුළු කෘෂිකාර්මික 
අපනයන හා මුහුදු ආහාර ඇතුළු අෙප් කෘෂිකාර්මික අපනයන 
ආදායෙමහි මුළු එකතුව 2015 වසෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
1,002,481යි. ඊළඟට, ෙරදි පිළි, ඇඟලුම්, රබර් නිෂ්පාදන,  
මැණික්, දියමන්ති හා ස්වර්ණාභරන නිෂ්පාදන, ආහාර පාන හා 
දුම්ෙකොළ, යන්ත සූත හා යාන්තික උපකරණ, මුදණ කර්මාන්තය 
ආශිත නිෂ්පාදන, පවාහන උපකරණ, සම් භාණ්ඩ, සංචාරක 
භාණ්ඩ හා පාවහන්, පිඟන් මැටි නිෂ්පාදන, අෙනකුත් කාර්මික 
අපනයන ඇතුළු අෙප්  කාර්මික අපනයන ආදායෙමහි එකතුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,007,975යි.  

ඊළඟට, 2015 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් ඛනිජ අපනයන ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 28යි. වර්ග ෙනොකළ අපනයන ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 19.5යි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
2015 වසෙර් මුළු අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
1,010,504යි. හැබැයි 2015 වසෙර්දී විෙදස්ගත ෙසේවාවල නියුතු 
අයෙගන් ලැබුණු ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,006,980යි.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් කාර්මික අපනයන 
ආදායම, කෘෂිකාර්මික අපනයන ආදායම, ඛනිජ අපනයන ආදායම 
හා අෙනකුත් අපනයන ආදායම් ඇතුළු ලංකාෙව් මුළු අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 66කට ආසන්න පමාණයක් විෙදස් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් ෙපේෂණවලින් ලබා ෙදනවා කියන එකයි. ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රටට ෙඩොලර් ගලා ෙගන ඒෙම්දී, අෙප් රටට 
විෙදස් මුදල් ගලා ෙගන ඒෙම්දී පධාන පභවය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එම ක්ෙෂේතය කියන එකයි. ඒ ක්ෙෂේතය පධාන පභවය 
බවට පත් වුණාට, අෙනක් හැම ක්ෙෂේතයකටම ලබා ෙදන 
පහසුකම් අපි එම ක්ෙෂේතයට ලබා දී තිෙබනවාද?  

ෙහෝටල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් අපි යටිතල 
පහසුකම් සකස් කරලා  ෙදනවා. විදුලිය ලබා ෙදනවා; ජලය ලබා 
ෙදනවා; මංමාවත් හදා ෙදනවා. ඒ ක්ෙෂේතවල දියුණුව සඳහා 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් රාජ්ය 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් වැය කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම 
ක්ෙෂේත වර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු 
විශාල බදු මුදල් පමාණයක් අපි අත් හරිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. එක පැත්තකින් ඒ ක්ෙෂේතවල වර්ධනය 
ෙවනුෙවන් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා ෙදනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒ ක්ෙෂේතවලින් ලැබිය යුතු බදු මුදල් පමාණයක් කපා 
හරිනවා. ඒ හැම ක්ෙෂේතයකටම ඒ ආදායම් පමාණය අත් පත් කර 
ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා, 

රජයට ලබා දිය යුතු බදු පමාණයක් කපා හැරීම හරහායි. හැබැයි 
විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය එෙහම ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ ක්ෙෂේතය හරහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
1,006,980ක ආදායමක් උපයන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට දරලා 
තිෙබන වියදම ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව කිසිම වියදමක් දරලා නැහැ. 
වියදමක් දරන්ෙන් නැතිව, ආණ්ඩුව ඔවුන්ෙගන් යමක් උපයා 
ගන්නා තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෙදවැනි වතාවට ෙකොරියාෙව් යන අයෙගන් කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේදී රුපියල් 17,000කට වැඩි මුදලක් අය 
කරනවා. තමන්ෙග් නිවාඩු කාලයට අමතරව යම් කාලයක් ඉඳලා 
ගිෙයොත් තවත් මුදලක් අය කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුවක් ෙලස කල්පනා කරලා එම 
ක්ෙෂේතය වර්ධනය කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් යම් මුදල් 
පතිපාදනයක් ෙවන් කරනවා ෙවනුවට භාණ්ඩාගාරයට මුදල් එක් 
රැස් කර ගැනීෙම් මාධ්යයක් බවට අද එම ක්ෙෂේතය පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් 
ක්ෙෂේතය අෙප් රෙට්  රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙමොනතරම් අවස්ථා 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවාද? ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 
අෙප් රෙට් අවුරුද්දකට රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට පවිෂ්ට ෙවන්ෙන් 
320,000ක් පමණයි. අෙප් රෙට් සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ 
විභාගයන් සමත්වූවන් සහ අසමත්වූවන් ෙලස -ෙම් සියල්ල 
ගත්ෙතොත්- වසරකට අෙප් රෙට් රැකියා අවශ්යතා ෙලස 
හැෙදන්ෙන් 320,000යි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
2014 වසෙර් අෙප් රෙටන් විෙද්ශ රැකියා සඳහා 300,433ක් වාෙග් 
පමාණයක් පිටත්ව ගිහින් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රැකියා අවස්ථා 
320,000ක් නිර්මාණය ෙවනෙකොට, ලක්ෂ 3කට ආසන්න 
පමාණයක් ෙමරට අත්හැර විෙද්ශ රැකියාවලට ෙපලඹමින් 
තිෙබනවා. එෙහම නම් වසරකට රැකියා ලක්ෂ 3ක් උත්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙමොන ක්ෙෂේතෙය්ද? අෙප් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 
වසරකට රැකියා ලක්ෂ 3ක් උත්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. EPF 
එෙක් ලියා පදිංචි දායක පමාණය බලපුවාම ඒක අපට බලාගන්න 
පුළුවන්.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් 50,000කට 
ආසන්න පමාණයක්වත් EPF එෙක් අලුතින් ලියා පදිංචි ෙවලා 
නැහැ. එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවන් 
50,000ක්වත් උත්පාදනය ෙවන්ෙන් නැති බව. කෘෂිකාර්මික 
ක්ෙෂේතය ෙදස බැලුෙවොත්, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවල 
නියුතුව සිටි ෙබොෙහෝ අය කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය අත්හරිමින් 
තිෙබනවා. අෙනක් හැම ක්ෙෂේතයක්මත් එෙහමයි. හැබැයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම තිබියදීත් අෙප් රෙට් 
වසරකට ලක්ෂ 3කට ආසන්න පමාණයක් රැකියා ෙහොයා ෙගන 
විෙද්ශගත ෙවනවා. ඒ අනුව අෙප් රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඇති වී තිෙබන අර්බුදෙය් පධානම උත්තරය බවට පත් වී 
තිෙබන්ෙන්, විෙද්ශ රැකියාවන්වලට පිටත්වීමයි. ඒ පැත්ෙතන් 
ගත්තත් ෙම් ක්ෙෂේතය වැදගත්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 50යි ඉන්ෙන් කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් පවුල් ලක්ෂ 50න් ෙගොවි ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ පවුල් 
ඉන්ෙන් කීයද, රජෙය් රැකියාවලට සම්බන්ධ පවුල් ඉන්ෙන් කීයද, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට සම්බන්ධ පවුල් ඉන්ෙන් කීයද? 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ නියැලී 
සිටින ඔක්ෙකෝම පවුල් සංසන්දනය කරලා බැලුවාම, ඒ හැම 
ක්ෙෂේතයකම සිටින පවුල් සංඛ්යාවට වඩා වැඩි පවුල් සංඛ්යාවක් 
විෙද්ශගත ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙගන් යැෙපන පවුල් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  
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උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, මීට ෙපර හිටපු මුදල් 
අමාත්ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී කිව්වා,"මිලියන 3ක් විෙද්ශගත 
රැකියාවන්වල නියුතුව සිටිනවා" කියලා. එතුමා ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය අවස්ථාෙව්දි කිව්ව කථාව සත්ය 
ෙතොරතුරක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 30ක්. 
මම හිතන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති  කාර්යාංශය සතුව ෙහෝ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සතුව ෙහෝ ලංකාෙවන් ෙකොපමණ 
පමාණයක් විෙද්ශගත රැකියාවල නිරත ෙවනවාද කියලා තවමත් 
සංඛ්යා දත්ත නැහැ. හිටපු මුදල් අමාත්යතුමා කිව්වා, විෙද්ශගත 
රැකියාවන්වල නියුතුව සිටින්ෙන් ලක්ෂ 30යි කියලා. මා දන්ෙන් 
නැහැ ඒක සත්යයක්ද කියලා. ෙකොෙහොම වුණත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මිලියන 3ක් කිව්ෙව්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. පුරවැසියන්. පුද්ගලයන් ලක්ෂ 30ක් විෙද්ශගතව 

රැකියාවන්වල නිරත ෙවනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, විෙද්ශගත 
රැකියාවන්වල නිරත ෙවලා ඉන්න පුද්ගල සංඛ්යාව ගරු 
අමාත්යතුමිය කීයක් කියලා කියයිද කියලා. ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියට මතක නම් ඔබතුමිය ළඟ 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් ෙකොතරම් පමාණයක් විෙද්ශගත 
රැකියාවන්වල නියුක්ත ෙවනවාද කියලා කියන්න. අපි ෙගොවි පවුල් 
පමාණය දන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා පමාණය දන්නවා, 
රාජ්ය අංශෙය් රැකියා පමාණය දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, 
විෙද්ශගතව රැකියාවන්වල නිරත ෙවනවා යැයි කියන පිරිස 
ෙකොපමණ පමාණයක්දැයි ඔබතුමිය ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් 
තිෙබනවාද කියා මම අහන්න කැමැතියි. එෙහම එකක් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම්ක 
අත්හැරපු රැකියා ක්ෙෂේතයක් කියලා. ෙම් ක්ෙෂේතය රෙට් රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල පංගුවක් ඇති කරනවා. අෙප් රෙට් 
වසරකට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවන් අපට ෙඩොලර් 
බිලියන 20කට ආසන්න පමාණයක් වැය ෙවනවා. හැබැයි  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, භාණ්ඩ අපනයනය කරලා අපට 
ලැෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන දහයහමාරක්, එෙකොළහක් වාෙග් 
පමාණයක්. ආසන්න ව ශෙයන් ගත්ෙතොත්, අෙප් රට ෙඩොලර් 
බිලියන 9ක ෙවෙළඳ ෙශේෂයක්-ෙවෙළඳ හිඟයක්- තිෙබන රටක්. ඒ 
ෙවෙළඳ හිඟය සම්පූර්ණ කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙඩොලර් බිලියන 
7කට ආසන්න පමාණයක් අපට සපයන විෙද්ශගත ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ක්ෙෂේතය එක මාසයක් 
කඩා වැටිලා විෙද්ශගත ෙසේවෙය් නියුක්තිකයන් පඩි එව්ෙව් 
නැත්නම් ආණ්ඩුව කඩා වැෙටනවා; ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා 
වැෙටනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් බලවත් වූ පංගුවක් ෙම් 
ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට අපි මීට වඩා 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු නැද්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

හැබැයි, අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තමයි එය මුළුමනින්ම 
අත්හරින ලද  ක්ෙෂේතයක් බවට පත්වීම. ෙමොකද, එය තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික කාර්යයක් ෙලස සැලකීම. ඒ අනුව විෙද්ශගතවීම 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්යයක්, රැකියාවක් ෙහොයා ගැනීම 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්යයක්, ආදායම් උපයා ගැනීම තමන්ෙග් 

ෙපෞද්ගලික කාර්යයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ඊට වඩා රාජ්ය 
මැදිහත්වීමක් හරහා ෙමම පුරවැසියන්ෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විෙද්ශගත වූවන් 
ෙමොන ක්ෙෂේතය සඳහාද විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2014 
වසෙර්දී අෙප් රෙට් පුද්ගලයන් 300,433ක් විෙද්ශගත ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ පුද්ගලයන් 300,433න් වෘත්තීමය 
රැකියාවන් සඳහා විෙද්ශගතව තිෙබන්ෙන් 5,372යි. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 1.7යි. අෙනක් ඒවා එක්ෙකෝ මධ්යම රැකියා, එක්ෙකෝ 
ලිපිකරු, එක්ෙකෝ පුහුණු ශමික, එක්ෙකෝ අර්ධ පුහුණු ශමික, 
එක්ෙකෝ නුපුහුණු ශමික, එක්ෙකෝ ගෘහ ෙසේවිකා.  

වර්තමානය වන විට අෙප් රෙටන් විෙද්ශ ෙසේවය සඳහා 
වසරකට පිටත්ව යන අයෙගන්  සියයට 40කට ආසන්න 
පමාණයක් ගෘහ ෙසේවිකාවන් බවට පත් වී තිෙබනවා. ෙම් අයෙග්  
බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහා 
ආර්ථික සුඛ විහරණයන් සහිත ජීවිත ගත කිරීමට ෙනොෙවයි ඔවුන් 
අෙප්ක්ෂා කර තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් තමන්ෙග් දරුවන්ට 
උගන්වන්නට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් තමන්ට 
නිවාසයක්  සකස් කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාව තිෙබනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් කුඩා වාහනයක් මිලදී ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක් 
තිෙබනවා. යම් මුදලක්  උපයාෙගන ඇවිත්  තමන්ෙග්ම වූ ආදායම් 
මාර්ගයක් උත්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ස්වයං රැකියාවක්, ෙවළඳ 
ව්යාපාරයක්, ෙම් කවර  ෙහෝ ෙදයක් කිරීෙම් අරමුණයි තිෙබන්ෙන්.  
අෙනක්  පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ඔවුන් විශාල ණය කන්දක 
හිරෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ණය  ෙගවා ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාවයි 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වා සුඛ විහරණයක් සහිත ජීවිත ගත කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන්  කරන  කැප කිරීම් ෙනොෙවයි; එෙහම කරන 
රැකියාවන්  ෙනොෙවයි.  ෙගදරෙදොර ණය පියවා ගන්න, තමන්ෙග් 
දරුවන්ට උගන්වන්න, තමන්ට ෙගයක්  හදාගන්න, ස්වයං 
රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න, තමන්ෙග් පවුල නඩත්තු කර ගන්න  
වාෙග්  මිනිසකුට අවශ්ය ඉතා කුඩා මූලික අවශ්යතාවන් සපුරා 
ගැනීෙම් අරමුෙණන් තමයි ෙම් අය විෙදස් ගත ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අයට ඒ අවස්ථාව ලංකාව 
තුළ නිර්මාණය ෙවනවා  නම්;  ලංකාෙව් රැකියාවක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, තමන්ෙග් පවුල නඩත්තු කිරීමට ආදයම්  මාර්ගයක් 
සකස් කර ෙදන්නට පුළුවන් නම් ෙම් අයෙගන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් 
ෙම් ඉතාම  දුෂ්කර රැකියාවලට පිටත්ව යන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
අපට ඒ පිළිබඳව ෙවනම ගැටලුවක් තිෙබනවා. විෙදස් ශම ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ලංකාව අත් පත් කර ගන්ෙන් ෙම් පංගුවද කියන එක 
පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය  අද 
සමාජ පශ්නයක් බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා, “ආසියාෙව් පවුල” කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක. ෙම්ක “යුෙරෝපා පවුල” ෙනොෙවයි. ආසියාෙව් පවුල තුළ ඊට 
වඩා බැඳීම් තිෙබනවා. ස්වාමියාෙග් රැකවරණය  බිරිඳට ඕනෑ. 
බිරිඳෙග් ෙලන්ගතුකම ස්වාමියාට ඕනෑ. ෙදන්නාෙග්ම රැකවරණය 
දරුවන්ට  ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් රෙට් පවුල. අෙප් රෙට් පවුල 
විසිරිච්ච පවුලක් ෙනොෙවයි. ස්වාමියා එක තැනක, බිරිඳ එක 
තැනක, දරුවන් එක තැනක ඉන්න පවුලක් ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් පටන්ම ෙගොඩ නැඟී 
තිෙබන්ෙන් එකට ජීවත්ෙවන පවුලක්. ස්වාමියා, බිරිඳ, දරුවා, 
ස්වාමියාෙග් අම්මා-තාත්තා, බිරිඳෙග් අම්මා-තාත්තා ෙම්  
ඔක්ෙකොටම එකට ජීවත් ෙවන පවුල් ඒකකයක් අපට තිෙබනවා. 
ඒ පවුල් ඒකකය ඇතුෙළේ තමයි ෙම් අයෙග් සුරක්ෂිත භාවය, 
ආරක්ෂාව සහ මානසික සුවය රඳා පවතින්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිස්ෙසේ තමන්ෙග් බිරිඳ නැති ස්වාමිෙයකුට, තමන්ෙග් මව නැති 
දරුවන්ට ඇති මානසික තත්ත්වය කුමක්ද ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි? එම නිසා සමාජ පශ්න විශාල පමාණයක්  ෙමම 
ක්ෙෂේතය තුළ මතුෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්  ක්ෙෂේතය 
තවදුරටත් වර්ධනය කළ යුතු නැද්ද? ගරු ඇමතිතුමිය මීට අදාළව 
කැබිනට් පතිකාවක් දාලා තිබුණායය කියා වාර්තා කර  තිබුණා මම 
දැක්කා, විෙද්ශ ගත වන කාන්තාවන්ෙග්  වයස් පමාණය දැනට 
අවුරුදු 25යි; අවුරුදු 25 අවුරුදු 22 දක්වා අඩු කරන්නට ඕනෑය 
කියා.  ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වනවිට එතුමිය  කිව්වා, ''අපිට එෙහම 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ අය  විෙද්ශවලට යන්නට 
අවස්ථාව ඉල්ලනවා; ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් විෙදස් විනිමෙය් විශාල 
ගැටලුවක් ඇති වී තිෙබනවා; එම නිසා ෙම් අය  පැටවීම හරහා 
තමයි  අපට ෙම්  ඇති වී තිෙබන විෙදස්  විනිමය ගැටලුවට පිළිතුරු 
ෙසොයා ගන්න ඕනෑ'' කියා. අද ආණ්ඩුවට එතැනටයි එන්න සිද්ධ වී 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය පිට රට රැකියා  සඳහා 
පිටත් වීමක් ෙනොෙවයි. ෙම් තිෙබන්ෙන්, ෙලොරියකට ෙපොල් 
පටවනවා වාෙග්, ටැක්ටරයකට ගල් පටවනවා වාෙග් විෙදස් ගත 
ෙවන්න මිනිස්සු  පටවන එක. ෙමොකටද? තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය 
සකස් කර ගැනීෙම් අරමුෙණන්; තමන්ෙග් පවුල  නඩත්තු කර 
ගැනීෙම් අරමුෙණන්. එම නිසා විශාල  සමාජ ව්යසනයක් ඇති වී 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්වාමියා සහ බිරිඳ- විවාහ 
ෙවච්ච ෙජෝඩුවක් - අවුරුදු  තුන හතරක්  එකට ජීවත්ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන්ෙන්,  එතැන ජීව විද්යාත්මක සාධකයක් තිෙබනවා.  
ඒ කාන්තාව යමකට ෙපළෙඹනවා නම්, ඒ ස්වාමියා යමකට 
ෙපළෙඹනවා නම් එතැන අවිචාරවත්භාවය වනචරකම   කියා 
කාටද කියන්නට පුළුවන් වන්ෙන්? නැහැ. එතැන තිෙබන්ෙන්  
ස්වාභාවික ජීව අවශ්යතා. ඒ අවශ්යතා අහිමි කරන ලද 
කණ්ඩායමක් ෙම්.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඔවුන් පිළිබඳ දක්වන 
ආකල්පය, ඔවුන් පිළිබඳ දක්වන සැලකිල්ල ඉතාම පහත් අඩියකට 
පත් වී තිෙබනවා. ඇයි එෙහම සිදු වී තිෙබන්ෙන්? අෙනක් හැම 
ක්ෙෂේතයකටම සටන් කර  තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෛවද්යවරුන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, 
වැඩ වර්ජනයක්  හරහා ආණ්ඩුවට  බලපෑමක් කරන්න.  ඒ වාෙග්ම 
තවත්  වෘත්තිකයන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, විවිධ  කියාමාර්ග 
හරහා බලපෑම් කර තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න. ෙම් 
කණ්ඩායමට එෙහම හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් යමක් දිනා ගන්නට පුළුවන්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ම සටන් කර, බලපෑම්  කර ආණ්ඩුව හිර කරලා 
විතරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුතමනි, ෙම් අයට කරන්නට තිෙබන 
එකම ෙදය තමයි,  මාසයක් ලංකාවට සල්ලි එවන්ෙන් නැතිව 
ඉන්න එක. නමුත්  ඔවුන්ට ඒක කරන්නට බැහැ. ඒක කෙළොත් 
ආණ්ඩුව විතරක් ෙනො ෙවයි අපහසුතාවට පත් වන්ෙන්, තමන්ෙග් 
ෙගදර ෙදොර අයත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා. එම නිසා ඔවුන්ට 
එවැනි කියාමාර්ගයකට යන්න බැහැ.  එම නිසා ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ගැෙටන්න වෘත්තීයමය සටන්  ඒ අයට නැහැ. ඉල්ලීම් සඳහා කරන 
අරගලයක් නැහැ. එම නිසා අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
අරගල කරන්ෙන් නැත්නම්, ඉල්ලන්ෙන් නැත්නම්, වෘත්තීය සටන් 
නැත්නම්   ඒ මිනිස්සු  ගැන ෙනොසලකන ආණ්ඩුද ෙම්වා? 
එෙහමෙන් ෙම් ආණ්ඩු. ඒ අය ඉල්ලන්න  ඕනෑ; සටන් කරන්න 
ඕනෑ. ආණ්ඩුව හිර කරන්න  ඕනෑ. හිර කෙළොත්  සාකච්ඡාවට 

එන්න කියනවා, යමක් ෙදනවා කියා. ඒකයි ෙම් ආණ්ඩුවල 
පතිපත්තිය බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොවුන් අෙප්  
පුරවැසියන්. අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් 
සපයනවා.  අෙප් රෙට් විශාල පවුල් පමාණයක් නඩත්තු ෙවනවා. 
අෙප් ර ෙට් රැකියා ෙවළඳ ෙපොෙළේ විශාල අර්බුදයට උත්තර සපයා 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල සැලකිල්ලට ලක් කරලා රෙට් වැදගත්ම 
පජාවක්, වැදගත්ම ක්ෙෂේතයක් නිෙයෝජනය කරන පිරිසකෙග් ෙම් 
පශ්නය ෙදස අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් මා 
දන්නා පරිදි තවමත් ඒ හැඟීෙමන් යුතුව ෙම් කණ්ඩායම් ෙදස 
බලන ස්වභාවයක් පැවති පාලනය වාෙග්ම පවතින පාලනෙය්ත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගොඩනැඟිලා නැහැ.  

අපි ෙම් කණ්ඩායම් මුණ ගැෙහන අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට අපට 
ඉදිරිපත් කරන කරුණු, ඔවුන් අපට එවන ලිපි ෙගොනුවල තිෙබන 
කරුණු සම්පිණ්ඩනය කරලා ඔක්ෙකෝම ගත්ෙත් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අඩුම තරෙම් ෙම් අවශ්යතා ටිකවත් 
අපි සපුරන්න සමත් වුෙණොත් ඒ ක්ෙෂේතයට යම් සැලකිල්ලක්, යම් 
අවධානයක්, ඔවුන්ෙග් ගැටලුවලට යම් සහනදායී පියවරක් අපි 
ගත්තා යැයි කියලා අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එකින් එක ෙම් ගැන 
කියන්ෙන්. 

අෙප් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කටයුතු භාර අරෙගන ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානය ක් ෙයොමු කළ නිසා එතුමා වඩාත් සවිස්තරාත්මකව  
කරුණු දක්වනවා ඇති. ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් අයෙග් සාධාරණ 
දුක්ගැනවිල්ල ගැන මා ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් ඔබතුමියට 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. විෙදස්ගතව සිටින ශී ලාංකිකයන්ෙග් දරුවන් 
ලංකාෙව් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීෙම්දී ඇතිවන ගැටලුව. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද සිදු වී තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මීට ෙපරත් ෙම් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවධානය ෙයොමු කළා. ඉතාලිය වැනි රටක ජීවත් ෙවන පවුලක් 
බැලුෙවොත්, ජපානය වැනි රටක ජීවත් ෙවන පවුලක් බැලුෙවොත්, 
පංශය වැනි රටක ජීවත් ෙවන පවුලක් බැලුෙවොත්, මැද ෙපරදිග 
ජීවත් ෙවන පවුලක් බැලුෙවොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ඔවුන් දරුවා පාසලට ඇතුළත් වීෙම් වයස් සීමාවට එන ෙකොට 
කල්පනා කරනවා ඉතාලිෙය් ඉන්නවාද, ඉතාලිය අත් හැරලා 
ලංකාවට එනවාද කියලා. අඩු මිලට, පහසු මිලට අධ්යාපනය 
ලබාගත හැකි පධාන භාෂාවන් තිෙබන්ෙන් එම රෙට් මව් 
භාෂාෙවන්. එෙහම නැත්නම්  ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඔවුන්ට ඉෙගන 
ගන්න සිදු ෙවනවා නම් ඒ සඳහා පාසල්වලට විශාල මුදලක් 
ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහර දරුවන්ට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, අධ්යාපනය හැදෑරීමට ලංකාවට එන්න.  

සමහර අය පවුල් ඒකකයක් හැටියට හිටියාට පාසලට ඇතුළත් 
කිරීෙම් අරමුණ සඳහාම දරුවා අරෙගන ආපහු ලංකාවට එනවා. 
නමුත් පාසලට ඇතුළත් වීෙම්දී අවුරුදු පහක් සම්පූර්ණ වීම 
බලනවා. ඔවුන් අවුරුදු පහ සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මිලාෙනෝවල.  ෙමෙහේ පාසල්වලට ඇතුළත් වීෙම්දී ඔවුන්ට 
ඔක්ෙකෝම කැපිලා කැපිලා පාසලක් නැති ෙවනවා. ඔවුන්ට ස්ථිර 
පදිංචියක් ෙහොයා ගන්න බැහැ. ඔවුන් කියන්නද, "මම 
මිලාෙනෝවල ඉඳන් ආෙව්. එතැන ඉඳන් හම්බ ෙවන පාසල්වලට 
ලකුණු කපාෙගන ආවා" කියලා? එෙහම වුෙණොත් ලකුණු කීයක් 
හරි ඉස්ෙකෝෙලට දීලා එන්න ෙවයි. එෙහම තත්ත්වයකුයි ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දැකලා තිෙබනවා 
සමහර දරුවන් එම පාසල්වල අවුරුද්දක්, ෙදකක් දක්වා 
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අධ්යාපනය හදාරන බව. හැබැයි, විවිධ ගැටලු මතු ෙවනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉතාලි භාෂාෙවන් ෙහෝ, පංශ භාෂාෙවන් ෙහෝ, ෙවනත් 
භාෂාවකින් ෙහෝ අධ්යාපනය හදාරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් අධ්යාපනය හදාරපු නැති දරුවන්ට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවන ගැටලුව ගැන බලන්න. ඔවුන්ට අතරමැදි දරුවා 
අරෙගන එන්න සිදු ෙවනවා. අතරමැදි දරුවා අරෙගන ආවාම 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් පාසෙල් ෙකොතැනටද ඇතුළත් කරන්ෙන්? 
අඩුම තරෙම් ෙම් පජාව ගැන කල්පනා කරලා ෙම් අයට ඇතුළත් 
ෙවන්න පුළුවන් පහසුකම් සහිත ෙලෝකෙය් පධාන භාෂාවලින් 
සමන්විත එක පාසලක්වත් ෙගොඩ නඟන්න.  

ඒ දරුවන් අරෙගන ආවාට පස්ෙසේ එයා ඉ ෙගන ගත්ෙත් ඉතාලි 
භාෂාෙවන් නම් ඉතාලි භාෂාෙවන් ඉෙගන ගන්න පාසලක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. එවැනි එක පාසලක් ෙහෝ ෙගොඩනඟන්න, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඇයි, එෙහම කරන්න බැරි? 
ආර්ථිකෙය් වැදගත් ක්ෙෂේතයක් නිෙයෝජනය කරන ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් දරුෙවෝ, දරුෙවෝ ෙනොෙවයිද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
දරුවන්ට ෙමොකක් ෙහෝ භාෂාවකින් එක දිගට අධ්යාපනය 
හැදෑරීෙම් අයිතියක් නැද්ද? ඒ අයිතිය ආණ්ඩුවකින් තහවුරු කළ 
යුතු නැද්ද? ඒ නිසා ඒ අයිතිය තහවුරු කළ යුතුව තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ඒ දරුවන්ට පාසලකට ඇතුළත්වීෙම් ගැටලුව තිෙබනවා. 
අෙනක් එක ඇතුළත් වී ඉන්න දරුවන් නැවත ලංකාවට ෙගන 
ඒෙම් ගැටලුව තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
සමහර ෙදමව්පියන් ඒ දරුවන්ට යමක් කමක් ෙත්ෙරන්න පටන් 
ගන්න ෙකොට ඔවුන් ඒ රෙට් තියාෙගන ඉන්න කැමති නැහැ. ඒ 
සංස්කෘතිය, ඒ සාම්පදායන් අපට ඒ තරම් කිට්ටු නැහැ. ඒ  නිසා ඒ 
ෙදමව්පියන් උත්සාහ කරනවා, තමන්ෙග් දරුවන් ෙමහාට 
අරෙගන එන්න. ඒ අයෙග් දරුවන් ෙවන් ෙවනවා. බිරිඳ ෙවන් 
ෙවනවා. ස්වාමියා ෙවන් ෙවනවා. ෙමොකක්ද ෙම් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට විසඳිය යුතු හැටියට පාසල් පිළිබඳ 
ගැටලුව මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට අෙප් රෙට් ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබන ජාත්යන්තර පාසැල්වලට යන්න සල්ලිත් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ දරුවන්ට භාෂාව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙනක් 

කාරණය පන්තියට ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැටලු ෙදකටම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සාමාන්යෙයන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට එවැනි අවස්ථාවක් 

තිෙබනවා ෙන්. ෙම් දරුවන්ටත් ඒ වාෙග් විෙශේෂ අවස්ථාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙශේෂ අවස්ථාවක් ඒ දරුවන්ට ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හමුදාෙව් කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයෙදන අයට විෙශේෂ 

අවස්ථාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හමුදා ෙසේවෙය් අයට තිෙබනවා. සමහර රාජ්ය නිලධාරින්ට 

තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතයත් අත් හරින්න බැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම්ක තමයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන 
වැදගත්ම පභවය. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙදස් රැකියා 
නියුක්තිකයන්ට හඳුන්වා දී ඇති රක්ෂණ කමවල  ගැටලුවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපර තිබුණු සෑම මැතිවරණ පකාශයකම  
අදහසක් ඇතුළත් කරනවා, ඒ අය විෙද්ශයන්හි රැකියාවක් කරලා 
අෙප් රටට ආවාට පසුව ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන් කරන්ෙන් සමාජ 
කාර්යයක්. මැද ෙපරදිග ගිහිල්ලා කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකු රස්සාව 
කරන්ෙන් ඔහුෙග් පවුල නඩත්තු කර ගන්න කියලා ෙකෙනකුට 
හිෙතන්න පුළුවන්. බැලූ බැල්මට එෙහම තමයි ෙපෙනන්ෙන්. 
ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා තරුණෙයකු වැඩ කරනවා. ඒ, ඒ අයෙග් 
පවුල නඩත්තු කර ගන්නයි. බැලූ බැල්මට ඒක ෙපෞද්ගලික 
කාර්යයක් තමයි. හැබැයි,  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම 
ෙපෞද්ගලික කාර්යය විසින් තමයි ෙම් සමාජ කාර්යය සම්පූර්ණ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අෙප් විෙදස් විනිමය 
අවශ්යතාවෙයන් විශාල පංගුවක් ඒ ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. කාර්යය ෙපෞද්ගලිකයි. පඩිය එන්ෙන් තමන්ෙග් 
පවුලට ෙවන්න පුළුවන්.  

හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන් සමාජ 
කාර්යයක් නිෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා.  වැඩ කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පස්ෙසේ ඒ පුරවැසියන් බලා ගැනීම සමාජ 
වගකීමක් වනවා. ඒක සමාජ කාර්ය භාරයක්. අන්න ඒ තර්කය මත 
තමයි ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලබා දිය යුතුයි කියන ෙයෝජනාව 
කාලයක් තිස්ෙසේ මතු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලබා 
දීම ෙවනුෙවන් දරන ලද හැම  අවස්ථාවකදීම අදහස වුෙණ් 
භාණ්ඩාගාරය පුරවා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් අයෙගන් යම් මුදල් 
පමාණයක් අත් පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ඒ 
ගැන තමයි සැලකිල්ලට ලක් කෙළේ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින්ට වාෙග්ම විෙදස්ගත ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුපක් ලබා 
දීෙම් අරමුණ බවට පත් වී තිබුෙණ් අවුරුදු 60 පිෙරන තුරු 
ඒෙගොල්ලන්ෙගන් යම් මුදල් පමාණයක් අත් පත් කර ගැනීමයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන යන්න 
සල්ලි නැත්නම් ඒ ෙවනුෙවන් ඒෙගොල්ලන්ෙග් යම් මුදල් 
පමාණයක් අත් පත් කර ගැනීමයි අරමුණ බවට පත් වී තිබුෙණ්. 
ඔවුන්ට අවුරුදු 60 පිරුණාට පස්ෙසේ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලාවත් බැලුෙව් නැහැ. සමහර රක්ෂණ කම වාෙග්ම විශාම 
වැටුප් පිළිබඳව ඉදිරිපත්ෙවලා තිෙබන ෙයෝජනාවත් යථාර්ථවාදී 
ෙයෝජනාවක් බවට පත් කළ යුතුයි. රක්ෂණ කම සම්බන්ධෙයන් 
ඇතිෙවලා තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය  
ෙයොමුෙකොට සාධාරණයක් ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොවුන් අෙප් රෙට් 
පුරවැසියන්. ෙම් අය එවන ධනෙයන් තමයි පවුල් ලක්ෂ 20කට 
වඩා වැඩි පමාණයක් අද සෘජුව නඩත්තු ෙවන්ෙන්. අද ෙගොවි පවුල් 
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ලක්ෂ 20කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. රාජ්ය අංශෙය් පවුල් 
එච්චර පමාණයක් නැහැ. නමුත්  ෙම් අය එවන මුදල්වලින් තමයි 
පවුල් ලක්ෂ 20කට ආසන්න පමාණයක් අද නඩත්තු ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට අෙප් රෙට් 
පාලකයින් ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් ආර්ථිකෙයන් විශාල පංගුවක් නිෙයෝජනය කරනවා වුණත්, 
සමාජ කාර්යෙය්දී විශාල පංගුවක් නිෙයෝජනය කරනවා වුණත් 
ඔවුන් කිසිෙසේත්ම දායක ෙනොවන ආණ්ඩුවක් හැෙදනවා. ඔවුන් 
කරන කාර්යයට අනුකූල වන පරිදි ෙම් රෙට් පාලනය ෙතෝරා පත් 
කර ගැනීමට ඔවුන්ට සාධාරණ අයිතියක්  තිෙබනවා.  ඒ අයිතිය 
තහවුරු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම විෙදස්ගත ශී ලාංකිකයින්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන්  ෙත්රීම් කාරක සභාවක් අපි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙත්රීම් කාරක සභාව 
සම්බන්ධෙයන් දැන් මතුෙවලා තිෙබන ගැටලුව ෙමොකක්ද? 
ෙත්රීම් කාරක සභාවට සෑම පක්ෂයකින්ම නම් ඉල්ලනවා. 
හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් තවම නම් එවලා නැහැ. 
මම දන්නා විධියට  කණ්ඩායම් නායකයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීවරයාට ෙල්කම් කාර්යාලය අවස්ථා 
ගණනාවකදී - දිගින් දිගටම - කියලා තිෙබනවා, ෙම් අය පත් 
කරලා එවන්න කියලා. නමුත් පත් කරන්ෙන් නැහැ. අඩුම තරමින් 
ආණ්ඩුවට ඒකට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්න බැරි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
හැටියට ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
ෙගොඩ නඟලා, ෙත්රීම් කාරක සභාව හරහා ඡන්ද අයිතිය තහවුරු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 
ඒ ෙවනුෙවන් අපි සෘජු මැදිහත් වීමක් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙබොෙහෝ අය ඒ වුවමනාව අත් 
හැර තිෙබන නිසා අද ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කර ගැනීමට 
ෙනොහැකි වීෙම් අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටිනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් 
ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කිරීෙම් වැඩසටහනට අපි අවතීර්ණ විය 
යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට යම් සහනදායී 
මිලකට වාහනයක් ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියන එක 
තමයි ඔවුන්ෙග් දිගටම තිෙබන ඉල්ලීම වන්ෙන්. මා  ඒවාට 
විරුද්ධව  ෙනොෙවයි ෙම් කාරණා කියන්ෙන්. නමුත් අවුරුදු පෙහන් 
පහට සහනදායී මිලකට වාහනයක් ලබා ගන්න සමහර රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ට අවස්ථාව තිෙබනවා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා, "ජීවිත 
කාලයටම වාහන ෙදකක්" කියලා. ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ජීවිත 
කාලයටම එක වාහනයක්. අපි කියන්ෙන් විෙදස්ගත වුණු හැම 
ෙකනාටම සහනදායී මිලකට වාහනයක් ලබා ෙදන්න කියලා 
ෙනොෙවයි. තමන් විෙදස්ගතෙවලා ෙමරටට එවන ලද මුදල් 
පමාණය එහිදී සැලකිල්ලට ගන්න. ඔවුන් ෙකොච්චර මුදල් 
පමාණයක් එවලා තිෙබනවාද කියන කාරණය නිර්ණායකයක් 
හැටියට ගන්න. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් මුදල් briefcaseවල දාෙගන 
එන ඒවා ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එෙහම 
සල්ලි අරෙගන එන අය ෙගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම්ෙගොල්ලන් 
එෙහම ෙනොෙවයි.  පවුල නඩත්තු කිරීම ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්, පවුෙල් ෙකෙනකුට ෙලඩක් 
දුකක් හැදුණාම ඒ ෙවනුෙවන් නිවස හදා ගැනීම ෙවනුෙවන් මාස ්
පතා ඔවුන් මුදල් එවනවා. ඒ මුදල් සියල්ලම එන්ෙන් අෙප් රෙට් 
බැංකු පද්ධතිය හරහායි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න 
අපහසු නැහැ. හැම ෙකෙනක්ම ෙකොච්චර මුදල් පමාණයක් එව්වාද 
කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔවුන් ෙම් රටට උපයලා 
තිෙබන විෙදස් විනිමයට අනුපාත වන පරිදි සහනදායී මිලකට 
ඔවුන්ට වාහනයක් මිල දී ගත හැකි විය යුතුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කියන්ෙන් 
සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනයක් පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  ෙඩොලර් 5,000 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙඩොලර් 10,000 ෙවන්න පුළුවන්. වසරකට අපිට 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙකොච්චර පමාණයක්ද කියලා සාකච්ඡා කරලා 
තීරණය කරන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අනික් කාරණය ෙමයයි. 
ඒෙගොල්ලන් ඒ රටවල වාහන පාවිච්චි කරනවා.  එංගලන්තෙය්, 
මැදෙපරදිග ෙබො ෙහෝ රටවල යම් වැදගත් රැකියාවල නිරත වන 
ෙබොෙහෝ පිරිසක් වාහන පාවිච්චි කරන බව අපි දන්නවා. අඩු 
තරමින් ඔවුන් පාවිච්චි කරන  වාහනයවත් ලංකාවට ෙගෙනන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එරටදී වාහනය පාවිච්චි කරලා, අඩු මිලට 
විකුණලා එන්න ඔවුන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාහන 
පිළිබඳව මතු ෙවලා තිෙබන ගැටලුව ෙකෙරහි  මීට වඩා අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ඔවුන්ෙග් නිවාස පිළිබඳ පශ්නය ගනිමු. ගම්වල සිට විෙදස්ගත 
වන ෙබොෙහෝ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙගයක් හදා ගැනීම බව 
අපි දන්නවා. ෙග් හදා ගන්න ඕනෑ කියලා අවුරුදු ෙදකකට රට 
යනවා. හැබැයි, අවුරුදු ෙදකකට රට ගිහිල්ලා එනෙකොට 
අත්තිවාරම  විතරයි දාලා අවසානෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව අවුරුදු 
ෙදකකට රට යනවා, ෙගයි බිත්ති නංවනවා කියලා. තව අවුරුදු 
ෙදකකට රට යනවා, වහල ගහනවා කියලා. ඒ අනුව ඔවුන්ට 
නිවසක් හදා ගන්න වසර දහයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත 
ෙවනවා. ගම්වල සිට විෙදස්ගත වන අයෙග් පධාන පරමාර්ථය 
නිවාසයක් ෙගොඩ නඟා ගැනීමයි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, නිවාසයක් ෙගොඩ නඟා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
ඔවුන් දරන ෙවෙහස, ඔවුන් දරන මහන්සිය ෙකොෙතක්ද? 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත අවුල් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට ෙගය හදා 
ගනිද්දී  ඔවුන්ෙග් පවුල නැති ෙවලා තිෙබනවා. සමහරවිට ෙග් 
හදා ගන්නා විට දරුවා  අපචාර කියාවලට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමන්ෙග් පවුලත්, 
තමන්ෙග් දරුවනුත් විශාල විනාශයකට ඇද දමමින්, ෙගයක් 
ෙවනුෙවන් විශාල පයත්නයක් දරන්න ඔවුන්ට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් නිවසක් ඉදි කරගැනීම පිළිබඳ 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන ෙකොට, අෙනක් අයට පනවන බදු 
පමාණෙයන්ම ෙනොව යම් සහතිකයක් ලබා දීලා, ආණ්ඩුෙව් මිලදී 
ගැනීම් ආයතන හරහා යම් සහනදායී කමයකට භාණ්ඩ මිලදී 
ගැනීමටත් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙගය හදන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග්ම ඉඩෙම් නම්, එය ඔවුන්ෙග්ම ෙගය නම් ඔවුන්ෙග් ඉඩම 
පිළිබඳ සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්; ඔවුන් විසින් එවන ලද මුදල් 
පමාණවල සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුෙව් සෙතොස ෙහෝ 
භාණ්ඩ විකුණන ෙවනත් කුමක් ෙහෝ තැනකට ගිහින් සහනදායි 
ෙලස තමන්ෙග් නිවස ඉදි කරගැනීම ෙවනුෙවන් යම් භාණ්ඩ 
පමාණයක් ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමම ක්ෙෂේතය 
වැදගත් ක්ෙෂේතයක් ෙලස සලකා ෙමම ක්ෙෂේතෙය් මතු වී තිෙබන 
ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවස්ථා ගණනාවකදී -අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දීත්, ඉන් පසුත් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදීත්- ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. හැබැයි එෙසේ විසඳුම් ලබා ෙදනවා 
ෙවනුවට විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ෙමොකක්ද කර 
තිබුෙණ්? ඒ අයෙගන් එකතු කරගත් ධනය -ඒ මුදල්- උපෙයෝගි 
කරෙගන තිබුණා, ඡන්ද ව්යාපාරවලට. ගරු අමාත්යතුමියනි, ඒ 
ඔබතුමිය ෙනොෙවයි. ඔබතුමියෙග් වාර්තා තවම හම්බ වුෙණ් 
නැහැ. ඒ වාර්තා හම්බ වුෙණොත් එවැනි ෙද් තිෙබන්නත් පුළුවන්; 
නැති ෙවන්නත් පුළුවන්. දැනට නම් එවැන්නක් ගැන මා දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, තිෙබන වාර්තා අනුවයි අප ෙම් කියන්ෙන්. ඒ මුදල් 
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බැනර් දමන්න ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ඡන්ද කාලෙය් එක් එක් 
අයට කන්න ෙදන්න ෙයොදාෙගන තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමියනි, 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 23වන දා 
ඔබතුමියෙගන් අහපු පශ්නයට ඔබතුමියම දීපු උත්තරයක් එදින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 636 සහ 637 හි පළ වී තිෙබනවා. 
ඔබතුමියම පිළිතුරු දුන්නා, ඒ මුදල්වල අරමුණ, ඒ මුදල්වලට සිදු 
ෙවලා තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද කියා. නාය යෑෙමන් විපතට පත් රට 
විරු පවුල්වලට සහන සැලසීම සඳහා ෙගවා තිෙබන ඒවා ගැන 
සඳහන් වනවා. රට විරුවන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනට ආහාර 
පාන ලබා ගන්න රුපියල් 6,61,000ක් පමණ ෙගවා තිෙබනවා. 
කෑම අරෙගන තිෙබන්ෙන් එකම කෙඩන්. අරමුණු/පරමාර්ථවලට 
පටහැනිව කරන ලද වියදම් රුපියල් මිලියන 14ක් ෙවනවා. මට 
මතකයි, ඔබතුමිය අමාත්යාංශයට ගිහින් වාඩි වූ ෙවලාෙව්ම කිව්වා, 
"ෙමහි මහා වංචා, දූෂණ සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම එන්න කලින් 
නම් ෙම්ක සිතුෙව් නැහැ. ආවාට පසුව තමයි ෙම්ෙක් ෙහොරකම් 
දැෙනන්ෙන්" කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපිත් කල්පනා කළා, 
'චණ්ඩි රැජින වාෙග් ඇමතිතුමියක් වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. වැෙඩ් 
ෙදන්න තමයි හදන්ෙන්' කියා. හැබැයි කිසිවක් වුෙණ් නැහැ. 
FCID යනවා කිව්වා, ෙම්වා කරනවා කිව්වා. නමුත් කිසිවක් වුෙණ් 
නැහැ. දැන් ඔබතුමියට ෙපොඩි අනුකම්පාවකුත් ඇති ෙවමින් එනවා 
වාෙග් තමයි මට දැෙනමින් තිෙබන්ෙන්. මා දන්ෙන් නැහැ, එය 
හරිද කියා. ෙම්ක තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් මුදල් -විෙදස්ගත ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙගන් එක් රැස් කරගන්නා ලද ධනය- විවිධ 
අපහරණයන්ට ලක් කර තිෙබනවා. ඒක කිසිෙසේත් අනුමත කළ 
යුතු නැහැ. ඔවුන්ෙග් සුඛ විහරණය ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් සමාජ 
ජීවිතය ෙවනුෙවන්  වියදම් කිරීම සඳහා කපා ගන්නා ලද, එක් රැස් 
කරන ලද මුදල් පවා අවභාවිතාෙව් ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
අයට අලුතින් යමක් ලබා ෙදනවා ෙනොව, තිෙබන ෙද්ත්, ඔවුන්ට 
හිමි ෙද්ත් විනාශ කිරීමට තමයි පැවැති පාලනයන් කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳ අව ධානය ෙයොමු ෙකොට ඒ 
ජනතාවෙග් ගැටලුවලට ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දීම ෙකෙරහි 
ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, සාකච්ඡා ෙකොට යම් යම් විසඳුම් ලබාගත යුතු 
නම් ඒ සාකච්ඡාවටත් අපි සූදානම් කියන එක පකාශ කරමින් මම 
නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමය ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
ස්ථිර කරනවා ඇති.  

ගරු අමාත්යතුමියෙග් අවධානය සඳහා මාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඉස්සර නම් 
ලංකාවට එන ෙකොට ඒ අයට තිබුණා, allowance එකක්. ඒ 
allowance එකට airport එෙකන් එනෙකොටම බඩු ගන්ෙන් 
නැතිව, ලංකාවට ඇවිල්ලා, නිවසට ෙගොස්  අවශ්ය ෙද් ගැන ෙසොයා 
බලා, මාස ෙදකක් තුළ  ඒ අවශ්ය බඩු ගන්න ඒ අයට පුළුවන් 
වුණා. නමුත් දැන් එළිෙය් duty-free සාප්පු නැහැ. ඒ නිසා ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ ඇතුෙළේදීම බඩු ගන්න ඕනෑ. අවුරුදු ගණනක් වැඩ 
කරලා ලැෙබන allowance එක පාවිච්චි කරන්නත් ෙහොඳටම 
අමාරුයි. ඒ කාරණයත් අවධානයට ගන්න ඕනෑ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් 
ෙදයක් ගැනයි කථා කෙළේ. එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම සඳහා ගරු 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  

[පූ.භා. 10.47] 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අද දින සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් 
තිෙබනවා.  

 
[පූ.භා. 10.48] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ෙගන ආ ෙම් ෙයෝජනාව ගැන  කථා කරන්න මටත් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලට ගරු ඇමතිතුමිය 
පිළිතුරු ෙද්වි කියා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
වාද විවාද කිරීම සඳහාත්, අනාගතෙය් තීරණ ගැනීම සඳහාත් මීට 
අදාළ කරුණු කීපයක් මා මතු කිරීමට යනවා.   

I want to bring in a few points to the attention of the 
House that I think we need to be discussing, so that we 
could look at adopting these in the future. We are talking 
about Sri Lankans employed abroad.  But, we also need to 
remember that we have no moral right to talk about Sri 
Lankans employed abroad particularly in domestic 
situations,  until we talk about Sri Lankans employed in 
domestic situations in our own country. We cannot take 
the high moral ground until we make sure as a Parliament 
that they also have rights.  

There are international conventions like the ILO 
Convention on Domestic Workers, which is known as the 
“C189” that must be signed by Sri Lanka. Today, I am asking  
Parliament to consider signing and ratification of the C189 
that would protect domestic workers in our own country; 
domestic workers who work in our own homes. I think 
we should first look at protecting them.  If we can protect 
them, then we have every right to speak about other 
governments in other countries protecting our workers.  

The C189 was adopted by the ILO in June, 2011 and 
there were two points of intervention. One was the 
vulnerability and the dependency faced by  individual 
domestic workers and the fact that this was not regarded 
as a profession - it was under professionalized. So, the 
key elements that are needed in this is the payment of 
wages. Every household  decides what they could afford 
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rather than what the domestic worker actually demands - 
the payment of wages. There is no social security for 
those who work; maternity benefits are not there; hours of 
work are not stipulated; their living conditions are not like 
that of the other workers; the personal security is 
sometimes threatened and there are no dispute resolution 
methods. If a domestic worker gets into a dispute with the 
lady or  may be the man in the house, the domestic 
worker will basically be sent home. So, this is the real 
situation. Therefore, we need to look at protecting these 
workers if we are going to expect other countries to 
protect our workers in these domestic situations.  

Now, the Sri Lanka Labour Force Survey conducted in 
2007 stated that there were about 90,000 domestic 
workers in the country of which about 60,000 were 
female domestic workers. There is a current study 
underway in 2016 and therefore we might get more 
information and we might get more information on child 
domestic workers too. So, we must address these issues.  

There is one other point I would like to make and that 
is about the problems that our citizens employed overseas 
face.  These relate to two Conventions; they are the  
Vienna Convention on Consular Relations and the 
associated Optional Protocol to the Vienna Convention on 
Consular Relations. This is on the compulsory settlement 
of disputes.  If we sign the Vienna Convention on 
Consular Relations, Article 36 of the Treaty - I am 
suggesting that this is widely debated in Parliament by all 
sides of the House because there are other consequences 
that could arise as well - would allow the Sri Lankans 
arrested abroad to have a full consular access to the Sri 
Lankan Embassy or High Commission, if they request.  
This is a right that they will get, if they request it. So, they 
will be mandatorily given a right, if they are arrested 
abroad. The Optional Protocol allows disputes regarding 
the application of the Vienna Convention on Consular 
Relations to be adjudicated by the International Court of 
Justice.  

Those are the issues that we need to understand; those 
are the issues that we need to discuss, if we really want to 
protect our citizens overseas.  

According to the Protocol, "disputes arising out of the 
interpretation or application of the Convention shall lie 
within the compulsory jurisdiction of the International 
Court of Justice." Therefore, I think, this needs to be 
widely debated as I said. But, if we want to really protect 
our citizens overseas like some other countries do, then 
we have to become part of these processes.  

Although Sri Lanka is a signatory to the 1961 Vienna 
Convention on Diplomatic Relations and the Optional 
Protocol to it on Dispute Settlements, that only protects 
Sri Lankan diplomats who are working abroad. It does not 
protect a Sri Lankan citizen abroad. Ordinary Sri Lankan 

citizens are not covered by that Convention and therefore 
are at risk of receiving inadequate legal representation if 
arrested.  I urge the Parliamentarians, who are here today, 
to consider these vital international conventions, which 
will eventually represent the difference between life and 
death of some citizens.  

අද ෙම් විවාදය තුළදී මම විෙශේෂෙයන්ම කරුණු ෙදකක් එකතු 
කරන්න කැමැතියි. එකක්, අෙප්ම රෙට් නිවාසවල ෙසේවය කරන 
අයෙග් අයිතිවාසිකම් ගැනත් අපි සිතිය යුතුයි කියන කාරණය. 
ෙමොකද, පිට රට නිවාසවල වැඩ කරන අෙප් අය ආරක්ෂා කිරීම 
ගැන අපි සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප්ම රෙට් අෙප්ම 
නිවාසවල වැඩ කරන ෙසේවකයින්ට අයිතිවාසිකම් නැහැ කියන 
එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 2011 ජුනි මාසෙය්දී ILO 
සංවිධානෙය් C 189 කියන ඒ Convention එක සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාෙව්දීත් ඔවුන් විෙශේෂ ෙයන්ම සාකච්ඡා කෙළේ ගෘහ ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් ගැනයි; ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ගැනයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අයෙග් ෙගවීම් පිළිබඳවයි. ෙමොකද, ඒ අයට 
කරන ෙගවීම් එක එක නිවෙසේ එක එක් ෙකනාට ඕනෑ ඕනෑ 
විධියට කරනවා. ඒ ෙගවීම් අඩු වැඩි කරනවා. ඒ අයට සමාජ 
ආරක්ෂාවක් - social security එකක්-  නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
කාන්තාවකට දරුෙවකු ලැෙබන්න යනවා නම්, ඒ අයට නිවාඩු 
දීමක් කියලා එකක් නැහැ. එවැනි අයිතිවාසිකමක් නැහැ. එවැනි 
අවස්ථාවලදී ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ අයව ෙගදර එවනවා. ඒ 
කාලයට වැටුපක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ කාන්තාවට දරුවා 
ලැබුණාම තමයි නැවතත් රැකියාවට එන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

 වැඩ කරන කාල පමාණය වන පැය 8ක රැකියාවක්ද, පැය 
18ක රැකියාවක්ද කරන්ෙන් කියන එෙක්ත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම වැඩ කරන ස්ථානෙය් තිෙබන පහසුකම් පිළිබඳවත්, 
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් පශ්න තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් 
හුඟක් ෙසේවකයින්ට එක එක පීඩා හිංසන තිෙබනවා. ඒවාට 
නීතිමය ආරක්ෂාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා ගෘහ ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 
ගැන අපි කථා කරන ෙකොට අෙප් ගෘහ ෙසේවක ෙසේවිකාවන් පිට 
රටවලදී ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව වාෙග්ම ෙම් පශ්නයත් ෙමතැනදී 
මතු කිරීම අවශ්යයි කියලා මම හිතනවා.  

ඊළඟ ට, ෙදෙවනි කරුණ මම කියන්නම්. 1961දී වියානා 
ගිවිසුමට අපි අත්සන් තැබුවා. ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් රටවල් අතර 
සම්බන්ධතාව; තානාපති සම්බන්ධතාව පිළිබඳවයි. අපි ඒ ගිවිසුමට 
අත්සන් තැබුවාම ඒෙකන් ආරක්ෂා වුෙණ් ශී ලාංකික 
තානාපතිවරු, තානාපති කාර්යාලවල වැඩ කරන අය. ඒ අය පිට 
රටවල වැඩ කරන ෙකොට ඒ අයට නීතිමය ආරක්ෂාවක් ෙම්ෙකන් 
ලැෙබනවා. නමුත්, ලාංකිකෙයක් පිට රටක වැඩ කරන ෙකොට 
ෙමොකක් හරි ෙහේතුවක් නිසා ඒ ලාංකිකයාව අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙතොත්, ඒ ලාංකිකයාට නීතිමය ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ අයට 
නීතිමය ආරක්ෂාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක අපි කථා 
කරලා බලන්න ඕනෑ. දැන් මම ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන් ෙම් 
සභාව තුළ ෙම් ෙද්වල් සාකච්ඡා වන්න ඕනෑ නිසායි. ෙමොකද, 
Vienna Convention on Consular Relationsහි 36වන 
වගන්තිෙය් සඳහන් කරනවා, ලාංකිකෙයක් පිට රටකදී අත් 
අඩංගුවට ගත්ෙතොත් අපි ෙම්කට අත්සන් තැබුවා නම්, ඒ 
ලාංකිකයාට ලංකාෙව් තානාපති කාර්යාලයක් හරහා නීතිමය 
ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත්, අපි ෙම්කට 
අත්සන් තැබුවත්, අපට ඒ පශ්නය International Court of Justice 
- ICJ- එකට අරෙගන යන්න සිදුවනවා. ICJ එකට ගිහිල්ලා ICJ 
එෙකන් තමයි තීරණය වන්ෙන් ඒෙක් හරි වැරැද්ද. එතෙකොට ඒ 
පශ්නය අධිකරණ මාර්ගයකින් තීරණය වනවා. එතෙකොට ඒෙකන් 
සිදු ෙවන පතිවිපාක ඇති වන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැනත් සාකච්ඡා 
කරන්න ඕනෑ. වාද විවාද කරන්න ඕනෑ. 

1383 1384 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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අපි දන්නවා, සමහර රටවල පුරවැසියන් පිට රටවල ඉන්න 
ෙකොට ඒ අය  අත් අඩංගුවට ගත්ෙතොත්,  ඒ අයෙග් රටවල 
තානාපති කාර්යාල හරහා ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න නීතිමය 
ආවරණයක් තිෙබන බව. අෙප් රෙට් ඉන්න හුඟක් 
විෙද්ශිකයින්ටත් ඒ ආරක්ෂාව තිෙබනවා. නමුත්, අපට පිට රටවල 
එෙහම එකක් නැහැ. අපි ෙම් ගැන හුඟක් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, හැම වාද විවාදයකටම පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබනවා.  
සමහර ෙවලාවට ස්වල්ප ෙදෙනකු පමණක් ආරක්ෂා කරන්න ෙම් 
වාෙග් ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න අපි අකැමැතියි. නමුත්, වැඩි 
පමාණයක්, -මිලියන ගණනක්- පිට රටවල වැඩ කරන නිසා ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරලා, කථා කරලා තීරණයක් ගන්න ෙවලාව 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
හිටපු අගමැතිතුමා ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය විවෘත කළා. එෙසේ විවෘත 
කළ නිසා තමයි සාමාන්ය පුද්ගලයකුට වුණත් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හරහා පිට රටකට ගිහිල්ලා ඒ අයෙග් වෘත්තිය, 
රැකියාව කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ්. එදා වන තුරු 
සාමාන්යෙයන් පභු පන්තිෙය් අයට තමයි පිට රටවල ගිහිල්ලා 
රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. 1977න් පස්ෙසේ ඒ 
අවස්ථාව හැෙමෝටම ලැබුණා. එක අතකින් බැලුෙවොත් ඒක විශාල 
පිම්මක්. තවත් අතකින් අපට වාද විවාද කර කියන්න පුළුවන්, 
"අෙප් ආර්ථිකය හැදිලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ආර්ථිකයට ගැති 
ෙවලා.  ඒ නිසා තවමත් විශාල පමාණයක් -අද සඳහන් කළා වාෙග් 
වසරකට ලක්ෂ තුනකට වඩා පමාණයක්-  පිට රටවලට ගිහිල්ලා 
රැකියා ෙසොයනවා"  කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතෙකොට අපට තිෙබන 
පශ්නය ෙමොකක්ද? අපට තිෙබන ආර්ථික පශ්නය තමයි ෙම් රෙට් 
ඒ අයට අවශ්ය පමාණෙය් පඩිපතක් ලබා ගන්නට බැරි වීම. දැන් 
අෙප් නව රජයට තිෙබන වැදගත්ම කාර්ය භාරය වන්ෙන්, රැකියා 
නිර්මාණය කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රැකියා නිර්මාණය කරන 
ෙකොට ඉහළ ආදායම් ලබා ගැනීෙම් රැකියා නිර්මාණය කිරීමයි. 
ෙම්ක කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම අපට ආෙයෝජනයත් අවශ්යයි; 
ඉහළ මට්ටෙම් තාක්ෂණයත් අපි ලබා ගත යුතුයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජය 
තීරණය කර තිෙබනවා, හැම දරුවකුටම අවුරුදු 13ක 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න. ඒ කියන්ෙන් ෙම් අරමුණ තිෙබන 
නිසා අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ), අෙපොස (උසස් ෙපළ) අධ්යාපනය 
පමණක් ෙනොෙවයි, තාක්ෂණික ෙහෝ කාර්මික වෘත්තීය 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්නත් තීරණය කර තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස් 
වීම අපි ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
ගැන අධ්යයනය කරෙගන යනවා. ඒක අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා කැමැතියි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්ව කරුණක් නැවත කියන්න. පිට රටවල වැඩ 
කිරීෙමන් ලංකාෙව් ආර්ථිකයට යම් කිසි ශක්තියක් ලැබුණත්, 
එයින් අපට ඇති වන විශාලම ගැටලුවක්, විශාලම පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් අය පිට රටවල වැඩ කරන්නට යාම තුළින් අෙප් 
රෙට් පවුල් ජීවිත සම්පූර්ණෙයන්ම අවුල් කරන ආර්ථික කම 
ෙව්දයක් තමයි  ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඒ අයෙග් වරද 
ෙනොෙවයි. ඒ, අපි සියලු ෙදනාෙග්ම පශ්නයක්. ෙමොකද, අෙප් 
ආර්ථිකය හැඩ ගැසී තිෙබන විධියට පවුලක් දීර්ඝ කාලයක් ෙවන් 
ෙවලා ඉන්න ෙකොට අපි විශාල සමාජයීය මිලක් ෙගවනවා. ඒ නිසා 
අපට ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අප 
සියලු ෙදනාම පාර්ථනා කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.    

[ .ப. 11.01] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெவளிநா க க்கு 

ேவைலவாய்ப் த் ேத ச் ெசல் ம் இலங்ைகயர்கள் 
எதிர்ெகாள் ம் பிரச்சிைன ெதாடர்பான இந்த ஒத்திைவப்  
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்ைறய ந ன உலகின் ெதாழில் ட்பப் 

ரட்சியான  எம  மக்களின் வாழ்வின் ேதைவகைள 
அதிகாித் ள்ள . இத்தத் ேதைவகளின் காரணமாகச் சகல ம் 
பணத்ைத தன்ைமக் காரணமாகக் ெகாண்  பல்ேவ  
விதமான ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட ேவண் யெதா  
நிர்ப்பந்தம் உ வாகி ள்ள . இந்த நிர்ப்பந்தத்தின் 
காரணமாகப் பணம் உைழக்க ேவண் ள்ள .  

இலங்ைகயிேல ேபா மான வ மானம் அற்றவர்களாகத் 
தங்கைளக் க திக்ெகாள்பவர்கள் பணம் உைழப்பைத 
ேநாக்கமாகக்ெகாண்  ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்றனர். 
இவ்வா  ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்றவர்களில் பலர், 
குறிப்பாக ன்ன பவமற்ற ெபண்கள், அங்கு பல்ேவ  
விதமான இன்னல்கைள எதிர்ெகாள்வைத நாம் அன்றாடம் 
பல்ேவ  விதங்களில் ஊடகங்களின் லமாக ம் 
ேநர யாக ம் கண்கூடாகக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இலங்ைகயிேல ெதாடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட த்தம், இயற்ைக 
அனர்த்தமான சுனாமி, மற் ம் ைறயான 
ேவைலத்திட்டங்கள் இன்ைம ேபான்ற பல்ேவ  
காரணங்களினால் இவ்வா  ெவளிநா க க்கு ேவைல 
வாய்ப்ைபத் ேத ச்ெசல்வ  சர்வசாதாரணமான ஒ  நிகழ்வாக 
மாறிவிட்ட . இதனால் அந்நியச்ெசலாவணிைய எம  நா  
உைழத்தா ம் அங்கு ெசல்பவர்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற 
பிரச்சிைனகள் மட் மல்லா , இங்கு அவர்கைளப் பிாிந்  
இ க்கின்ற கு ம்பங்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக ம் 
இந்த வ மானத்தினால் ஏற்ப ம் நன்ைமகைளவிட 
ேமேலாங்கி இ ப்ப  இங்கு ஈண்  குறிப்பிடத்தக்க .  

2013ஆம் ஆண் ன் ள்ளிவிபரப்ப  இலங்ைகயிேல 14 
தமானவர்கள் வ ைமக் ேகாட் ன்கீ்ழ் வாழ்ந் ெகாண் க் 

கின்றார்கள் என்ப  ெதாியவந் ள்ள . இவ்வா  வ ைமக் 
ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்றவர்க க்குச் சாியான ேவைலத் 
திட்டங்கள் அைமத் க் ெகா க்கப்படாைமயால் அவர்கள் 
ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப் த் ேத ச் ெசல்கின்ற 
நிர்ப்பந்தத் க்கு உள்ளாகின்றார்கள். அ மட் மல்ல 2014ஆம் 
ஆண் ன் ள்ளிவிபரப்ப  தின ம் 400 விவாகரத் க்கள் 
இடம்ெப கின்றன. இவ்வா  கு ம்பங்கள் பிாிவதனால் 
ெபண்கள் தைலைமத் வம் அதிகாித் ச் ெசல்வ ம் இரட்ைடச் 
சுைமகைளப் ெபண்கள் சுமக்க ேவண் ய ேதைவ இ ப்ப ம் 
ெவளிநா க க்குச் ெசல்வைத ஊக்குவிக்கின்ற 
காரணிகளாகக் காணப்ப கின்றன.  

இலங்ைக ரா ம் 1,043 பதி ெசய்யப்பட்ட ேவைல 
வாய்ப்  கவர்கள் காணப்ப கின்றனர். இந்த கவர்களால் 
சட்ட ர்வமாக ம் சட்ட ர்வமற்ற ைறயி ம் பல ெபண்கள் 
ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப் க்காக அ ப்பப் 
ப கின்றார்கள். இவ்வா  ெவளிநா  ெசல்கின்ற 
ெபண்களிேல 0.14 தத்தினர் ெதாழில்வாண்ைம 
உள்ளவர்களாக ம் 0.65 தத்தினர் ந த்தரத் 
ெதாழில்வாண்ைம மிக்கவர்களாக ம் 4.9 தத்தினர் 
ெதாழிற்றிறன் மிக்கவர்களாக ம் 94 தத்தினர் 

1385 1386 
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எ விதத்தி ம் ெதாழிற்றிறன் அற்றவர்களாக ம் 
இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  ெதாழிற்றிறன் அற்றவர்களாகச் 
ெசல்கின்ற எம  ெபண்கள் அங்கு பல்ேவ  விதமான 
இன்னல்க க்கு ஆளாகின்றார்கள்.  

இவ்வா  ெபண்கைள ேவைலக்கு அமா்த் கின்ற 
நா களில் ச தி அேரபியா, குைவத், கட்டார், ேஜார்தான், 
ஓமான் ேபான்ற நா கள் ன்னணி வகிக்கின்றன. அங்கு 
ெசல்கின்ற ெபண்கள் ெமாழிப் பிரச்சிைனைய எதிர்ெகாள்வ , 
அங்குள்ள ந னத் வமான வாழ்க்ைக ைறக்கு ஏற்ற 
வைகயிேல தம  ெதாழிைல ஆற்ற யாதி ப்ப , 
அவர்கள  கலாசாரப் பண்பா க க்கு ஏற்ற ைறயிேல 
ெசயற்பட யாதி ப்ப , சாியான ஊதியங்கள் 
கிைடக்காம ப்ப  ேபான்ற பல்ேவ  இன்னல்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். தம  பிள்ைளகள் மற் ம் கு ம்பம் 
சீராக வாழ ேவண் ம் என்பதற்காகப் பணத்ைத உைழக்கும் 
ேநாக்கத்தில் ெசல்கின்றவர்களில் பலர் அந்த ேநாக்கத்ைத 
அைடய யாமல், உடல், உள ாீதியான பல்ேவ   
இன்னல்க க்கு ஆளாகின்றார்கள்.  

அ மட் மல்லாமல், நீண்ட காலமாக அவர்கைளப் பிாிந்  
இங்ேக இ க்கின்ற அவர்கள  கணவன்மார் பல்ேவ  
விதமான அநாகாிகமான ெசயல்களில் ஈ ப கின்றனர். 
அதாவ  ம ேபாைதக்கு அ ைமயாவ , தகாத உற கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளல் ேபான்ற பல்ேவ  ெசயல்களில் 
ஈ ப கின்றனர். இவ்வாறானவர்களின் பிள்ைளகள் தாய், 
தந்ைதயின் அரவைணப்பின்றிப் பிைழயான வழிகளில் 
ெசல்வ ம் சர்வசாதாரணமான ஒ  நிகழ்வாகப் ேபாய்விட்ட .  
இந்தச் சீரழிவான  ெதாடர்ந்  இடம்ெப வைத நாம் 
அ மதிக்க யா .   

இந்த நிைலயில் எம  நாட் ேல சுயெதாழில் 
வாய்ப் க்கள், சி  ைகத்ெதாழில் நிைலயங்கள் ேபான்றவற்ைற 
உ வாக்குவ  மட் மல்லா , இங்குள்ள லப்ெபா ட் 
கைளப் பயன்ப த்தி ப்ெபா ட்கைள ஆக்கக்கூ ய 
சந்தர்ப்பங்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம்.  குறிப்பாக 
வடக்கு, கிழக்கிேல த்தத்தின்ேபா  ைகவிடப்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகள் மீள இயக்கப்ப வ  மிக ம் க்கியமான 
ஒ  ேதைவயாகக் காணப்ப கின்ற . உதாரணமாக 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ஒட் சுட்டான் பகுதியில் 
அைமந் ள்ள ஓட் த் ெதாழிற்சாைல த்தம் வைடந்  7 
வ டங்களாகி ம் இ வைர மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல.  
ஆனால், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் மீள்கு ேயற்றத்தின் 
பின்  கட்டப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான க க்குப் 
ெபா த்தப்பட்ட கூைர ஓ கள் அைனத் ம் ெதன் 
பகுதியி ந்  ெகாண் வரப்பட்டைவ. எனேவ, இந்த ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல மீள ஆரம்பிக்கப்பட் க்குேமயானால், 
பல்லாயிரக்கணக்கான களின் ேதைவகள் உள் ாிேலேய 

ர்த்தி ெசய்யப்பட் க்கும்; பல க்கு ேவைல வாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்பட் க்கும்; வ மானம் அதிகாித்தி க்கும்; 
வாழ்க்ைகத் தர ம் உயர்ந்தி க்கும். இவ்வாறான சி  
விடயங்களிலாவ  உடன க் கவனம் ெச த் மா, இந்த 
அரசு? இந்த நிைலைம நீ த் க்ெகாண் க்குேமயானால் 
ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப் த் ேத ச்ெசல்கின்றவர் 
களின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் ச் ெசல்வேதா  எம  நாட் ன் 
பண்பா , பாரம்பாியம், கலாசாரம் என்பன ெதாடர்ந் ம் 
அழிந் ெகாண்  வ வதற்கு நாேம வழிசைமத்தவர்களாக ம் 
மாறிவி ேவாம். எனேவ, இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்பாக எம  
மக்க க்கு விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்தேவண் ய கட்டாயத்தில் 
நாம் இ க்கின்ேறாம்.  

இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் 
ள்ளிவிபரங்களின் பிரகாரம் 2009ஆம் ஆண்  1,13,678 

ேப ம், 2010ஆம் ஆண்  1,12,752 ேப ம், 2011ஆம் ஆண்  
1,07,491 ேப ம், 2012ஆம் ஆண்  1,19,011 ேப ம், 2013ஆம் 
ஆண்  96,600 ேப ம் மத்திய கிழக்கு நா க க்குப் 
பணிப்ெபண்களாகப் பணி ாியச் ெசன்றி க்கிறார்கள். 
ஆயி ம், குறிப்பாக 2014ஆம் ஆண்  பணிப்ெபண்களாகச் 
ெசன் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 88,661 ஆகக் 
குைறந்தி க்கிற . இவ்வா  ெபண்கள் ெதாடர்ந் ம் 
ெவளிநா க க்குப் பணி ாியச் ெசல்வதனால் இங்குள்ள 
அவர்கள  பிள்ைளகள  எதிர்காலம் மற் ம் கல்வி என்பன 
பாதிக்கப்ப கின்றன. தாயின் அரவைணப்பற்ற நிைலயிேல 
அவர்கள் ஒ க்கமற்றவர்களாக வாழ்ந் ெகாண்  
வ வதனால்தான் இன்  ம ப்பாவைன அதிகாித் ச் 
ெசல்கின்ற ஒ  ச கத்ைத ம் குழப்பகரமான ேவைலகளில் 
ஈ ப கின்ற இைளஞர் கும்பைல ம் எம்மால் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எம  நாட் ன் 
கலாசாரத்தின்ப  தாய், தந்ைதயாின் அரவைணப்பில் 
பிள்ைளகள் வளர்கின்றேபா தான் ஒ  சிறந்த ச கத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப ம். இதற்கு மாறாகப் பணம் உைழக்கும் 
ேநாக்கத்தில் தாய்மார் ெவளிநா  ெசல்கின்றெபா  இங்கு 
குழப்பமான சூழ்நிைல உ வாகின்ற . எம  பண்பா கள் 
சீரழிக்கப்ப கின்றன. ஆகேவ, அந்நியச்ெசலாவணிைய 
மட் ம் க த்திற்ெகாண்  ெசயற்ப ம் இந்த நிைல மாற 
ேவண் ம்.  சுற் லாத் ைற வசதிகைள அதிகாிக்கின்ற 
அேதேவைளயிேல ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயில் இங்குள்ளவர்க க்கு சந்தர்ப்பங்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ேவண் ம்.  

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்திேல அைனத்ைத ம் 
இழந் , தம  உற கைளக்கூட இழந்  ெவ ங்ைகேயா  
நிற்கின்ற எம  மக்க க்கு ைறயான ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்குகின்ற திட்டங்கள் இ வைர வகுக்கப்படவில்ைல. 
அரச, அரச சார்பற்ற நி வனங்களால் ெகா க்கப்ப ம் 
உதவிகளால் அவர்கள  அ ப்பைடத் ேதைவகைளக்கூட 

ர்த்தி ெசய்ய யாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . பத்  
ேகாழிக் குஞ்சுகைளேயா அல்ல  ஒ  பசு மாட்ைடேயா 
அல்ல  ப்பத்ைதயாயிரம் பாய் ெப மதியான நீர் 
இைறக்கும் இயந்திரெமான்ைறேயா ெகா ப்பத டாக 
ெவ ங்ைகேயா  வந்த எம  மக்கள  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப யா . மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்  அங்கு 
அதிகளவில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ெநல், பால் ேபான்ற 

லப்ெபா ட்கள், லப்ெபா ட்களாகேவ ெதன்பகுதிக்குச் 
ெசல்கின்றைம மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும். 

த்த காலத்திேல ேபாக்குவரத்  சீரற்றி ந்த ; மின்சார 
வசதியற்றி ந்த . ேம ம், ெதாழி்ல் ட்ப அறி ள்ளவர்கள் 
இல்லாதி ந்த காரணத்தினால் அங்கு ெதாழிற்சாைலகள் 
அைமக்கப்படவில்ைல. இந்த நல் ணக்க ஆட்சி மலர்ந்ததன் 
பின் ம்கூட எம  பகுதியிேல மிக ம் க்கியமான விவசாய 
உற்பத்திகளான அந்த லப்ெபா ட்கைள ப் 
ெபா ளாக்கக்கூ ய ெதாழில் ட்ப வசதிகள் ெபா ந்திய 
ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ வைர அைமக்கப்படவில்ைல.  

ெநல் ற்பத்தியில் ஈ பட்  வ கின்ற எம  மக்கள் 
விலங்குத் தாக்கங்கள், ச்சித் தாக்கங்கள் ேபான்ற பல்ேவ  
விதமான இன்னல்க க்கு ெதாடர்ந் ம் ஆளாகி 
வ கின்றார்கள். அவர்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெநல்லான  
ஒேரநாளில் ெதன்பகுதிக்குக் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . 
பின்னர் அந்த ெநல் அாிசியாக்கப்பட்  எம  மக்களின் 
பாவைனக்ேக மீண் ம் வ கின்ற . இந்த நிைல 
மாறேவண் ம். அேதேபால், மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்  வட 
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பகுதியிேல பால் உற்பத்தியான   மிக ம் க்கியமான ஓர் 
உற்பத்தியாக மாறி ள்ள . ஆனால், அந்தப் பாைல 

ப்ெபா ளாக மாற் ம் ெதாழிற்சாைலகள் அங்கு 
அைமக்கப்ப மானால், அங்குள்ள மக்க க்கு 
பல்ேவ விதமான ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்க ம். 
இந்நிைல உ வாவதற்குச் சாதகமான ெசயல்கள் எ ம் 
இ வைர நைடெபறவில்ைல.  

இ மட் மல்ல, சி ைகத்ெதாழில்கைள ைமயமாகக் 
ெகாண்ட ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் உ வாக்கப்படேவண் ம். 
அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் வ டாந்த ஒ க்கீ கள், 
அவற்றின் நிதி உதவிகள் என்பன எம  மக்கள  அன்றாட 
அ ப்பைடத் ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்ய யாத 
அள க்குத்தான் வழங்கப்ப கின்றன. இதனால்தான், 
குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் ஏழ்ைமயான மாவட்டமாக 
ெதாடர்ந் ம் காணப்ப கின்ற . எனேவ, நான் இங்கு 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டவா  த்த காலத்தில் டப்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகைள, குறிப்பாக இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ேபான்றவற்ைற மீள இயக்குவதன் 

லம் அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள அதிகாிக்க ம்.  

ேம ம், த்தத்திேல தன  கணவைன இழந் , 
சேகாதரைன இழந் , தாய், தந்ைதயைர இழந்  வா கின்ற 
ெபண்கள் இரட்ைடச் சுைமகைளச் சுமந் , தம  
வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாண் நடத்த யாமல் பல 
இன்னல்க க்கு ஆளாகின்றார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் 
அவர்கள் ேவைலவாய்ப் த் ேத  ெவளிநா  ெசல்ல 

ைனகின்றனர். இச்சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் பல இைடத் 
தரகர்கள் லம் தங்கள  பணத்ைதக் ெகா த்  
ஏமாற்றமைடவேதா , கடனாளிகளாக ம் மா கின்றார்கள். 
இதனால், இவர்கள் ெவளிநா  ெசல்ல ம் யாமல், இங்கும் 
வாழ்வதற்கு ஏற்ற வழி ைறகள் இல்லாமல் நிர்க்கதியாக 
நிற்கின்ற நிைலைய நாம் அவதானிக்க கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த ன்பமயமான நிகழ் கள் மாறேவண் ம் என்றால், 
இந்தச் சூழல் மாறேவண் ெமன்றால், எம  மக்கள் 
நல் ணக்கத்ேதா  நல்வாழ்  வாழேவண் ெமன்றால், 
சட்ட ர்வமற்ற ைறயிேல ெபண்கள் ெவளிநா  ெசல்வைதத் 
த க்கேவண் ம். ெபண்கைள ெவளிநா க க்கு 
அ ப் கின்றெபா  நிர்வாக ாீதியான பல்ேவ விதமான 
வைரயைறகைள - ஒ ங்கு ைறகைளப் பின்பற்ற ேவண் ம். 
அதாவ  கிராம அ வலாின் அ மதி, ெபண் அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தாின் அ மதி, பிரேதச ெசயலாளாின் அ மதி 
என்பன ெபறப்படேவண் ம். அதற்கு மாறாக, சட்ட ர்வமற்ற 

ைறகளில் ெபண்கள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றார்கள். 
இவ்வா  ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்ற ெபண்கள் அங்கும்ேபாய் 
பல உடல், உள உபாைதக க்கு உள்ளாகி நிர்க்கதியான 
நிைலயில்,  ெவ ங்ைகேயா  தி ம்பி வ கின்றார்கள். இந்த 
நிைல ெதாடரக்கூடா . இதைன நி த் வதற்கு 
ஏற்றவைகயில், அரசாங்கம் ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட்டால்தான் அவர்க க்குச் சுபிட்சமான, நல் ணக்கமான 
வாழ்ைவ ஏற்ப த்த ம்; அத டாக எம  மக்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தி, இந்த நாட்ைட ம் 
சுபிட்சமைடயச் ெசய்ய ம் என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා 
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ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා  සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ  ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන්නට ලැබීම භාග්යයක් ෙකොට 
මා සලකනවා.  

අද අපි විෙද්ශ රැකියා සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත් එක 
පැත්තකින් අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. තව පැත්තකින් 
කනගාටුදායක අවස්ථා අපට තිෙබනවා. විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය 
ගැන අපි ෙකොෙහොම කථා කළත්,  අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම  අද වන විට ලක්ෂ 
15ක් පමණ විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රැකියා ක්ෙෂේතෙය් නිරත 
ෙවනවා.   එක පැත්තකින් ෙම් විෙද්ශ රැකියා කරන උදවිය විශාල  
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අෙප් රටට ලබා ෙදනවා.  අපට විශාල 
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක්  ලැබුණත්,  විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් 
විෙද්ශ රටවල ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස ෙසේවෙය් ෙයදවීම නිසා 
පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ඉතා 
පෙරස්සමින් අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
කියන එක  පැහැදිලිවම ෙත්රුම් ගත යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මැතිනිය කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳින් 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඉතාම උනන්දුෙවන්  විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරනවාය කියන එක අපට පැහැදිලියි. එතුමිය ෙමම 
අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ  කියාත්මක කර තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙදස බැලුවාම ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට යන අයෙග් 
පමාණය  කම කමෙයන් අඩු කරලා, අෙප් පිරිමි පක්ෂය විෙද්ශ 
රැකියාවලට ෙයොමු කිරීම සඳහා විශාල උත්සාහක්  ෙගන තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා.  

ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන තුළින්  අපට එය පැහැදිලි වනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම 2016 වර්ෂෙය් පළමුවන කාර්තුෙව් -ජනවාරි 
මාසෙය් සිට ජූලි මාසය දක්වා- විෙද්ශගත වී සිටින ලැයිස්තුව 
ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, කාන්තාවන් 15,705ක් සහ පිරිමින් 
21,000ක් ෙසෞදි අරාබියට යවා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
සියලුම රටවල එකතුව ගත්තාම පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ෙම් මාස 
6 තුළ විෙද්ශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ලියා පදිංචි ෙවලා 
විෙද්ශගත ෙවලා සිටින පමාණය 1,39,788ක් බව. ෙම් 
පමාණෙයන් පිරිමි පාර්ශ්වය 92,191ක් සහ කාන්තා පාර්ශ්වය 
47,597ක් තමයි ෙම් මාස 6 තුළ විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
සියයට පමාණය බැලුවත් ෙපෙනනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් මාස 6 
තුළ සියයට 70කට ආසන්න පමාණයක් විෙද්ශගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් පිරිමි පාර්ශ්වය බව. එෙහම නම්, ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මැතිනිය විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය වශෙයන් 
පත්වුණාට පස්ෙසේ කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් 
විෙද්ශගත වීම අඩුෙවලා තිබීම සතුටට කරුණක්.  විෙද්ශ 
රැකියාවලින් තමයි අපට විශාල ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්. නමුත් 
අපට ආදායම් ලැෙබනවාය කියලා අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
තවදුරටත් උනන්දු කරවමින් ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට විෙද්ශ 
රටවලට යවන්න අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක එතුමිය පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු ගණනාවක සංඛ්යා ෙල්ඛන බැලුවාම 
අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙම් 
ක්ෙෂේතෙයන් ලැබී තිෙබනවාය කියලා. අපි ඒක අමතක කරන්න 

1389 1390 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නරකයි. අෙප් ගම් පෙද්ශවල ජීවත්වන අහිංසක, අසරණ අම්මලා, 
තාත්තලා විෙද්ශගත ෙවලා, ෙනොෙයකුත් දුක් ගැහැට, කරදර 
රාශියක් විඳෙගන, ඒ එවන මුදල් පමාණය මා හිතන හැටියට 
විශාල වශෙයන් අෙප් රෙට් සංවර්ධන කටයුතුවලට ෙයොදවා 
තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 10ක, 15ක කාලය තුළ - පසු ගිය 
රජය පැවැති කාලෙය් -  විෙද්ශ ගෘහ ෙසේවය සඳහා සහ අෙනකුත් 
ෙසේවාවන් සඳහා ෙම් තරම් පමාණයක් ෙයොමුෙවලා තිබීම 
කනගාටුවට කරුණක්. අෙප් රෙට් ෙහොඳ රැකියා, ෙහොඳ ආදායම් 
මාර්ග පසු ගිය රජය හදලා තිබුණා නම් ගෘහ ෙසේවිකාවන්, එෙහම 
නැත්නම් කාන්තාවන්, ඒ වාෙග්ම කම්කරුවන් හැටියට, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙවනත් ආදායම් මාර්ග සඳහා අෙප්  රෙටන් ෙම් තරම් 
පමාණයක් විෙද්ශගත වන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමොකක්ද කියලා ගරු 
අගමැතිතුමා එදා පැහැදිලි කළා. අෙප් රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව  
ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ අෙප් රට තුළ දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
ඇති කිරීමයි. අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ට අෙප් රට තුළම රැකියා 
අවස්ථා ලැෙබනවා නම්  තමන්ෙග් දරු මල්ෙලෝ ෙගදර තියලා  දුර 
බැහැර විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න අවශ්ය නැහැ. 
තමන්ෙග් දරු මල්ෙලෝ ෙගදර තියලා  දුර බැහැර විෙද්ශ රටකට 
යන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. නමුත් පසු ගිය රජය ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ඒ අයට රැකියා ෙනොමැති නිසා, ආදායම් මාර්ග නැති 
නිසා තමයි ෙම් තරම් පමාණයකට විෙද්ශගත ෙවලා රැකියා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

වර්තමාන රජෙය් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය අෙප් තරුණයන් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොරියාව වෙග් දියුණු රටවලට පුහුණු ශමිකයන් 
හැටියට යවන්න විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා අපි දකිනවා. ඒක 
තමයි ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන්. නුපුහුණු කම්කරුවන්, එෙහම 
නැත්නම් ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට අෙප් ශමිකයන් විෙද්ශ 
රටවලට ෙයොමු කරනවාට වඩා; ඒ සඳහා උනන්දු කරනවාට වඩා 
පුහුණු ශමිකයන්  හැටියට යැවීම වඩාත් ඵලදායී වනවා.   
කාන්තාවන්ෙග් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  ෙහදි ෙසේවය සඳහා අද 
ෙලෝකෙය් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  ෙමවැනි ෙසේවාවන් සඳහා 
වැඩිපුර කණ්ඩායම් යවන්න පුළුවන් නම්, ඒ අයට විශාල පඩියක්,  
එෙහම නැත්නම් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා.  

මම හිතන විධියට සාමාන්යෙයන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
10ෙදෙනක් ගන්න පඩිය ෙහදියකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම  අෙනකුත් ක්ෙෂේත සඳහාත්  තරුණයන් පුහුණු කරලා 
පුහුණු ශමිකයන් හැටියට ඒ අය විෙද්ශගත කරන්න පුළුවන් නම් 
එය විෙද්ශගත වන පුද්ගලයාටත්, රටටත් විශාල වාසිසහගත 
තත්ත්වයක් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමිය ඒ සඳහා ගන්නා දැඩි 
උත්සාහය අපි  අගය කරනවා. අෙප් රෙට් තරුණයන්, ඒ වාෙග්ම 
කාන්තාවන් පුහුණු ශමිකයන් හැටියට විෙද්ශගත කරන්න එතුමිය 
රටවල් ගණනාවක් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. එතුමිය ඒ 
සඳහා ගන්නා වූ  උත්සාහය ෙවනුෙවන් අපි එතුමියට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
ඇතුළු වයඹ පළාෙත්  අද විශාල පමාණයක් විෙද්ශ රැකියාවල 
නිරත ෙවනවා. අපි  විෙද්ශ රැකියා ගැන කථා කරන ෙකොට විෙද්ශ 
රැකියා ඒජන්සිකරුවන් සම්බන්ධෙයනුත් කථා කරන්න ඕනෑ. 

ෙමහිදී අපි දකිනවා, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා සිටින, විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සි 
පවත්වාෙගන යන නිෙයෝජිතයන්ෙගන්, අෙප් රට ෙවනුෙවන් 

ඉතාමත් විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කියාත්මක කරන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සිටින බව. ඒත් එක්කම ෙම් ව්යාපාරය, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ 
ෙසේවය අපකීර්තියට පත් කරන සමහර කණ්ඩායම් ඉන්නවා. අෙප් 
ඇමතිතුමිය නීතිය කියාත්මක කරලා ඒ අයට නිසි දඬුවම් ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශගත වන ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් පැත්ෙතන් බලා එතුමිය කටයුතු කිරීම ඉතාම 
සතුටට කරුණක්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් 
එතුමිය කටයුතු කරන බව මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, 1985 වැනි කාලවල ඉතාම කුඩා සංඛ්යාවක් 
තමයි විෙද්ශ ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ රැකියා 
සම්බන්ධෙයන් සම්මත කර තිෙබන පනත සකස් කරලා, -අදට 
ගැළෙපන විධියට සකස් කරලා- ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා 
නම් ඉතාම වැදගත් කියන කරුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට යම් යම් අවස්ථාවලදී අපි 
මාධ්ය තුළින් දකිනවා, විෙද්ශ ෙසේවෙය් නියුතුව සිටින සමහර 
අයට ෙනොෙයකුත් කරදර, හිරිහැර රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒවා අවම කර ගන්න අද ෙම් අමාත්යාංශය 
හරහා කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණයත් මා මතක් 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අරාබිකරෙය් රටවලටත්, අෙප් රෙට් අය විශාල 
පමාණයක් වැඩ කරන ෙවනත් ස්ථානවලටත් ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් පත් කර, ඒ ශමිකයන්ෙග් 
දුක-සැප ෙසොයා බලා, ඒවාට ක්ෂණිකව විසඳුම් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් වන විට ආරම්භ කර තිබීම පිළිබඳව එතුමියට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙද්ශ ෙසේවාව ගැන අපි පුළුල් ෙලස අධ්යයනය කළ යුතුයි. 
ෙමයින් ලැෙබන ඵල පෙයෝජන වාෙග්ම, ෙම් තුළින් විශාල 
පමාණයකට ලැෙබන සහනය වාෙග්ම, යම් යම් අයට සිදුවී 
තිෙබන අසාධාරණකම් සම්බන්ධෙයනුත් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය තවදුරටත් මීටත් වඩා කාර්යක්ෂමව කටයුතු 
කරනවා නම් ඉතාම වැදගත්ය කියන කාරණය මතක් කරමින්, 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 11.27] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රට කරවන්නට මුදල් 

ෙහොයා ෙදන්නට කටයුතු කරන, විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන් 
සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙම් වැදගත් විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම  මා ඉතාම අගය ෙකොට සලකනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම, අද අපට ආදායමක් වශෙයන් වැඩි විශ්වාසයක් 
තබාෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට සහ අය වැය ගැන කථා 
කරන විට රෙට් අය වැය පරතරය පියවන්නට විශාලම ශක්තිය 
ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙගන් ලැෙබන 
විෙද්ශ විනිමයයි. වසරකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 9ත් - 
10ත් අතර පමාණයක ආදායමක් ෙසොයා ෙදන්නට ෙම් අය 
කටයුතු කරනවා. පිට රට රැකියාවලට යන migrant workersලා 
අෙප් රට ෙවනුෙවන් පිට රටවලට ගිහින් දුක් විඳලා මුදල් ෙසොයා 
ෙගනත් ෙදනවා. නමුත් ආණ්ඩුවක් විධියට, රජයක් විධියට ෙම් 
අයට ෙදන්න පුළුවන් ආරක්ෂාව, රැකවරණය ගැන සෑහීමකට 

1391 1392 

[ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල  මහතා] 
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පත්වන්නට අපට බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය කාල සීමාව තුළ 
අපි දැක්කා, මැද ෙපරදිග රටවලට රැකියා සඳහා යන 
ෙසේවකයින්ෙග් ජිවිත හානි පවා සිද්ධ ෙවනවා. නමුත්, ජාත්යන්තර 
වශෙයන් එළැෙඹන්නට තිබුණු ගිවිසුම්වලට අපි එළැඹුනාද?  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළා 
වියානා සම්මුතිය ගැන. එතුමා ආණ්ඩුෙව් අදහස පකාශ කෙළේ, 
සත්ය ෙනොවන පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවකදී අපට 
පාඩුවක් ෙවනවා කියලා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම හානියක් වන 
ෙසේවකෙයකුට පිහිටක් ෙවන්න නම්, ඒ නීතිය තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය - ILO - විසින් migrant 
workersලාෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් නිර්ණායක ඉදිරිපත් 
කරලා, පඥප්ති හඳුන්වා දී තිෙබනවා. අපි ඒ පඥප්තිවලට අත්සන් 
තබලා, ලංකාව තුළ සහ විෙද්ශීය රටවල් සමඟ යම් යම් 
ගිවිසුම්වලට එළෙඹන්නට ඕනෑ. ඒ කරුණු කාරණා අෙප් රෙටන් 
ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එම ෙසේවකයන්ෙග් ජීවිතවලට හානි 
සිදු වනවා. හැබැයි, අෙප් ආණ්ඩුව කවදාවත් ඒවාට වග 
කියන්ෙනත් නැහැ. නමුත්, රජයක් විසින් වග කියන්නට ඕනෑ. 
අෙප් රජෙය් වග කීමක් නැහැ වාෙග්ම, මැද ෙපරදිග රටවල් සමඟ 
ගිවිසුම්වලට එළඹිලා කම්කරු නීති තහවුරු කරලා, ශක්තිමත් 
කරලා නැහැ. සමහර විට ඒ නීති රාමු තුළින් ෙම් අයට 
ගැලෙවන්නට ෙවන්නටත් ඇති. අපට ඒ රටවල්වලට කියන්නට 
ශක්තිය තිෙබන්නට ඕනෑ, "තමුෙසලා ෙම් නීතිය පනවන්ෙන් 
නැත්නම්, අපි ෙසේවකෙයෝ ෙදන්ෙන් නැහැ" කියන එක. අෙප් රටට 
ඒක කියන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, 
කවුරු ආණ්ඩු කළත් ඒක කියන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙලෝකෙය් ශිෂ්ට 
සම්පන්න මිනිසුන් එකතු ෙවලා ෙසේවක අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කරන්නට ජාත්යන්තර වශෙයන් හදලා තිෙබනවා පඥප්ති රාශියක්. 
අපි ඒ පඥප්ති එක්ක එකඟ ෙවලා, ඒ නීති සම්මත කරලා, එම 
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා, මැද ෙපරදිග රටවල්වලින් 2011 - 2014 
අතර ලැබිලා තිෙබන පැමිණිලි සම්බන්ධව. විශාල වශෙයන්ම 
පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, 2014 වර්ෂෙය්. 2014 වර්ෂෙය් ශී  
ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ලැබිලා තිෙබන මුළු 
පැමිණිලි පමාණය 9,373යි. එයින් 9,074ක්ම මැද ෙපරදිග 
රටවලින් තමයි වාර්තා  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කුෙව්ට්, සවුදි අරාබිය, 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, ෙලබනනය, ෙදෝහා කටාර්, බහෙර්න්, 
ඕමාන්, ෙජෝර්දානය කියන ෙමන්න ෙම් රටවල්වලින්.  

විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවල්වල ෙසේවක හිංසනය 
වාෙග්ම, ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් අහිමි වනවා. මැද ෙපරදිග 
රටවලට වැඩිෙයන් යන්ෙන්, ගෘහ ෙසේවයට. ඒ ෙසේවිකාවන්ෙග් 
ජීවිතය අහිමි වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හාම්පුතුන්ෙග් 
ලිංගික අතවරයන්ට ලක් ෙවනවා. වැටුප් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
සමහර රටවලින් වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැහැ. සමහර අයට පුච්චලා, 
හූරලා තුවාල කිරීම් හා ලිංගික හිංසන සිදු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
බරපතළ වූ හිංසනයන්ට අද මැද ෙපරදිග රටවලට යන ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි හිංසනයන්ට වැඩි 
වශෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය කරන අය ලක්වන බව 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

මැද ෙපරදිග රටවල් වාෙග්ම ජපානය, ඉතාලිය, ෙකොරියාව, 
මැෙල්සියාව, ෙහොංෙකොං, සිංගප්පූරුව, ගීසිය, පංශය හා අෙනකුත් 
යුෙරෝපීය රටවල් අෙප් රටට රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදනවා. ඒ 
රටවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයින් අෙප් රටට මුදල් උපයා ෙදන්න 
විශාල කැප කිරීමක් කරනවා. ඔවුන් යන්ෙන් තම පවුල 

ෙවනුෙවන් තමයි. හැබැයි, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගනැල්ලා 
ෙදන්ෙන් ඒ ෙසේවකෙයෝයි. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන් බැලිය යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය 
ෙගනැල්ලා දීමට විෙද්ශගත වන අයෙග් පවුෙල් තත්ත්වය. රටක් 
විධියට, රජයක් විධියට -ආණ්ඩුවක් විධියට- අපට පුළුවන්කමක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ, ඒ අය ගැන විපරම් කරලා, ෙසොයා බලන්නට. 

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, මවක් විෙද්ශගත වුණාම ඒ 
පවුෙල් සිටින දරුවන් ෙවන්න තිෙබන හැම අපරාධයකටම,  
අපචාරයටම ලක්ෙවලා, පවුල් සංසථ්ාව කඩා වැටිලා වාෙග්ම 
ස්වාමිපුරුෂයා ෙවනත් විවාහයක් කර ෙගන. එවැනි තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ ෙදන්නට සිදුෙවනවා නම් කාන්තාවක් පිටරට ගිහින් සල්ලි 
හම්බ කරෙගන ආවාට වැඩක් නැහැ. ඒ අයට ලැෙබන output  
එකක් නැහැ; පතිඵලයක් නැහැ. ඒ නිසා විෙද්ශගතවීෙමන් 
ආර්ථිකයට ලැෙබන දායකත්වය විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටට 
ලැෙබන සමාජීය පතිඵලවල වටිනාකමත් අපි ගණනය කරන්නට 
ඕනෑ. ඒවාෙය් වටිනාකමත් ගණනය කරලා, ෙකොච්චර පිරිසක් 
විෙද්ශගතවීම තුළ ෙමෙසේ පතිඵලයක් ලබලා තිෙබනවාද කියා අපි 
ෙම් රෙට්  research  එකක් කරන්න ඕනෑ.  ඒ අනුව  විෙද්ශ රැකියා 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන් කියන කාරණා 
ගැන විෙශේෂෙයන් බලන්නට ඕනෑ. නුපුහුණු ශමය පිට රට යැවීම 
පුළුවන් තරම් ෙම් රෙට් අඩු කරන්නට ඕනෑ බව මම සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

අෙප් හිටපු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලසීමාව තුළ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සහ වෘත්තීය පුහුණුව 
ලබාෙදන ආයතන වැඩි වශෙයන් සංවර්ධනය කරමින් වැඩිපුර 
පුහුණු ශමය  විෙද්ශගත කරන්නට හැකිවන ආකාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කළා. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනයට තාක්ෂණික විෂය 
එකතු කරලා, උසස් ෙපළ දරුවන් තාක්ෂණ විෂය හදාරා ඒ 
ෙලෝකය ජය ගන්නට පුළුවන් මංමාවත් විවර කරන්නට කටයුතු 
කළා. ෙම්  රටට විෙද්ශ විනිමය ෙහොයන මංමාවත් පුහුණු ශමය 
සැපයීෙමන් ෙසොයාගන්නට  අවශ්ය කරන ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කළා. හැබැයි, ඒ සියල්ල කඩා වට්ටන්නට, පහත ෙහළන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට කනගාටුයි.  
ෙහොඳ ෙද්වල් ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. නරක ෙදයක් තිෙබනවා 
නම් ඉවත් කළාට කමක් නැහැ. ඒ නිසා රටක් ජාතියක් විධියට  
විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ ෙසේවයට යවන ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් 
අපි පුහුණු ශමය ඉලක්ක කර ගත යුතුයි. විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා පිළිබඳව  අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට තිෙබනවා.   

අපට අද දැන ගන්නට ලැබුණා,  විෙද්ශ රැකියාවලට යන අය 
බඩු මිලදී ගන්නා  Angelo Textiles, Keyzer Street, Colombo 
11; Romex Textiles; Asian Textiles  කියන ආයතන කිහිපයක් 
පසු ගිය දවස්වල  VAT එකට විරුද්ධව කටයුතු කළ බව. ෙම් 
ව්යාපාරික ආයතන තුනම දවිඩ ව්යාපාරිකයන්ට අයත් ආයතන.  ඒ 
අය ඇමතිවරයා එක්ක ෙම් වැට් එකට විරුද්ධව  කථා කිරීෙම් 
වරදට ඒ ආයතන තුන අද සීල් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
සහජීවනයටත් ලජ්ජාවක්. ෙමොකද, සහජීවනය ගැන නිතරම ෙම් 
ආණ්ඩුව කථා කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැට් 
එකට එෙරහිව කටයුතු කරපු අනුරාධපුර ෙවළඳ පජාෙව් පධාන 
නිලධාරියා අද තර්ජනයකට ලක්ෙවලා කියලා ෙම් දැන් 
අනුරාධපුරෙයන් පණිවුඩය හම්බ වුණා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට මම 
කියනවා, "එවැනි පැමිණිලි තිෙබනවා නම් එය ලිඛිතව ඉදිරිපත් 
කරන්න" කියලා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න 

ෙකෝ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පැහැදිලිවම අනුරාධපුරෙය් ෙවෙළඳ ව්යාපාරික මහත්මෙයක් 

ඉන්ෙන්. එෙහම තර්ජනයක් නැහැ. තර්ජනයක් තිෙබනවා නම් අප 
ඒ සම්බන්ධව කියා කරනවා. ඔබතුමිය ඔය අසත්යයක් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඒ කාරණා වැඩිදුරටත් ෙහොයා බලා කටයුතු කරන එක ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු සතු වගකීමක්.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ වගකීම මම ඉෂ්ට කළා.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රටට නිෂ්පාදනය 

සපයන ආයතන ගැනයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව 
තිෙයද්දිත් අප වැරැදි ෙද්වල්වලට විරුද්ධව කථා කළා. වැරැදි 
ෙදයට වැරැදියි කිව්වා. ඒ නිසා හැම ෙද්ම ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
නැතිව, වැරැදි ෙද්ට වැරැදියි කියන්න පුරුදු ෙවන්න කියා මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

විෙද්ශගත රැකියා කරන ශී ලාංකිකයන්ට සහන ෙදන්න කියා 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර ති බුණා. 
වාහනයක්  duty free ගැනීම වැනි ෙද්වල් ෙදනවා නම් ෙහොඳයි 
කියා තිෙබනවා. එවැනි ෙයෝජනා ෙහොඳයි. අෙප් රටට ආදායම 
උපයා ගන්න, විෙද්ශ විනිමය උපයා ගන්න ෙම් අය කරන කැප 
කිරීම් ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට සහන ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්. අඩු ෙපොලිෙය් සහන  ණය ෙයෝජනා කම කියාත්මක 
කිරීම වැනි ෙද්වල් රජයකට කරන්න පුළුවන් ඒවායි. ඒ වාෙග්ම ඒ 
දරු පවුල ගැන ෙසොයා බැලීම කරන්න පුළුවන්. අද එක පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් ගත්තාම, රජෙය් ෙසේවකෙයෝ කීපෙදෙනක් 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් ෙලස ෙසේවය කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමියට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

විෙද්ශගත වන ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් දරු පවුල් සම්බන්ධව 
ෙහොයා බලන කාරණෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්ෙග් සහාය ලබාගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තව එක කාරණයක් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විෙද්ශ රටවල රැකියාවලට ගිහින් 
විපතට පත් වුණු අය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න යම්කිසි 
ආයතනයක් තිෙබනවාද? ලංකාව තුළ නම් කම්කරු ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් කම්කරු විනිශ්චය සභා පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ අය 
ෙවනුෙවනුත් එක්ෙකෝ කම්කරු විනිශ්චය සභාවලට තිෙබන බලය 
වැඩි කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, අප ෙම් විෙද්ශගත ගිවිසුම් 
එක්ක arbitration  කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් පිහිටුවන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඉමක් ෙකොණක් නැති අසාධාරණයක් 
ෙම් ෙසේවකයන්ට සිද්ධ වන නිසා arbitration  කරන්න පුළුවන් 
මධ්යස්ථානයක් හැකි ඉක්මනින් පිහිටුවීම ඉතාම වැදගත් බව 
සඳහන් කරමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා.  

එතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කිරීමට පථමෙයන් කවුරුන් ෙහෝ 
ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා  ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair. 
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[පූ.භා. 11.44] 
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, කාලීන වශෙයන් ඉතා වැදගත් 

ෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් ෙවද්දි මම මුලින්ම ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමියට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් මාතෘකාව සාකච්ඡා 
කරද්දි, ඒ මාතෘකාවට, විෂයට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් 
විෂයය භාර ඇමතිතුමිය හැටියට එතුමිය සභාෙව් දිගටම රැඳී සිටීම 
මා අගය කරනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම කරුණු ගණනාවක් අඩංගු වුණු සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක් හැටියට තමයි විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් කාරණාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒකට මුලින්ම මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමම මාතෘකාව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා වන 
බව මාධ්ය මඟින් වාර්තා වුණු නිසා අපට ලිපියක් ලැබුණා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඒ ලිපියට මම ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

අංක 234/ඒ, ෙනරතල්ෙදනිය පාර, ඇඹිලිගම, පිළිමතලාව යන 
ලිපිනෙයන් යුතුව ෙක්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.ටී.එන්.ෙක්. 
වෑකඩෙපොල නමැති එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයට ගිය වීරප්ෙපරුම 
කීර්තිකුමාර යන අයෙග් බිරිඳ විසිනුයි ෙම් ලිපිය එවා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ, වීරප්ෙපරුම කීර්ති කුමාර යන අය මිය ගිහින් තිෙබනවා. ඔහු 
මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන් 2016 ජූලි මාසෙය් 27වැනි දා. ඒ කියන්ෙන් 
පසු ගිය 27වැනි දා. ඔහු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් ආරක්ෂක 
නිලධාරිෙයක් හැටියට තමයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 
12ක් ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් ෙසේවය කරලා, නීත්යනුකූලව යුද 
හමුදාෙවන් ඉවත් ෙවලා තමයි එම ෙසේවයට බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. 
ඔහු ඒ ආයතනෙය් ශාරීරික ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් 
ෙවමින් සිටි ෙවලාවක -රාජකාරි කටයුතුවලදීම- තමයි  මිය ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියනි, ඔහුෙග් බිරිඳ විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම ලිපිෙය් සඳහන් කරුණු කිහිපයක් මම 
ඔබතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 
"නීත්යනුකූලව ශාරීරික ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකට සහභාගි වීමට 
පථම ෛවද්ය පරීක්ෂණයක් සිදු කර ෙයෝග්යතාව තහවුරු කළ යුතු 
වුවත්, ආයතනය මඟින් ඔහු එවන් පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් කර 
නැත. රාජකාරි කාලය තුළදී නිල ඇඳුමින් සැරසී සිදු කර ඇති ෙමම 
පරීක්ෂණය අතරතුරදී ඇති වූ යම් තත්ත්වයක් නිසා ඔහු ෙග් 
මරණය සිදු වී ඇත. කිසිදු ෙරෝගී තත්ත්වයක් ෙනොෙපන්වූ මාෙග් 
ස්වාමි පුරුෂයාෙග් අකල් මරණයට ෙමම ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණෙය් 
බලපෑමක් ඇති බව මාෙග් විශ්වාසයයි. එම නිසා ඔහුෙග් මරණය 
පිළිබඳව ෙසේවා ආයතනය වග කිව යුතු බව පකාශ කරමි. තවද 
මරණය සිදු වී දින පහක් යනතුරුත් ඒ පිළිබඳව ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාලයට දැනුම් දී ෙනොතිබීමත්, මරණය පිළිබඳව මා හට දැනුම් 
ෙනොෙදන ෙලස ඔහු හා ෙසේවෙය් නියුතුව සිටි අෙනකුත් 
ෙසේවකයින්ට බලපෑම් කර තිබීමත්, මරණ පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව 
ෙද්හය භාර ගන්නා ෙලස බාහිර පාර්ශ්ව හරහා බලපෑම් කරමින් 
සිටීමත් මාෙග් සැකය තහවුරු කිරීමට ෙහේතු ෙව්." යනුෙවන් ඇය 
සඳහන් කර තිෙබනවා.  

පධාන කාරණාව, දැනටත් එවැනි බලපෑම් සිදු ෙවනවා කියලා 
ඇය කියනවා, ගරු ඇමතිතුමියනි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මරණ පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව ඔහුෙග් body එක භාර ගන්න 
කියනවා. ඉතින් ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙමවැනි කාරණා 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම්ක එක උදාහරණයක් පමණයි. ඇයට 
අවුරුදු 17ක සහ 15ක දරුෙවෝ ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. එක්සත් 

අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් කම්කරු නීතියට අනුව ඒ ආයතනයට 
බැඳීමක් තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පාර්ශ්වවලට වන්දි 
ෙගවීමක් කරන්න. මරණය සිද්ධ වුණාට  පස්ෙසේ  ඔවුන් කල්පනා 
කරන ෙද් තමයි, "ෙසේවය කරපු ෙකනා මිය ගියා. ඔහු ඒ රෙට් 
පුරවැසිෙයක් ෙනොෙවයි. දැන් මළ සිරුර  ඉවත් කරන්නයි ඕනෑ" 
කියලා.  එහිදී ඔවුන් නීතිය ගැන ෙසොයන්ෙන් මිය ගිය අයට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නවත්, මිය ගිය අයෙග් පවුල්වල අයට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නවත් ෙනොෙවයි. ඔවුන් උත්සාහ 
කරන්ෙන් මරණ පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව මළ සිරුර භාර දීලා, අඩු 
වන්දියක් දීලා, ඔවුන්ෙග් වගකීෙමන් නිදහස් ෙවන්නයි. අන්න 
එතැනදී තමයි විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට බැඳීමක් 
තිෙබන්ෙන්, විෙද්ශගත ෙවලා ශී ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය එවන 
අය සම්බන්ධෙයන් රජයක් හැටියට අවශ්ය කටයුතු කිරීමට.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් වුණු ෙදයක් තමයි ඔවුන් විෙද්ශගත වීම ඔවුන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් වුණත්, ඒ සඳහා ඔවුන් ඉල්ලුම්පතයක් 
ඉදිරිපත් කළ ෙමොෙහොෙත් සිට ඔවුන් අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
ඉපයීෙම් සමාජ කාර්යෙය් ෙකොටස්කරුවන් බවට පත් වනවා 
කියන එක. එතෙකොට ඒක සමාජමය කාරණයක්. විෙද්ශ විනිමය 
ඉපයීෙම් සමාජමය කාර්යයට දායක වන ෙම් වීරප්ෙපරුම කීර්ති 
කුමාර වැනි අෙප් රෙට් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් අපි ඉෂ්ට කරන 
සාධාරණය, යුක්තිය ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා අපට තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් මිය ගිය පුද්ගලයාෙග් 
නීත්යනුකූලභාවය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන සියලු ලිපි ෙල්ඛන මම 
අමාත්යතුමියට  ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

ෙම්ක තමයි බරපතළ කාරණාව. ෙමවැනි කරුණු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ඔවුන් විෙදස්ගත වන්ෙන් වහල් 
ෙසේවයට ෙනොවන බව. ෙම් යටත් විජිත යුගය ෙනොෙවයි. යටත් 
විජිත යුගෙය්දී නම් අෙප් රට යටත් කර ෙගන, අෙප් රට යටත් කර 
ගත්ත අය අෙප් රෙටන් වහලුන් හැටියට ඒ රටවලට මිනිසුන් අර 
ෙගන ගියා. එතෙකොට ඔවුන් ඒ අය මිනිසුන් හැටියට සැලකුෙව් 
නැහැ. එතෙකොට උපකරණ! මිය ගියාට පසුව ඉවත් කරන 
උපකරණ හැටියට තමයි සැලකුෙව්. අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද ෙම් 
විෙද්ශගත වන ශී ලාංකිකයින් ෙයෙදන්ෙන් වහල් ෙසේවෙය් 
ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය් අරමුණු ෙවනුෙවන් 
තමයි නීත්යනුකූලව විෙද්ශගත වන්ෙන්. ඒ අරමුණු ඉතාම 
සාධාරණ අරමුණු. ජීවත් ෙවන්න නිවාසයක් සාදා ගැනීම, 
තමන්ෙග් දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා දීම, වාහනයක් මිලදී 
ගැනීම, නැවත ඉතා ඉක්මනින් ලංකාවට ඇවිල්ලා  යහපත් 
ජිවිතයක් ගත කිරීම ආදිය තමයි ඔවුන්ෙග් අරමුණු වන්ෙන්. ඔවුන් 
ඊට වඩා ෙලොකු ෙදයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ඊට වඩා ෙලොකු 
ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැම වර්ෂයකම 
ලංකාෙවන් රැකියා සඳහා විෙද්ශගත ෙවන පිරිස ලක්ෂ තුනක් 
පමණ ෙවනවා.  තවම ගණන් හදා නැති වුණත් එෙසේ විෙද්ශගත වී 
සිටින, ආසන්න වශෙයන් විසි ලක්ෂයක් පමණ වන පිරිෙසන් 
සියයට 99ක්ම නැවත ලංකාවට එන්න කැමැතියි. අපි ඒ ගැන 
දන්නවා. ඔවුන්ෙග් මව් බිම ෙම් ශී ලංකාවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට ඒ සම්බන්ධව ඕනෑ තරම් 
අද්දැකීම් තිෙබනවා. එෙසේ විෙද්ශගත වී සිටින ඔවුන් ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්ට අෙප් රෙට් සංස්කෘතිෙය්  ෙබොෙහෝ අංග උගන්වනවා; ඒ 
අයෙග් ආගම් අනුව අෙප් රෙට් සිරිත්-විරිත් උගන්වනවා; අෙප් 
රෙට් පවතින කලාව, සාහිත්ය කියා ෙදනවා; අෙප් භාෂාව කියා 
ෙදනවා. එෙසේ විෙද්ශගතව ජීවත් වන හුඟාක් ශී ලාංකික 
දරුවන්ෙග් යහළුවන් ඒ රටවල සිටින දරුවන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
යහළුවන් තමයි ස්කයිප් තාක්ෂණය වැනි අන්තර්ජාල පහසුකම් 
හරහා ෙහෝ ඒ අයට සිටි න්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම එවැනි එක ෙගදරකට ගියාම ඒ ෙගදර සිටින දරුවන් 
ඔවුන්ෙග් යහළුවන්ෙග් නම් වශෙයන් කිව්ෙව් අෙප් රෙට් 
රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශනය වන ළමා වැඩසහනක -
'ෙසල්ලම් ෙගදර'- ළමයින්ෙග් නම්. ඒ අයෙග් යහළුවන් වශෙයන් 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ඒ අයයි. ඔවුන්ට ඒ තරම් සමීපතාවක්, බැඳීමක් 
ලංකාවත් එක්ක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශගත වී රැකියා කරන 
සමහර අය අෙප් රෙට් පවෘත්ති අපට කලින් දැන ෙගන සිටිනවා. 
අපිට කථා කරන ෙව්ලාවට ඔවුන් ඒ ගැන සඳහන් කරනවා. 
ෙමොකද, රැකියා කරන කාලෙයන් පසුව ඔවුන්ට ලංකාවත් එක්ක 
තමයි බැඳීම තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අසන පශ්නය ෙමයයි. 
ලංකාවත් එක්ක ඒ තරම් සජීවී බැඳීමක් තිෙබන, ෙම් මාතෘභූමියට 
ඒ තරම් ආදරයක්, ඇල්මක්, කැමැත්තක් තිෙබන ඒ මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට, රටක් හැටියට, ආණ්ඩුවක් හැටියට 
අප ඉටු කරන යුතුකම ගැන අප සෑහීමකට පත් ෙවනවාද? අපි 
රටක් හැටියට ඉටු කරන යුතුකම් පිළිබඳව විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය, කැබිනට් මණ්ඩලය සෑහීමකට පත් ෙවනවාද? ශී  
ලංකාව භාණ්ඩ අපනයනෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 10,000ක් 
ලබනෙකොට, විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයන් ෙඩොලර් මිලියන 
6,000ක් ලංකාවට උපයා ෙදනවා. විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙග් 
දායකත්වය නැත්නම් අද ෙවෙළඳ ෙශේෂ පරතරය, භාණ්ඩාගාර 
අර්බුද කියන ෙම් ඔක්ෙකෝටම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අද ඒ 
දායකත්වයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවනවාද? එෙසේ ලබා ෙදන 
දායකත්වය සඳහා අනිත් පැත්තට ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
ෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමවැනි ගැටලු 
ගණනාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එම ගැටලු කිහිපය කරුණු හැටියට 
ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, එහි පධාන ගැටලුවක් තමයි එම රටවල් 
සමඟ අප ඇති කරෙගන තිෙබන අවම වැටුප් ගිවිසුම්. දැනටමත් 
අෙප් ශමිකයන් විෙද්ශගත වී සිටින රටවල් සමඟ ඇති කර ගත් 
අවම වැටුප් ගිවිසුම් තිෙබනවා. ලංකාවක් හැටියට අපි එම රටවල් 
සමඟ ඇති කර ෙගන තිෙබන ඒ අවම වැටුප් ගිවිසුම්වලින් 
ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් අලුත් කරෙගන තිෙබනවාද? විෙද්ශගත වී 
සිටින අෙප් ශී ලාංකිකයන්ෙග් අවම වැටුප හැෙදන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජීවන වියදමට අනුවයි. අෙප් රෙට් ජීවන 
වියදමටයි, ඔවුන් මුහුණ ෙදන්ෙන්. අෙප් රෙට් බඩු මිලටයි, ඔවුන් 
මුහුණ ෙදන්ෙන්. අෙප් රෙට් අධ්යාපන වියදම්වලටයි, ඔවුන් මුහුණ 
ෙදන්ෙන්. සැමියා විෙද්ශගත වී සිටිනවා නම් බිරිඳ ලැයිස්තුව 
කියනවා, "පන්ති ගාස්තු ෙමපමණ පමාණයකින් වැඩි වුණා, වැට්  
එක ෙමපමණ පමාණයකින් වැඩි වී තිෙබනවා, tests කරන ඒවාට 
ෙමපමණ පමාණයකින් බදු වැඩි වී තිෙබනවා, ෙසෞඛ්ය ගාස්තු 
ෙමපමණ පමාණයකින් වැඩි වී තිෙබනවා, තාත්තා ෙලඩ වී 
සිටිනවා, ෙබෙහත්වල මිල ෙමපමණ පමාණයකින් වැඩි වී 
තිෙබනවා" කියා. එතෙකොට  ඔහු ෙසේවය කරන ආයතනයට ගිහින් 
ඔහුට කියන්න බැහැ, "අෙප් රෙට් ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා, අෙප් 
රෙට් බඩු මිල වැඩි ෙවලා, අෙප් රෙට් අධ්යාපන ගාස්තු වැඩි ෙවලා. 
ඒ නිසා මෙග් පඩි වැඩි කරන්න" කියා. එෙහම නම් එම කටයුත්ත 
කරලා දිය යුත්ෙත් කවුද? ලංකාෙව් ජීවන වියදමට ගැළෙපන 
ආකාරයට අවම වැටුප් වැඩි කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුත්ෙත් 
කවුද? ඒ සාකච්ඡාව කළ යුත්ෙත් ලංකාෙව් රජයයි; රජය 
ෙවනුෙවන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයි; එම විෂය භාර 
ඇමතිතුමියයි. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. අපි එම රටවල් එක්ක 
අවම වැටුප් ගිවිසුම් ඇතිකර ගන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් කටාර්වල 
අවම වැටුප රියාල් 1,100යි, පිලිපීනෙය් ෙප්ෙසෝ 1,500යි, 
ඩුබායිවල ඩිරාම් 825යි, ෙම් ආදි වශෙයන් අවම වැටුප් තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් අපිට? ලංකාෙව් අපටත් අවම වැටුප් තිෙබනවා, නමුත් 
අලුත් කරලා නැහැ. ඒ වා ෙග්ම අවම වැටුප් අපට ෙගවනවාද? ගරු 

ඇමතිතුමියනි, අපෙග් පර්ෙය්ෂණ අංශය ඔබතුමියෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් ලබා ගත් වාර්තා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔබතුමියට 
බලන්න පුළුවන්, 2015 අවුරුද්ෙද් එකඟ වුණු වැටුප් agreement 
කඩපු අවස්ථා ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියා. එෙසේ වැටුප් ෙගවන්න 
එකඟ වුණු ගිවිසුම් කඩපු අවස්ථා 1,005ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් 
595ක්ම housemaidsලා සම්බන්ධවයි තිෙබන්ෙන්. 2016 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් සිට ජූලි මාසය ෙවනෙකොට එෙසේ 
වැටුප්  ගිවිසුම් කඩපු අවස්ථා 641ක් තිෙබනවා. එයින් 367ක් 
housemaidsලා සම්බන්ධවයි තිෙබන්ෙන්. අනිත් අවුරුදුවල සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්  එෙහම තමයි.  

2013 අවුරුද්ෙද් වැටුප් ගිවිසුම් කඩපු අවස්ථා 2,014ක් තිෙබන 
ෙකොට එයින් 1,425ක් තිෙබන්ෙන් housemaidsලා සම්බන්ධවයි. 
ඒ අයට වැටුප් ෙගවනවා කියලා එකඟ  වුණු ඒවා -ඒ වැටුප් ගිවිසුම්
- උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. ඒ උල්ලංඝනය කිරීම් ෙවනුෙවන් 
අෙප් මැදිහත් වීමක් අවශ්යයි. රටක් වශෙයන් අෙප් මැදිහත්වීමක් 
අවශ්යයි. අවම වැටුප් වැඩි කර ගැනීම ෙවනුෙවන් මැදිහත් වීමක් 
අවශ්යයි. ඒක සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, ඒ අය මුහුණ ෙදන පධානතම පශ්නයක් තිෙබනවා. 
යුෙරෝපෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. මම මීට කලින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙම් පශන්ය ගැන කියලා තිෙබනවා. 
සයිපස්වලත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. පංශයට අදාළව ෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා. ඒ රටවල යම් අරමුදල් තිෙබනවා.  ශී ලාංකිකයන් ඒ 
අරමුදල්වලට දායක ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවාදායකයින් විසින්, 
ෙසේවාෙයෝජකයන් විසින් දායක වුණු අරමුදල් තිෙබනවා.  ඒ 
අරමුදල්වල ඔවුන්ට අයිති මුදල ඒ අය ලංකාවට එන විට  ලබා 
ගන්න අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

යුෙරෝපෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. නැවත ඒ මුදල ලබා ගන්න 
නම් ඔවුන් නැවත යුෙරෝපයට යන්න ඕනෑ. ෙසේවාව අවසන් කරලා 
ලංකාවට ආවාට ඒ මුදල ලංකාෙව්දී ලබා ගන්න කමයක් නැහැ. 
ලංකාෙව්දී ඒ මුදල ලබා ගැනීම සඳහා ඒ අවශ්ය ගිවිසුම් රජයන් 
අතෙර් නීත්යනුකූලව ඇති කර ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමිය දන්නවා, ඒ 
ගිවිසුම කවදා හරි ලංකාෙව් රජය ඇති කරයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඒ රටවල වීසා නැතුව පවා සමහර අය 
ඉන්නවා. සයිපස්වල එෙහම ඉන්නවා, අවුරුදු 19ක්. ඒ අය 
ඉන්ෙන් ඒ ගිවිසුම ඇති කර ගත්ෙතොත් එෙහේ ඒ අය ලබන පඩියට 
වඩා ලැෙබන සමාජ පතිලාභ - social benefits - අරමුදෙලන් 
ලැෙබන මුදල වැඩි නිසායි. ඒ අරමුදල අරෙගන ලංකාවට එන්න 
ඕනෑ. ඒ අරමුදල නැත්නම් ඔවුන් ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ.  

පංශෙය් එෙහම ඉන්න අය ඉන්නවා. පංශෙය් ඉන්න අය 
ආෙවොත් ඒ අරමුදල ගන්න ඒ රටට යන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒක 
එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ.  ඔවුන්  ෙසේවය අවසන් කරලා 
ලංකාවට ආවා නම් ඔවුන්ෙග් ෙසේවා කාලයට අදාළ ඒ තිෙබන 
සමාජ පතිලාභ අරමුදල් ලංකාෙව්දී ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට 
නීතිය සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ; ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒකට 
රජයන් අතර ගිවිසුම් ඇති කර ගන්න ඕනෑ. පිලිපීනය වාෙග් 
රටවල් පවා ඒ ගිවිසුම් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ඇයි, අපි එෙහම 
ෙනොකරන්ෙන්? ෙමොකද ඒක අෙප් රෙට් අභ්යන්තර පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් රෙට් ආණ්ඩුවට අවාසියක් ෙවන එකක් 
ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒක 
යූඑන්පී, ශීලංකා, ෙජ්වීපී පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ පශ්නයට රජයට 
මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය මැදිහත් කරෙගන ඒ ගිවිසුම් ඇති කර 
ගන්න පුළුවන්. ඇයි, ඒවා ඇති කර ගන්න පමාද ෙවන්ෙන් කියන 
පශ්නය අපට නම් හිතා ගන්නත් බැහැ. ෙමොකද එක පැත්තකින් 
ඒක අෙප් රටට ලැෙබන ආදායමක්; අපට විෙද්ශ විනිමය 
ලැබීමක්; අෙප් ජනතාවට ලැබීමක්. ඒක ගැන ඔබතුමියෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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ඊළඟට, අෙප් විෙද්ශ රැකියා අවදානමක් ඇති ෙවලා තිෙබන 
බව ඔබතුමිය දන්නවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය දවස්වල වාර්තා 
වුණා, සවුදි අරාබිෙය් යම් කර්මාන්තශාලාවකින් පිරිසක් ඉවත් 
වුණු බව. නැවත ඔවුන්ට රැකියාවට යන්න බැරි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මැද  ෙපරදිග එක පැත්තක ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙද්ශපාලන වාතාවරණය නිසා ඒ රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධ 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් යුද්ධමය තත්ත්වයක් 
නිසා ෙම් වන විට යුෙරෝපයට සරණාගතයන් විශාල වශෙයන් 
එනවා. ඒ නිසා ඒ රැකියාවල ජීවිතය අතිශය සංකීර්ණ ෙවලා 
තිෙබනවා; අතිශය කටුක ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද ඒ අයට දැන් 
රැකියාෙවන් ගැලෙවන්න බැහැ. ෙමොකද ඒ රටවලට ෙවනත් 
රටවලින් සංකමණකයින් ඇවිල්ලා රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
පිරිලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රැකියා කරන අයෙග් තත්ත්වය එන්න 
එන්න බරපතළ විධියට අයහපත් ෙවමින් තිෙබනවා. හැබැයි අපට 
ෙපෙනන්න තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ රටවල 
තානාපති කාර්යාලවල අෙප් රට නිෙයෝජනය කරන 
තානාපතිවරුයි ඉන්ෙන්; අෙප් ශමිකයා ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න 
ඕනෑ අයයි ඉන්ෙන්. ෙම්ක ඔබතුමියෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. මම ඔබතුමාට 

disturb කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නම් ෙම් ෙවලාෙව් 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද මම ෙම් කාරණය ගැන කියන ෙවලාවට 
ෙම් සභාෙව් ඔබතුමා ඉඳීවිද, නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 
ෙම් වන විට ඒ සියලුම ශමිකයන් ගැන වගකීම අපි භාර අරෙගන 
තිෙබනවා. සෑම ශමිකෙයකුටම දවසකට අවශ්ය ආහාර ලබා 
ෙදන්න පමණක් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන් ෙඩොලර් 
50ක මුදලක් ෙවන් කරලා දැන් එෙහේ තානාපති කාර්යාලයට 
යවලාත් ඉවරයි. දැනට අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ශී     
ලාංකිකයන් හැටියට රැකියා ආයතන තුනක ෙසේවය කරපු 100ක්, 
102ක් වාෙග් පමාණයක් එෙහම ඉන්නවා කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කියාමාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට ෙවනුෙවන් ඉන්න සවුදි තානාපතිතුමාෙග් 
මැදිහත් වීෙමන් ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටම ඔබතුමියටත් ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් වර්තමාන 
සභාපතිතුමා -ඔෙබ්ෙසේකර මහත්මයා- එවැනි කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් අපට දක්වන පතිචාරය පවා අපි අගය කරනවා. 
ඒක මම කියන්න ඕනෑ. සමහර අවස්ථාවල අපි එතුමාෙග් 
දුරකථනයට message එකක් යැව්වත්, ඒ message එකට පවා 
එතුමා පතිචාර දක්වලා තිෙබනවා. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ. නමුත් 
ෙම්ක ෙපොදු පශ්නයක්, ගරු ඇමතිතුමියනි. ෙම්ක යම් සිද්ධියක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි; ෙපොදු පශ්නයක්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
විනිමය ෙසොයන පධාන මාර්ගයක් හැටියට අද ෙම් විෙද්ශගත ශී  
ලාංකිකයින් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා නම්,  ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව, ඔවුන්ට ඊළඟට ෙවන්න පුළුවන් ෙද් පිළිබඳව, ඔවුන්ට 
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන් අකරතැබ්බයන් පිළිබඳව පූර්ව අදහසක් 
අපට තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් එක එක වෘත්තීන්ට වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. රැකියාවට 
අනුව වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය සමිති 
තිෙබනවා. ෙහද ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. ගුරුවරුන්ට 
වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. විදුහල්පතිවරුන්ට වෘත්තීය සමිති 
තිෙබනවා. හැබැයි, විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ට වෘත්තීය සමිති 
නැහැ. ඔවුන්ට සංවිධානය ෙවන්න කමයක් නැහැ. ඔවුන් රට 
රටවල ඉන්ෙන්. සමහර විට ඔවුන් ඉන්ෙන් ඒ රෙට් 
කන්ෙට්නරයක් ඇතුෙළේ. 

ෙකොරියාව වාෙග් රටක අෙප් විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් ගත 
කරන්ෙන් සැපවත් ජීවිත ෙනොෙවයි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා අපි දැක්කා, 
ෙකොරියාෙව් රැකියාවලට එන්න අයදුම් පත් එවන්න කියලා 
කිව්වාට පස්ෙසේ අයදුම් පතක් ගන්න ෙග්ට්ටු කඩාෙගන එල්ෙලන 
හැටි. හැබැයි, ෙකොරියාෙව් රැකියාවලට යන අෙප් අයට සැම්සුන් 
ආයතනෙය් රැකියා හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් මහා පරිමාණ 
බහුජාතික සමාගම්වල රැකියා හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමිය 
දන්නවා, ෙකොරියාෙව්දී අෙප් අයට ලැෙබන්ෙන් ඉතාම දුෂ්කර 
රැකියා බව. ෙකොරියාෙව්දී අෙප් අයට මස් කපන රැකියා 
හම්බෙවනවා; අධික සීතෙල් කුකුළන් මරන රැකියා හම්බෙවනවා; 
යකඩ කම්හල්වල රැකියා හම්බෙවනවා; ගැෙර්ජ්වල රැකියා 
හම්බෙවනවා; රසායනික දව්ය, ඩයි වර්ග පාවිච්චි කරන 
කර්මාන්තශාලාවල රැකියා හම්බෙවනවා. ෙසෝල් නගරෙය්දී මට 
එක තරුණෙයක් හම්බ වුණා. ඔහුෙග් රැකියාව කුකුළන් මරන 
එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුකුළන් මරන්න යන්ත 
සූත පාවිච්චි කරනවා තමයි. නමුත් ඔබතුමා හිතන්න, දවසකට 
මරන කුකුළන්ෙග් දහසකෙග් විතර කෑ ගැහිල්ල රෑට මතක් ෙවවී 
ඇහුෙණොත් ෙකොෙහොමද කියලා. දවස ගාෙණ් ඒ ශබ්දය ඇෙහනවා 
නම් ෙමොකද කරන්ෙන්? අදත් ඇෙහනවා, ෙහටත් ඇෙහනවා නම් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ තරුණයා කියනවා, මරන්න හදන 
කුකුළන්ෙග් ශබ්දය මතක් ෙවවී ඇෙහන ෙකොට රෑට නින්ද යන්ෙන් 
නැහැ කියලා. එතෙකොට ඔහු කරන්ෙන් ෙහොඳටම ෙබොන එකයි. 
ඔහු ෙහොඳටම බීලා තමයි නිදාගන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
යථාර්ථය. එවැනි අතිශය දුෂ්කර රැකියාවන් තමයි අෙප් අයට 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, ඒවා ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්ෙන් කවුද? ඒවා ෙවනුෙවන් කථා කරන්න වෘත්තීය සමිති 
නැහැ. ඒ රටවල්වල වෘත්තීය සමිති හදන්නත් බැහැ.   අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝටම ඉන්ෙන් 
තානාපති කාර්යාලයයි; අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයි.  

ගරු ඇමතිතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානයට මම ෙල්ඛනයක් ෙයොමු 
කරනවා. ඔබතුමිය අපිත් සමඟ මීට ෙපර අවසථ්ා ගණනාවකදී ෙම් 
ෙවනුෙවන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබන නිසා ඔබතුමිය ෙම් පිළිබඳව 
දන්නවා. විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින් ෙවනුෙවන් "එෙතර අපි" 
කියලා සංවිධානයක් අපි පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ සංවිධානෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියටයි මමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන්ෙන් කටාර් රාජ්යෙය් විතරක් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව 4,339 
ෙදෙනකුෙග් අත්සන් සහිත ෙපත්සමක්. ෙම් ආකාරයටම ඕමානය, 
අබුඩාබි, සවුදි අරාබිය, කුෙව්ට් යන රටවල විතරක් ෙනොෙවයි, 
යුෙරෝපීය රටවල්වල පවා සිටින අයෙග් දුක්ගැනවිලි තිෙබනවා. 
මම ඔබතුමියට ෙම් ෙල්ඛනය ෙම් ෙව්ලාෙව්දීම පිළිගන්වනවා. 
ඔබතුමිය ෙම් ෙල්ඛනය බාරෙගන, ෙම් අයෙග් තිෙබන ගැටලු 
ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  අපි කටාර් 
රාජ්යෙය් රාජ්ය බලය අල්ලන්න හදනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ 
අයෙග් ෙම් දුක්ගැනවිල්ල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම් දුක්ගැනවිල්ලට අපි 
ඇහුම් කන් ෙදන්න ඕනෑ. ඒක හරි සංෙව්දී පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමිය විශ්වාස කරන්න, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙපෞද්ගලික ජීවිත ගත 
කරන්න ඒ රටවලට ගියාට ලංකාෙව් සිද්ධ ෙවන අකරතැබ්බයකදී, 
සමාජ උවදුරකදී, කරදරයකදී ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් හැෙමෝම මැදිහත් 
ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අරණායක පෙද්ශෙය් නාය යෑම සිද්ධ වුණු 
අවස්ථාෙව්දී, ඒ වාෙග්ම කඩුෙවල, ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශ 
ගංවතුෙරන් යට වුණු අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙගොල්ලන් උදවු කරන්න 
මැදිහත් වුණා. ඒ අය ෙමෙහේ අනාථ වුණු අයෙග් ෙගවල් 
හදාෙදන්න මැදිහත් ෙවනවා. ඒ අයට උදවු කරන්න මැදිහත් 
ෙවනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ආධාර කරන්න මැදිහත් ෙවනවා. ෙම් 

1401 1402 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය තමන්ෙග් රට ගැන පුදුමාකාර විධිෙය් සංෙව්දීතාවක් තිෙබන 
අයයි. ඒ, කවුරුවත් කියලා ෙනොෙවයි. කවුරුවත් කථා කරලා 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් යම් විපතකදී ෙම් හැම රටකම ඉන්න අය 
මැදිහත් ෙවලා උදවු කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. ඔවුන් අවංකව ඒ 
කටයුතුවලට දායක ෙවන්න සූදානමක් තිෙබන අයයි. ඒ නිසා 
තමයි ගරු ඇමතිතුමියනි, අපි කියන්ෙන් ෙම් අය ෙවනුෙවන් අපි 
යමක් කළ යුතුයි කියලා. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. ඔබතුමියට 
කියන්න කාරණා ෙගොඩාක් තිෙබනවා. ඒවා ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
කියන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොරියාවට යන අයෙග් tickets හදලා 
ෙදන්ෙන්, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මැදිහත් ෙවලායි. 
ඔවුන් ඇත්තටම එක ගමනක් ෙන් යන්ෙන්. ඔවුන් අෙප් රෙට් 
ඉඳලා අවුරුදු තුනකට ෙවන්න පුළුවන්, ෙදකකට ෙවන්න පුළුවන්, 
එක ගමනක් යන්ෙන්. ඒ රටට යන්න තමයි ටිකට් එක ඕනෑ. 
හැබැයි, යන්නයි, එන්නයි ගමන් ෙදකටම අදාළ ගාස්තුව අය 
කරෙගන තමයි ටිකට් එක හදලා ෙදන්ෙන්. ඒ අයෙග් passport 
එක one-day service යටෙත් කරලා ෙදනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම  
එකතු කරලා පැෙක්ජ් එකක් හැටියට  ටිකට් එෙක් ගණන 
කියනවා. සමහර අයට ඒක විශාල ගණනක්. ඒ ගැන ඔබතුමිය 
ෙහොයලා  බලන්න. ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිලි තමයි  මම ෙම් 
කියන්ෙන්. සමහරුන්ට රුපියල් එක්ලක්ෂ  අසූදාහක පමණ 
මුදලක් හැෙදනවා එතැනදී. ඒ වි ධිෙය් විශාල ගණන් හැෙදනවා. 
ඒක බරපතළ තත්ත්වයක්. ඊළඟට, ඒ අය පුහුණු කරන්න තිෙබන 
අෙප් පුහුණු මධ්යස්ථානය ගැන ඔබතුමිය දන්නවා. පුහුණු 
මධ්යස්ථානයක් ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙය් ති ෙබනවා. ඔබතුමිය 
ඒ කටයුතු දියුණු කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඒක නැහැ 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒත් තව ඒ පහසුකම් වැඩි කරන්න  ඕනෑ. භාෂා 
පුහුණු කිරීෙම් පහසුකම් තව වැඩි කරන්න ඕනෑ.   

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙකොරියාවට යන අයට කියලා ෙවනම පුහුණු මධ්යස්ථානයක් 

තවම නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. අපි ලබන වර්ෂය ෙවනෙකොට  
බණ්ඩාරෙවල, කහෙගොල්ල පෙද්ශෙය් එවැනි මධ්යස්ථානයක් 
හදන්න සියලුම කටයුතු කරලායි  තිෙබන්ෙන්. අපි දැනටත් තරුණ 
ෙසේවා සභාෙව් බටන්ගලත්, බගවන්තලාෙව්ත්, වැවිලි කර්මාන්ත 
ආයතයට අයත් අතුරුගිරිෙය්  පුහුණු මධ්යස්ථානෙය්ත් වීසා 
ලැෙබන පමාණෙය් හැටියට, ඒ මධ්යස්ථාවලට ෙයොදවන්න 
පුළුවන් පමාණෙය් හැටියට, ෙකොරියාවට යවන අය පුහුණු  
කරෙගන යනවා. අපි ඉක්මනින් අෙප් පුහුණු මධ්යස්ථානය ෙගොඩ 
නගන්නයි බලාෙපොෙරොත්තුව.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන් අපි සඳහන් කෙළේ 

අතුරුගිරිෙය් පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් තිෙබන තත්ත්වය ගැනයි. 
ඔබතුමිය ඒ උත්සාහය දරන්න. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. දැන් ටියුෂන් 
පන්ති වාෙග් ෙකොරියානු භාෂාව උගන්වන තැන් තිෙබනවා. පාෙර් 
යනවිට අපට ෙපෙනනවා. ටියුෂන් පන්ති සඳහා  තිෙබන දැන්වීම් 
වාෙග්ම දැන් ෙකොරියානු භාෂාව උගන්වන පන්තිවලටත් අදාළ 
දැන්වීම් තිෙබනවා. ලංකාෙව් හැම තැනම -පධාන නගරවල- දැන් 
ඒ පන්ති පවත්වන බව දකින්න ලැෙබනවා.  ෙකොරියානු භාෂාව 
ඉෙගන ගන්ෙන් ෙම් රෙට් භාවිත කරන්න ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙකොරියානු භාෂාව පිළිබඳ  ටියුෂන් පන්ති තිෙබන්ෙන් ඒ භාෂාව 

ෙම් රෙට් භාවිත කරන්න ෙනොෙවයි, ඒ රටට ගිහින් භාවිත 
කරන්නයි. හැබැයි, ෙකොරියානු භාෂා විභාගයට යන අය සඳහා 
ෙකොරියානු භාෂා  පන්ති හැම තැනම තිෙබනවා. නමුත් ඒවා 
අවශ්ය වන්ෙන් කාටද?  අවශ්ය වන්ෙන්- 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාට ෙමච්චර  උත්තර ෙදන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ඇත්තටම එතුමා "එෙතර අපි" වැඩසටෙන්දී  මාත් 
එක්ක ෙගොඩක් සම්බන්ධෙවලා වැඩ කරන නිසායි. නැත්නම් 
ෙමෙහම උත්තර ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙකොරියානු පන්තිවලයි, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
තිෙබන ෙකොරියානු අංශ ෙය්යි කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ. 
ෙකොරියාෙව් ෙසේවය කරලා  එන අය ෙම් රෙට් පන්ති පටන් 
ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා  ෙලොකුවට උත්සව 
එෙහම ලෑස්ති කරපු, අනවසරෙයන් ඒ රටට ගිහින් පදිංචි ෙවලා 
ඉන්න  සමහර අය, ඒ රෙට් ඉඳෙගන ෙම් රෙට් ෙකොරියානු පන්ති 
පවත්වනවා.  ඒවා අපට කිසි අදාළත්වයක් නැහැ. අපි, අෙප් 
පුහුණුව ෙදන්ෙන් දවස් 10ට.  ෙකොරියානු ගිවිසුම අත්සන් කරලා 
ඉවර වුණ අයට, සියලුම ෙද්  සූදානම් අයට  විතරයි  ඒ දවස් 
දහෙය් පුහුණුව ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන්ත් ඔබතුමිය කියන ෙද්ම තමයි. ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ කරුණු තවත් තහවුරු කරන එක 
සම්බන්ධෙයන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙකොරියානු පන්ති 
ජාවාරමකට අෙප් සාමාන්ය ජනතාව අහුෙවන්න  ඕනෑ නැහැ, ඒ 
භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානය රජය යටෙත්ම තිෙබනවා නම්.  ඉදිරි 
අය වැෙය් ෙයෝජනාවක් හැටියට ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට  තව 
පතිපාදන ෙවන් කරලා,  පමාණවත් ආකාරයට පහසුකම් සහිතව 
ඒ කටයුත්ත  ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්ම කරනවා නම්, ඒ 
පමාණාත්මක   පුහුණුව,  ඒ දැනුම  ලැෙබන්ෙන්  එතැනින් නම්, 
ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ.  සියෙදෙනක් ෙම් භාෂාව දැනෙගන 
වැඩක්  නැහැ ෙන්, දහෙදනා නම් ෙකොරියාෙව් ෙසේවයට යන්ෙන්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාට මම ආෙයත් 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න  ඕනෑ. එෙහම පන්ති පටන් ගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  එෙහන් ෙදන රැකියා අවස්ථාවලට පමණයි 
අපි පිරිස ෙයොමු කරන්ෙන්. එත ෙකොට, ඒ  දචස් දහය තුළ භාෂාව 
පිළිබඳ අවශ්යම දැනුම හා අවෙබෝධය ඒ අයට ලබා ෙදනවා. 
අමාත්යාංශය යටෙත් පන්ති දාලා,  ඒ ඔක්ෙකෝම අය ෙකොරියාවට 
යවන්න බැරි  වුෙණොත්  මටත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසා 
එෙහම  කරන්ෙන්  බැහැ  ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙතෝරා ගන්නා 

පිරිසට සෑහීමකට පත්වන්න පුළුවන් දැනුමක්, අවෙබෝධයක්   
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙයන් ලැෙබනවා නම්,  ඒ අයට විශ්වාසය 
තිෙබනවා ෙවනත් පුහුණුවක් අවශ්ය නැහැ කියලා. එකයි මට 
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ වුෙණ්.  
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ඊළගට තවත් වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ක 
ඔබතුමිය ෙග් අමාත්යාංශෙයන් කළ යුතු ෙදයක්. ෙම් ගමන් 
බලපතයට ෙවන ෙද් ඔබතුමිය දන්නවා. ගමන් බලපතය  
කියන්ෙන්,  identity card  එකක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ෙම් ගැන හිතන්න.  
මෙග් identity card  එක කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් උදුරා ගත්ෙතොත්,  
මෙග්  identity card  එක ෙවන ෙකෙනකුෙග් අෙත් තිෙබනවා 
නම්  ඒෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද?  මෙග්  identity card  එක ෙවන 
ෙකෙනකුෙග් අෙත් තිෙබනවාය කියන්ෙන්, මෙග් පුරවැසිභාවය 
ෙවන ෙකෙනක් අත්පත් කරෙගන කියන එකයි. හැබැයි, 
ලංකාෙවන් විෙද්ශ ගතෙවන ශී ලාංකිකයාෙග් ගමන් බලපතය 
ෙකොෙහේද තිෙයන්ෙන්? යුෙරෝපෙය්දී ෙම් පශ්නය මතුෙවන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, මැද ෙපරදිගට යනෙකොට ඒජන්සිකරුවා ගමන් 
බලපතය ගන්නවා.  

අපි ඒජන්සිකරුවාෙග් අත් අඩංගුෙව්යි ඉන්ෙන්. අෙප් ගමන් 
බලපතය අත් පත් කර ගන්න ඒජන්සිකරුවන්ට තිෙබන අයිතිය 
ෙමොකක්ද? ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් ෙලෝක සම්මත 
ෙමොන නීතිෙයන්ද? පුරවැසිෙයකුෙග් ගමන් බලපතය අන්සතු කර 
ගන්න පුළුවන් කියලා ජාත්යන්තරව පිළිගත් නීතියක් ෙකොෙහේ හරි 
තිෙබනවාද?  ඒ තත්ත්වය ඇති වන ෙහේතුව ෙම්කයි. ඒ 
ඒජන්සිකරුවන් හිතනවා ෙම් අය වහලුන් කියලා. ඔවුන්ට මිනිසුන් 
හැටියට ෙනොෙවයි සලකන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වය වළක්වා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ 
කියලායි. ගමන් බලපතය  පිළිබඳව ෙලොකු අවෙබෝධයක්, දැනුමක් 
ෙනොලබපු එහි වටිනාකමක් ෙනොදන්නා අෙප් අහිංසක අම්මලා, 
අක්කලා ගම්වල ඉන්නවා. ඒ අය හිතනවා, එයාර්ෙපෝට් එෙකන් 
බැහැලා, වීසා ගහලා ඒ කටයුතු අවසන් කළාට පස්ෙසේ, ගමන් 
බලපතය ඒජන්සිකරුවාට ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒජන්සිකරුවා ඒ 
ගමන් බලපතය ගැනීෙම් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ඒ වුවමනාව 
ෙමොකක්ද? ඒ හරහා ඔහුට ඕනෑම ෙවලාවක පුළුවන් අර 
කාන්තාවන් වහල් ෙසේවෙය් ෙයදැවීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න; 
ලිංගික අල්ලස් ලබා ගන්න පුළුවන්; විවිධ බලපෑම් කරන්න 
පුළුවන්; ෙසේවා කරන තැන්වලින් එෙහට ෙමෙහට මාරු කරන්න 
පුළුවන්; ගිවිසුම කඩලා ඕනෑම අඩු වැටුපකට ෙහෝ වැටුප් නැතිව 
ෙහෝ ෙසේවෙය් ෙයොදවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ සඳහා 
නීත්යනුකූල වශෙයන් අයිතිය ලබා ගැනීෙම් කටයුත්තක් තමයි 
ගමන් බලපතය අත් පත් කර ගැනීම හරහා ඒජන්සිකරුවා 
කරන්ෙන්. ෙම්ක වැළැක්විය යුතුද, නැද්ද? අපි ඒ කියාව නතර 
කරන්න ඕනෑ. ගමන් බලපතය පුරවැසිෙයකුෙග් අයිතියක්. ශී  
ලංකාෙවන් පිට වුණාට පසුව තමන්ෙග් ලාංකිකභාවය ෙවනුෙවන් 
තිෙබන අනන්යතාව තමයි ගමන් බලපතය. සමහර ෙවලාවට 
ගමන් බලපතය ඒ වැඩ කරන තැන අයිතිකරුවන් ගන්නවා. 
 එෙහම නැත්නම් ඒක ඒජන්සිකරුවන් භාරෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් ගමන් බලපතය ඒජන්සිකරුවන් අත රඳවා 
ගැනීෙමන් වළක්වන්න අපි ෙම් රෙට් නීතිෙය් යම් පතිපාදනයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා නීති - රීති සකස් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් 
රටට අදාළව තමයි ඒ පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග්, යම් කිසි පුරවැසිෙයක් ඒ රටකදී මිය 
ගියාට පසුව, ඒ මිය ගිය පුරවැසියාෙග් ෙද්හය  ලංකාවට ෙගන්වා 
ගන්න ෙවනවා. මම ෙම් කරුණ කියන්ෙන් ඒ ඒ රටවල තිෙබන 
සියලුම නීති - රීතිවලට යට ත්වයි. සාමාන්යෙයන් අපට ඒ නීති - 
රීතිවලට මැදිහත්ෙවන්න අමාරුයි. මම දන්නවා ඒක. පශ්චාත් 
මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ඒ රටවල්වල තිෙබන මූලික 
නීති - රීතිවලට අපි යටත් ෙවනවා. ඒක මැද ෙපරදිග රටවලදී 
විෙශේෂෙයන්ම බලපානවා. ඒ  ඔක්ෙකෝම ඇත්ත. හැබැයි, රජය 
හැටියට අපට ඒ සඳහා ලබා ෙදන්න පුළුවන් දායකත්වයක් නැද්ද? 
ඔවුන් විෙද්ශගත වු ෙණ් ඔවුන්ෙග් පුද්ගලික අභිලාෂයක් 

ෙවනුෙවන් කියලා හිතනවාට වඩා, රටට විෙද්ශ විනිමය 
ෙහොයන්න ගිය අය ෙසේ අපි ඔවුන් ගැන හිතන්න ඕනෑ.   

ලංකාෙව් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙහොඳ පරිසරයක්, 
ආදායම් උපයන මාර්ගයක් තිබුණා නම් ඔවුන් ලංකාව තුළම ජීවත් 
ෙවනවා. එෙහම බැරි නිසා තමයි ඔවුන් ඒ රටවල ෙසේවයට 
යන්ෙන්.  එෙහම නම්, රජෙය් වියදෙමන්, රජෙය් ගුවන් ෙසේවය 
පාවිච්චි කරලා ඒ ෙද්හය ලංකාවට ෙගනැල්ලා ෙදන්න බැරිකමක ් 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙකොරියාව වැනි රටවලට ගිෙයොත්  ෙද්හය 
ෙගෙනන්නත් බැහැ. ඒ ගැන මම දන්නා අනන්ත ෙතොරතුරු 
තිෙබනවා. ඉතාලිෙය්දී නම්, ඉතාලිෙය් ඉන්න ශී ලාංකිකයන් 
එකතු ෙවලා යම් කිසි මුදලක් එකතු කරලා තමයි ඒ රටවල ෙද්හය 
මිහිදන් කරන්ෙන්, අවසන් කටයුතු කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ෙද්හය 
ලංකාෙව් ජීවත්වන දරුවන්ට දකින්නත් නැහැ. අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ විෙද්ශ විනිමය ෙහොයලා දුන්නු තාත්තාෙග් ෙද්හය දකින්න 
දරුවන්ට අවස්ථාවක් නැහැ; අම්මාට අවස්ථාවක් නැහැ. එය ෙමොන 
තරම් අමානුෂිකද? ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමියට 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න, කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි.   

ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවය බංෙකොෙලොත් බව අපි දන්නවා. 
හැබැයි, ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවය බංෙකොෙලොත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
විෙදස්ගත වුණු අයෙග් ෙද්හයන් ලංකාවට ෙගනැල්ලා ෙනොෙවයි; 
පිට රට රැකියා සඳහා ගිය අයෙග් ෙද්හයන් ලංකාවට ෙගෙනන්න 
අනුගහ දක්වලා ෙනොෙවයි. සමහර සභාපතිවරුන්ට සංචාර යන්න, 
තමන්ෙග් නියම සහ අනියම් බිරින්දෑවරුත් එක්ක විෙද්ශගත 
ෙවන්න පහසුකම් සලසලා තමයි ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවය 
බංෙකොෙලොත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවයට               
එෙහම පහසුකම් සලසන්න පුළුවන් නම්, විෙද්ශගත වුණු                       
ශී ලාංකිකෙයක් අවුරුදු ගණනක් වැඩ කරලා, දුක් විඳලා, ලංකාවට 
එන්න බැරි ෙවලා, එෙහේදී මිය ගියාට පස්ෙසේ රජෙය් අනුගහෙයන් 
ඒ ෙද්හය ලංකාවට ෙගනැල්ලා ෙදන්න බැරි ඇයි? ඒ ෙවනුෙවන් 
යන වියදම දරන්න බැරි ඇයි? ඒ වියදම පවුෙල් අය දරන්න ඕනෑද? 
ඒක රජෙයන් කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. ඒ කටයුත්ත රජය බාර ගත 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ඔබතුමිය වාෙග්ම අපත් දිගටම සාකච්ඡා කරන මාතෘකාවක් 
තමයි, ෙම් අය ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් කමයක් හැදීම පිළිබඳව 
කාරණය. ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ඕනෑ ෙවන්ෙන් ඇයි? රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුපක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට අර්ථ සාධක අරමුදල් තිෙබනවා. හැබැයි, අවුරුදු 
ගණනක් ජීවිතය කඹුරලා, ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ නැවත අලුතින් 
ජීවිතය පටන් ගන්න ඔවුන්ට තිෙබන දායක අරමුදල  ෙමොකක්ද? 
ඔවුන්ට තිෙබන මුදල  ෙමොකක්ද? හුඟාක් අය  රට යනවාය කියලා 
අපි හිතුවාට රට ගිය අය  ෙගොඩාක් යුතුකම් ඉෂ්ට කරලා තමයි 
අවසානෙය් ලංකාවට එන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
තමන්ෙග් දරු පවුල විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් තමන්ෙග් 
නෑදෑයිනුත් බලා ගන්න ඕනෑ; යාළු මිතයිනුත් බලා ගන්න ඕනෑ; 
ඔවුන්ටත් උදවු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකොම කරනෙකොට ඔවුන්ට 
මාසෙය් පඩිය ජීවත් ෙවන්නත් මදි. විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපෙය් ෙම් 
වනෙකොට අර්බුදයක් තිෙබනවා. යුෙරෝපෙය් ඉන්න අයෙග්  
වැටුෙපන් භාගයක් විවිධ බදු හැටියට ඒ රජය  ගන්නවා. ඔවුන්ට 
ජීවත්වීම සඳහා පමණයි වැටුපක් ලබා ෙදන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවනත්  
සිහින මාළිගා නැහැ. ඒවා synthetic  සිහින. ඒවා බිහි කරන්න 
බැහැ. 

මෙග් අත් දැකීමක් පිළිබඳව ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කර 
වන්නම්. මෙග් මිතයකු අවුරුදු 21ක් තිස්ෙසේ පංශෙය් ජීවත් 
ෙවනවා. ඔහුට තවම ලංකාෙව්  තමන්ෙග් ෙගදර කපරාරු කර 
ගන්න විධියක් නැතිව ඉන්නවා. අෙගෝස්තු නිවාඩුවට ඔහු ලංකාවට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහුට තවම ලංකාෙව් ෙගදර කපරාරු කර 
ගන්න විධියක් නැහැ. මා දන්නා තවත් පවුලක් ඉන්නවා. ඔවුන් 
ලංකාෙව් අර ගත් ඉඩමක් විකුණලා යන්න ලංකා වට ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා. ඒ, ෙමොකටද? එෙහේ ෙගවල් කුලී ෙගවා ගන්න. තවත් 
පවුලක් එෙහේ ෙගවල් කුලී ෙගවන්න ලංකාෙව් ඉඩමක් විකුණලා 
යන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙමොකද, ලංකාෙව් ඉඩම විකුණලා 
යන්න ඕනෑ, එෙහේ ෙගවල් කුලී ෙගවා ගන්න.  ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය. දැන් විෙද්ශ ෙසේවෙය් රැකියා කරන අයට තිෙබන 
අර්බුදය ෙමයයි. රජෙය් දායකත්ව අරමුදලක් සහිතව - 
ඔවුන්ෙගනුත් යම් දායකත්වයක් සහිතව - විශාම වැටුප් අරමුදලක් 
හදන එක ෙයෝග්ය කාරණාවක් විධියට සලකන්න කියලා මම 
ඔබතුමියට ෙයෝජනා කරනවා.  

ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි අය ෙවනුෙවන් "සහන රක්ෂණ 
කමය" කියලා රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම 
රටවල්වල ෙසේවා ෙයෝජකයින් විසින් පවත්වාෙගන යන විවිධ 
රක්ෂණ කම තිෙබනවා. ඒ රක්ෂණ කමවලට අමතරව 
ඔබතුමන්ලා ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා කියාත්මක වන පරිදි අලුත් 
රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා, සාමාන්යෙයන් ඒ රටවල 
වටිනාකමින් ෙඩොලර් 100කට සමාන මුදලක් අය කරලා. දැන් 
පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමියෙගන් 
ඇත්තටම සහතිකයක් - තහවුරුවක් - අවශ්ය කාරණා හැටියට 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රක්ෂණ කමය හදන්ෙන් කවුද, ෙම් රක්ෂණ 
කමයට දායක වන්ෙන් කවුද කියන කාරණායි. ඒ අයට රක්ෂණ 
කම හදලා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.   වැඩ කරන අයට රක්ෂණ කම 
හදන්න ඕනෑ. නමුත් ඒකට ඒ අය දායක කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ 
අය දායක වන   රක්ෂණ කම ඇති තරම් තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් මා ඔබතුමියෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි. ෙදෝහා කටාර්වල සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
හැටියට ඒ අය හඳුන්වන සුබසාධක සංගමය, ව්යාපාරික සංගමය, 
ශී ලයන්ස් ෙදෝහා, ශී ලංකා මිතුරු සමාජය, ලංකා ලයන්ස් කීඩා 
සමාජය, ශී ලංකා මුස්ලිම් මජ්ලිස,් ආනන්දීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය, 
සිල්ෙවස්ටර් ආදි ශිෂ්ය සංගමය, සිංහල කීඩා සමාජය, මුස්ලිම් 
විධායක සංසදය, වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ෙග් සංගමය සහ     
ශී ලංකා ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් සංගමය  ආදී ෙදෝහා කටාර්වල කටයුතු 
කරන සියලුම සංවිධාන - අෙප් සංවිධානයත් ඇතුළුව - ලියවිල්ලක් 
අත්සන් කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන් ෙම්කයි.  ඒ රෙට් තිෙබන 
මුදල්වල වටිනාකෙම් හැටියට ෙඩොලර් 100ක් වටිනා මුදල් 
පමාණයක්  නැවත වැඩ කරන අයෙගන්ම අය කරනවා නම්,  ඒ 
අයත් එක්ක  ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ; ඒ අයත් එක්ක කථා 
බහ කරන්න ඕනෑ; ඒ අයත් එක්ක එකඟතාවක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ 
කියන එකයි.  එෙහම නැත්නම් කවුරු හරි පිටස්තර  ෙකෙනකු ෙම් 
සඳහා දායක වන්න ඕනෑ.  

ගරු අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියෙග් ආයතනෙයන් හඳුන්වා දී 
තිෙබන ෙම් රක්ෂණ කමය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන 
හැටියට මා ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? තිෙබන රක්ෂණ කමවලට 
අමතරව ෙමවැනි රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දුන්ෙන් ඇයි? ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රක්ෂණ කමයට දායක කරගන්නා රක්ෂණ සමාගම් 
ෙතෝරාගත් පදනම ෙමොකක්ද? ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද? එම වරපසාද සහිතව ඊට වඩා අඩු මුදලකට දායක 
කර ගන්න පුළුවන් තවත් සාධාරණ රක්ෂණ සමාගම් තිෙබනවාද? 
බරපතළම පශ්නය වී තිෙබන්ෙන්, ෙසේවය කරන අය ෙමයට දායක 

විය යුතුද, නැද්ද කියන එකයි. ඒ පිළිබඳව සැකයක් ඇතිවී 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන හැටියට මම 
ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු අමාත්යතුමියනි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු මන්තීතුමාෙගන් මට 

ෙපොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තිෙබනවා.  එම ඉල්ලීම මා දැන් 
කරන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා නැති ෙව්වි කියා හිතලායි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. මා නැති වන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
හැන්දෑවට. ඒ කියන්ෙන් ෙම් විවාදය අවසානෙය් මා පිළිතුරු 

කථාව කරනවිට ඔබතුමා සභාෙව් ෙනොසිටීවි කියලායි. 
ෙසේවකයාෙග් දායකත්වයක් නැති රක්ෂණ කමයක් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තිෙබනවා නම් මට ඒ ෙතොරතුරු ෙකෙසේ ෙහෝ ලබා ෙදන්න කියා 
ගරු මන්තීතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිත් ඒ අනුව කියා 
කරන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න හරි. ඔන්න,  ඔබතුමිය දැන් ෙහොඳ තැනකට ආවා. සහන 

රක්ෂණ කමය තිෙබද්දී, ඒ ඒ ආයතනවල ෙසේවා ෙයෝජකයන් 
කියාත්මක කරන තවත් විවිධ රක්ෂණ කම තිෙබද්දී,  
ෙසේවකයන්ෙග්ම පඩිෙයන් දායක කර ගන්නා තවත් රක්ෂණ 
කමයක් ෙසේවකයන්ට  හඳුන්වා ෙදන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් පිළිබඳව මම හැන්දෑවට  

ෙහොඳින් පැහැදිලි කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ 
ෙවලාවට  ගරු සභාවට එන්න. මම පැහැදිලි කරන්නම්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමියනි, රක්ෂණ කම ෙගොඩක් අරෙගන අවුරුදු 

ෙදකකට විෙද්ශයට ගිහින් සිටින ෙකෙනකුට අනතුරක් වන්ෙන්ත් 
නැහැ කියලාත්, පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ කියලාත් අපි හිතමු. 
හැබැයි ඒ අය ෙකොණ්ඩය කපන්න මාසිකව ෙගවන ගාස්තුව වාෙග් 
තමන්ෙග් පඩිෙයන් ෙඩොලර් සියය සියය ෙගවා අත ෙහෝදාෙගන 
ලංකාවට එන්න වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කල්පනා කර 
බලන්න. එෙහම නම් අප ෙවනත් රටක රක්ෂණ සමාගමක් ෙන් 
ෙපොෙහොසත් කර තිෙබන්ෙන්. දැනටත් කියාත්මක වන රක්ෂණ 
කම තිෙබනවා. ඒ ෙසේවකයන් කියනවා, "අපට ෙම් තිෙබන 
රක්ෂණ කම ඇති" කියලා. වැඩ කරන තැනට ගියාම, වැඩ කරන 
තැන ෙසේවකයන්ට රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා නම්, එතැනදී 
කුමක් ෙහෝ අනතුරක් වුෙනොත්, ආපදාවක් වුෙණොත් ඒ රක්ෂණ 
ආයතනෙයන් ෙගවනවා නම්, පාෙර් දී accident එකක් වුෙණොත්, 
ඒ සඳහා ආවරණය සලසන රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා නම්, 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය  හඳුන්වා දී තිෙබන රක්ෂණ 
කමයක් තිෙබනවා නම්, තවත් ඒවා ෙමොකටද? මා කියන්ෙන් 
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ෙම්කයි. රක්ෂණ කමයක් හැදුවාට කමක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙසේවකයන් කියනවා නම්, "ෙම් තිෙබන රක්ෂණ කම අපට ඇති" 
කියලා,  තවත් කරදරයක් ඒ ෙසේවකයන්ට ෙදන්ෙන් ෙමොකටද? 
ෙමොකද, ඒ අය රක්ෂණ කමයට දායක වන්නත් උපයන්න ඕනෑ 
ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සල්ලි ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් එක පැයක් ෙහෝ කඹුරන්න ඕනෑ; වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
අපට ෙමෙහේ ඉඳෙගන චකෙල්ඛයක් යවා ෙඩොලර් 100ක් ෙදන්න 
කියා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඒ අයෙග් දායකත්වය 
අවශ්යයි.  එයට දායක වන්න නම් ඒ අය වැඩ කරන්න ඕනෑ.  
තිෙබන රක්ෂණ කමවලට අමතරව රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා 
ෙදන්න තිෙබන ආසාව ගැන මා කැමැති ෙවනවා; එකඟ ෙවනවා. 
හැබැයි ඒකට ෙසේවකයන්ෙගන්  දායක කරගන්න එෙක් ෙත්රුමක් 
තිෙබනවාද කියන පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. අඩු ගණෙන් එය 
අනිවාර්ය කරන්ෙන් නැතිව - "අනිවාර්ය" කියන වචනය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැතිව -  "අපි රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. 
කැමැති නම් ගන්න " කියා කියනවා නම් පශ්නයක් නැහැ, ගරු 
අමාත්යතුමියනි. නමුත් ෙමහිදී එෙහම ෙනොෙවයි ෙන් සිදු වන්ෙන්. 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අහවල් රක්ෂණ කමය 
අනිවාර්යයයි කියා, ශමිකයන් රට යවන ෙකොටම ඔබතුමිය 
ෙකොන්ෙද්සියක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, එෙහම නැත්නම්, 
විෙද්ශයන්හි දැනට වැඩ කරන සියලු ශී ලාංකිකයන්ට 
ඔබතුමියෙග් නිලධාරියා ගිහින් "ෙමන්න ෙම් රක්ෂණ කමය 
අනිවාර්යයි" කියලා කියනවා නම් එතැන ගැටලුවක්  තිෙබනවා. 
අපි බලන්න ඕනෑ එය ෙනොෙවයි. අප සිතා බලන්න ඕනෑ, ෙමහිදී ඒ 
රෙටන් වැඩිපුර ගණනක් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ රෙට් 
සිටින ෙසේවා ෙයෝජකයාෙගන් කීයක් ෙහෝ වැඩිපුර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකයි. අෙප් ෙසේවකයාෙගන් ගන්නා ගණන 
ගැන ෙනොෙවයි අප කල්පනා කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ඇති. 
නමුත් මෙග් අදහසයි මා  ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ ගැන සැලකිලිමත් 
ෙවන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. ගරු 
අමාත්යතුමියනි, ෙමය ඔබතුමියෙග් පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, ඔබතුමිය තමයි විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් 
සම්බන්ධීකරණය සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
තානාපතිතුමිය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, රජය, භාණ්ඩාගාරය, 
කැබිනට් මණ්ඩලය ආදිය සම්බන්ධීකරණය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තානාපතිතුමිය ඔබතුමියයි. ඒ නිසා තමයි 
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අප ඔබතුමියට 
ෙම් දුග් ගැනවිල්ල කියන්ෙන්. ඒ තමයි තානාපති කාර්යාලවලින් 
අය කරන ගාස්තු පිළිබඳව.  අෙප් දුග් ගැනවිල්ලක් කියන්න ගියත් 
ඒ රටවල තිෙබන අෙප් තානාපති කාර්යාලවලින් ගාස්තුවක් 
ඉල්ලනවා. ගරු අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමිය විශ්වාස කරන්න,  
සමහර අය දිවුරුම් පකාශයක් සහතික කරන්නත් ගාස්තු අය 
කරනවා.   එවැනි ගාස්තු ෙගවපු ෙකෙනක් මට දුන් රිසිට් පතක් මා 
ළඟ තිබුණා.  මම ඊෙය් රෑ එළි වන කල්  ඒ රිසිට් පත ෙහව්වා. ගරු 
අමාත්යතුමියට එම රිසිට්පෙත්  පිටපතක් අරෙගන මම එවන්නම්.    

ඉතාලිෙය් ජීවත් වන අම්මා ෙකෙනක් තමන්ෙග් දරුවාෙග් 
උප්පැන්නය සහතික කර ගන්න ගියාම ඒ අම්මාෙගන් යූෙරෝ 34ක් 
අය කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙමොකටද? ඒ සහතික කිරීම තානාපති 
කාර්යාලෙය් ඉන්න අෙප් ශී ලාංකික නිලධාරියා විසින් කරලා 
ෙදනවාට. රිසිට් එකකුත් කඩලා. ඒ පුද්ගලයා තානාපති 
කාර්යාලෙය් රැකියාව කරන්ෙන් ෙම්කට ෙන්. ඒ පුද්ගලයා 
රැකියාව කරන්ෙන්ම ශී ලාංකිකයින්ට ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න. 
ඒකට යූෙරෝ 34ක් අය කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, ඒ 
නිලධාරියාට රැකියාවට වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් ෙමොකටද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමියෙග් අවධානය මා 
ඒ කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ 
පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 
කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා තානාපති කාර්යාලවලට බලපාන පරිදි 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඒ කටයුතු ෙමෙහය වන්න ඕනෑ. යම් 
මුදලක් අය කරනවා නම්, ඔවුන්ට ඒ මුදල අය කළ හැක්ෙක් 
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙග් ෙමොන ෙමොන ගැටලු සඳහා ද කියලා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය චකෙල්ඛයක් මඟින් ඒ කටයුතු 
ෙමෙහය වන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් කාරණා සඳහා පමණයි මුදල් 
අය කළ හැක්ෙක් කියලා. ඒ ෙසේවා සැපයීම ෙවනුෙවන් යම් 
මුදලක් අය කරනවා නම් පමණයි. ෙමොකද, ශී ලංකාෙව් තානාපති 
කාර්යාලයක් ඕනෑම රටක තිෙබන්ෙන් ෙසේවා සපයන්නයි. ෙවන 
ෙමොකටද? ඒ අයට ගිහිල්ලා ඒ අයෙග් ළමයින්ට උගන්වන්න, සැප 
විඳින්න ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් රාජකාරිය කරලා සැප වින්දාට 
කමක් නැහැ. තානාපති කාර්යාලවල තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන 
ෙබොෙහෝ අයත් ඉන්නවා. එෙලස ෙබොෙහොම මහන්සි වන අයත් ෙම් 
අතර ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් අතෙර් තානාපති කාර්යාලයට එන ඒ 
රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකෙයෝ වදකාරෙයෝ හැටියට සලකන 
අයත් ඉන්නවා. ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන සමහර තානාපති 
කාර්යාලවලින් ඒ රටවල වැඩ කරන ශී ලාංකිකෙයකු ගියාම 
"ෙමොකටද ආෙව්?" කියලා අහනවා. හැම එකකින්ම ෙනොෙවයි; 
හැම නිලධාරිෙයකුමත් ෙනොෙවයි. මම ඒ කරුණත් අවධාරණය 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම ඉන්න අය ඉන්නවා.  

වර්තමානය මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් තීරණයක් ගත්තාද කියලා. 
කටාර්වල ඉන්න තානාපතිවරයාට ලංකාෙව් වැඩ කරන මිනිස්සු 
වහ කදුරු වාෙග්යි. එෙහම නම්, ෙමොකටද එතුමා ඉන්ෙන්? 
ලංකාෙව් වැඩ කරන මිනිස්සු; ලංකාෙව් ෙසේවකෙයෝ ඒ අයෙග් 
දුක්ගැනවිලි, පශ්න කියන්න යන්ෙන් එතැනට . මීට කලින් නම්, 
එෙහම නැහැ. මීට කලින් වැඩ කරන අය ඒ තානාපති කාර්යාලයත් 
එක්ක ෙහොඳ සහෙයෝගයකින් වැඩ කටයුතු කළා. එෙහමම වන්න 
ඕනෑය කියලා මම කියන්ෙන්  නැහැ. ශී ලංකාෙව් තානාපතිවරයා 
ඉන්ෙන් ඒ රෙට් වැඩ කරන අය ෙවනුෙවන්. එෙහම ෙහොඳ 
නිලධාරි අනන්ත ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ අතෙර් ඒ රෙට් රජ්ජුරුවන්ට 
වැඩිය තමන් රජයි කියලා හිතන අයත් ඉන්නවා කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ රෙට් රජ්ජුරුවන්ට වඩා තමන් රජ්ජුරුෙවෝ කියලා 
හිතාෙගන ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුමිය ඒ ගැනත් 
සැලකිලිමත් වන්න. මම විෙශේෂෙයන් කටාර් රාජ්යය 
සම්බන්ධෙයන් දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. ඒ සංවිධාන සමඟ, ඒ 
රටවල ඉන්න අනිකුත් අය සමඟ ෙහොඳ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරපු 
තානාපතිවරු ඉන්නවා. හැබැයි, අද තත්ත්වය ටිෙකන් ටික ෙවනස් 
ෙවමින් තිෙබනවා. මම ඒ ගැන ඇත්තටම ෙපෞද්ගලිකවම අෙප් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයත් ෙයොමු කළා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න තානාපතිතුමිය ඔබතුමියයි. ඒ නිසායි අපි ඔබතුමියට ෙම් 
කාරණය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා චකෙල්ඛ අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා, නිර්ෙද්ශ අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, ෙමොන ෙමොන 
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ගාස්තු ද අය කළ හැක්ෙක්, නැත්නම් ෙමොනවාද බැරි, ෙමොනවාද 
තානාපති කාර්යාලයකින් විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ට සපයන 
ෙසේවාවන් කියලා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒවා රෙට් පසිද්ධ වන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද බැරි නම්,- 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අෙප් මන්තීතුමාට වචනයක් මට කියන්න ඕනෑ. ගරු 

මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා 
පටන් ගත් එකක්යැ? ෙම් රටට නිදහස ලැබුණු දවෙසේ සිට ඒ 
අමාත්යාංශය තිෙබනවා. ඕවා ඔක්ෙකෝම එදා සිටම ෙකෙරනවා. 
උප්පැන්නයක් register කරන්න, මරණයක් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් මුදල් අය කරනවා සහ ඒවා විය යුතු 
ෙද්වල්. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන වැඩ අද  ඊෙය් 
අමුතුෙවන් එකතු වුණු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමතැන නැහැ. ඔබතුමා දිගින් දිගටම 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයකුත් ෙමතැනට ඇද ෙගන තිෙබන 
නිසා මම කියන්ෙන්. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන 
වැඩ ටික අලුෙතන් එකතු කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ෙකෙරන්න 
තිෙබන වැඩ, හැම දාම එක විධියටම ඒ වගකීම විෙද්ශයන්හි ජීවත් 
වන ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ෙම් ඔබතුමියට කියන්ෙන් හැම දාම ෙකෙරන වැඩ 

සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. මම ෙම් කියන්ෙන් අලුෙතන් ෙකෙරන 
වැඩ සම්බන්ධෙයනුයි. අලුෙතන් දමා තිෙබන ෙයෝජනා, අලුෙතන් 
දමා තිෙබන වැඩ. ඒවාෙයන් ෙසේවකයන්ට, වැඩ කරන අයට, ඒ 
රෙට් සිටින ශී ලාංකිකයින්ට බලපෑමක් වනවා නම්, අපි ඒක කථා 
ෙනොකළ යුතුද? ඒක අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ඒවා ෙහොඳද, නරකද, 
ඒවා ගැළෙපනවාද, නැද්ද කියන එක ඔබතුමියලා සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ අය කරන ගාස්තු ගැළෙපනවාද, ඒවා හරිද, ඒවා දරා 
ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔබතුමියලාෙග් වැඩක්. ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අවසාන වශෙයන්, අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මතු 
කරපු කාරණාව ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. විෙද්ශගත වුණු                   
ශී ලාංකිකයකු ලංකාවට එන ෙකොට - අපි හිතමු, විෙශේෂෙයන් මැද 
ෙපරදිග කියලා - බඩු ෙගොඩක් උස්සාෙගනයි එන්ෙන්. අත් ෙදෙක් 
බෑග් ෙදකයි, පුළුවන් නම් කකුෙලත් එකක් එල්ලා ගන්නවා, 
පිෙටත් එකක් එල්ලා ගන්නවා. ෙමොකද, ෙමොනවා ෙහෝ ලංකාවට 
ෙගෙනන්නයි බලන්ෙන්. මුළු ජීවිත කාලයටම හරි යන්න අර 
අවුරුදු ෙදක-තුන තුළ එකතු කර ගත්ත ෙද්වල් අරෙගන එන්නයි 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ එන ෙකොට ෙමෙහේ ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ   
duty-free එකට ගිහිල්ලා, duty-free concession එෙකන් ලැෙබන 

වරපසාදෙයන් පෙයෝජන ගන්න ඒ ෙවලාෙව් බැහැ. ඒ ෙවලාෙව් 
බඩු ගන්න බැහැෙන් ඇත්තටම. ඒ නිසා ඒ අයට තිෙබන තීරු බදු 
රහිත - duty-free - භාණ්ඩ ලබා ගැනීෙම් වරපසාදය ලංකාවට 
ඇවිල්ලා දවස් කිහිපයක් යන තුරු ලංකාෙව් පධාන නගරවල 
තිෙබන ආයතනවලින්, ඒ බඩු සපයන ආයතනවලින් ලබා ගන්න 
කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන්.  ඔබතුමිය ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්  
හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න. නැත්නම් passport එෙක් seal එක 
ගහලා ෙම් අය එළියට දැම්මාට පස්ෙසේ. ආෙයත් ගිහිල්ලා බඩු 
මුට්ටු ගන්න කමයක් නැහැ. ඒ නිසා ඉහත ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
ඇත්තටම වරපසාදයක්, අයිතියක් හැටියට සලකා ඔබතුමිය ඒකට 
මැදිහත් ෙවන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඔබතුමියෙග් පැහැදිලි කිරීම් නැති සමහර කාරණා මා හිතුවා 
ඔබතුමිය මා එක්ක එකඟ කාරණායි කියලා. ඒ කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන කාරණා පමාණය පමණක් 
ෙනොෙවයි, තවත් කරුණු තිෙබනවා ඉදිරිපත් කරන්න.  ඒවා මීට 
වඩා හරවත් සාකච්ඡාවක් බවට පත් කර ගනිමු. විෙශේෂෙයන් ඉදිරි 
අය වැයට ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, "අපි ඒ අය රට විරුවන් හැටියට  
සලකනවා. ඒ අය අච්චර, ෙමච්චර  ෙදනවා"  කියනවාට වඩා  
දැන් ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි අවධියක් ඇති වුෙණොත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා, ඔබතුමියෙග් ඒ ඇමති ධුරය හරහා ඒ අයට 
යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළා කියලා අපට දැෙනනවා. ඒ සඳහායි 
අපි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. එෙහම නැතිව ඔබතුමිය ෙහෝ 
අමාත්යාංශය මට්ටමින් අඩුවක් දකින්න ෙනොෙවයි. මා ඒක 
අවංකව කියන්න ඕනෑ. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
ඉන්න සභාපතිතුමාත්, ඔබතුමියත් දරන උත්සාහයක් තිෙබනවා. ඒ 
උත්සාහය පතිඵලදායක කිරීම සඳහායි අපි ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඒ නිසා අපි ලැහැස්තියි ඕනෑ ෙවලාවක සාකච්ඡා කරන්න. 
ඔබතුමියත් ලැහැස්තියි අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හැබැයි, 
සාකච්ඡාවල පතිඵලයක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පතිඵලයක් 
ලබා ගැනීම සඳහායි ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

දිවා ෙභෝජනය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු 
තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. නැවත පස් වරු 1.30ට   රැස ්
ෙවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed.  

 
සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
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ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர  அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 

Chair. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වැදගත් විවාදයක් සඳහා 

සහභාගි වන්නට අවස්ථාව සලසා ෙදමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
අනුර දිසානායක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම  සභාව 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා පළමුෙකොට අගය ගැටලු.   

විෂයභාර ඇමතිතුමිය වන ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය 
විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතෙය් රැකියාලාභී ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙමෙහය අගය කිරීමටත් මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. කුමන ෙහෝ අවස්ථාවක 
විෙද්ශගතව සිටින ශී ලාංකික ශමිකෙයක් ගැටලුවකට, අනතුරකට 
පත් වී ඇති බව අපට දැන ගන්න ලැබුණු විටක අප ඒ පිළිබඳව 
දැනුම් දුන් සෑම ෙමොෙහොතකම එතුමියත්, එතුමියෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලයත් ඉතාම කාර්යක්ෂම සහ අඛණ්ඩව ෙමම කාරණා 
පිළිබඳව මැදිහත් වන බව එතුමියටත් විෙශේෂෙයන්ම එතුමියෙග් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් ෙගෞරව කිරීමක් වශෙයන් සඳහන් කිරීමට 
අවශ්යයි.  නමුත්, ෙමම විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ ගැටලු 
එතැනින් එහාට ගිය, එතැනින් එහාට පැතිරුණු ගැඹුරු පශන් 
ගණනාවක් නිසා මතු වී තිෙබන කාරණායි.   

විෙද්ශගත ශමිකයන් ෙලස කටයුතු කරන ශී ලාංකිකයන් දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රටට වසරකට ෙඩොලර් බිලියන 7කටත් 
වඩා විශාල විෙද්ශ විනිමයක්  ෙගන එන බව සත්යයි. යුද්ධය 
තිෙබන කාලෙය්දී යුද්ධය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන විෙද්ශ 
විනිමය හිඟයක් ඇති වීම වළක්වනු ලැබුෙව් ෙමම ශී ලාංකික 
පජාව විසිනුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට තුළ පැවැති  විවිධ අර්බුදකාරී 
අවස්ථාවල, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ විවිධ ගැටලු මතු ෙවලා, 
රැකියා වියුක්තිය පිළිබඳව පශ්න මතු වුණු සෑම ෙවලාවකම 
විකල්පය ෙලස විෙද්ශගත රැකියා ෙතෝරා ගන්නට අෙප් 
පුරවැසියන්ට සිදු වුණා. ඒ නිසා තමන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්; 
අම්මා, තාත්තා, බිරිඳ, දරුෙවෝ අතහැරලා; තම ස්වාමි පුරුෂයා; 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් අතහැරලා; තමන්ෙග් පුරුදු ගම; නිවස 
අතහැරලා ඈත දුරු කතර ෙගවා ෙගන රැකියාවලට කිසිෙවක් 
යන්ෙන් කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න අවශ්ය ෙවනවා. එවැනි දුෂ්කර තත්ත්වයන් තුළ කටයුතු 
කරන ශී ලාංකික පජාව පිළිබඳව මතු ෙවලා තිෙබන ෙම් සුවිෙශේෂ 
පශ්න අතරින් ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් තමයි මැද ෙපරදිග 

ෙසේවෙය් නියුතු ගෘහ ෙසේවිකාවන් පිළිබඳ පශ්නය. එයිනුත් 
විෙශේෂෙයන්ම සවුදි අරාබිෙය් ෙසේවය කරන ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිළිබඳ පශ්නය. ඒ ගෘහ ෙසේවිකාවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු රටින් 
රටට ෙවනස්. හැබැයි, සමස්තයක් විධියට මැද ෙපරදිග ෙසේවය 
කරන ගෘහ ෙසේවිකාවන් ඉතා බරපතළ ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි 
උල්ලංඝනය වීම්වලට, ආත්ම ගරුත්වය පිළිබඳව අභිෙයෝගවලට 
ලක් ෙවනවා. ආඩම්බර රාජ්යයක් විධියට සමස්තයක් ෙලස 
නුපුහුණු ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට අෙප් අම්මලා, සෙහෝදරියන් 
පිට රට යැවීම අනුමත කළ ෙනොහැකියි. ඒ වාෙග්ම එය දිගින් 
දිගටම සිදු ෙනොවිය යුතුයි. මා ෙම් කථා කරන්ෙන් නුපුහුණු ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් හැටියට කාන්තාවන් පිට රට යැවීම ගැනයි. පුහුණු 
වෘත්තිකයන් ෙලස කාන්තාවන් රට තුළ ෙහෝ රටින් පිටත රැකියා 
කිරීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෙබොෙහෝ විට ඒ ලබන 
වෘත්තීයමය පුහුණුව තුළ ඔවුන්ට ඒ අභිෙයෝගයන්ට ශක්තිමත්ව 
මුහුණ දීමට හැකියාව  තිෙබනවා. නමුත් නුපුහුණු ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් ෙලස කටයුතු කරන අෙප් අහිංසක කාන්තාවන් ඒ 
ඇති වන අභිෙයෝගයන්වලට මුහුණ දීෙම්දී ඉතාම අසීරු 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.  

මැද ෙපරදිග ගෘහ ෙසේවිකා රැකියා සඳහා කාන්තාවන් යවන 
ලද රාජ්යයන් ෙබොෙහොමයක් ෙම් වන විට තම රෙට් පුරවැසියන් 
ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස විෙද්ශගත කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නතර 
කර තිෙබනවා. එෙසේ ෙනොකර සිටීමට අපට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. 
මම මීට කලිනුත් ෙම් කාරණය පිළිබඳව දිගින් දිගට අදහස් පකාශ 
කර තිෙබනවා. ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස අෙප් රෙට් මව්වරුන් 
විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව යම් සීමා පනවා තිෙබනවා. මම ඒක අගය 
කරනවා. ඒක තාවකාලික පියවරක්. නමුත් සමස්තයක් විධියට 
ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස අරාබිෙය්  ෙසේවය කරමින් ආත්මගරුත්වය 
පිළිබඳ අභිෙයෝගවලට  ලක් වන්නා වූ සංඛ්යාව සහ ෙපොදුෙව් ඒ 
රැකියාෙව් ස්වභාවය පිළිබඳව සලකන විට, ෙමම ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිට රටවලට; අඩුම වශෙයන් මැද ෙපරදිග රටවලට යැවීම නතර 
කිරීම සඳහා රාජ්යයක් විධියට අපට සැලසුමක් තිබිය යුතුයි. ඒ 
සඳහා වූ පස් වසරක වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන විෙද්ශගත 
කිරීම් කමානුකූලව සීමා කිරීම හරහා රෙට් ආර්ථිකයට ඇති වන 
බලපෑම අවම කර ගන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම එම රැකියා මත රඳා 
පවතින අෙනකුත් රැකියා ක්ෙෂේතවලට ඇති වන බලපෑම අවම කර 
ගන්නත් පුළුවන්.  

ඒ නිසා ෙමොන ෙකොන්ෙද්සි දැම්මත්, ෙමොන තරම් කිව්වත්, 
ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස මැද ෙපරදිගට කාන්තාවන් යැවීම නතර 
කළ යුතුයි. එය වහාම නතර කළ ෙනොහැකි නම් වසර 5ක් තුළ 
කමානුකූලව නතර කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කිරීම 
අෙප් රජෙය් වග කීමක්. එයට ෙවන විකල්පයක් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් පශ්නය ෙදස ආඩම්බරකාර ජාතියක් විධියට, මැදි ආදායම් 
ලබන රාජ්යයක් හැටියට, ෙශේෂ්ඨ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන 
රාජ්යයක් හැටියට, කාන්තාවන්ෙග්, මවුවරුන්ෙග්, 
සෙහෝදරියන්ෙග් ගරුත්වය පිළිබඳ, ඒ උතුම් බව පිළිබඳ කථා 
කරන, ඒවා රකින ජාතියක් හැටියට අපට වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අෙප් රජෙය් වගකීම විය යුත්ෙත් වැඩිපුර ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිට රට යැවීම ෙනොව, අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් ෙමය කරෙගන යෑම 
ෙනොව ගෘහ ෙසේවිකාවන් මැද ෙපරදිගට යැවීම අවසන් කිරීමයි. ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් ආණ්ඩුවට තිබිය යුතුයි.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කථිකයන් සඳහන් කළ වැදගත් 
කරුණක් ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න අවශ්යයි. ඒ තමයි, 
දැනට විෙද්ශගත වී සිටින ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
පශ්නය. එහි පැති කිහිපයක් තිෙබනවා. සමහර විට පවුල් ඒකකය 
විධියට ම, තාත්තා රියැදුරු වශෙයනුත්, අම්මා ගෘහ ෙසේවිකාව 
වශෙයනුත් ෙසේවය කරලා, දරුවනුත් අරාබිෙය් ඉඳලා, ඔවුන් ආපසු 
ලංකාවට ආවාම ඒ දරුවන්ව පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීමට ඇති 

1413 1414 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොහැකියාව නිසා ඒ ෙදමවුපිෙයෝ ඉතාමත් අසරණ වන බව අපි 
දැකලා තිෙබනවා. රෙට් පවතින වර්තමාන ෙරගුලාසි අනුව ඔවුන් 
ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් වනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම පවුලක අම්මා 
විෙද්ශගත වුණාම ඒ දරුවාෙග් අධ්යාපනයට විශාල අභිෙයෝගයක් 
එල්ල වනවා. අම්මා ෙකෙනක් දරුවකු ෙවනුෙවන් කරන ෙදයට 
තාත්තා විකල්පයක් ෙනොෙවයි. මමත් දරුවන් තුන්ෙදනකුෙග් 
තාත්තා ෙකෙනක්. නමුත් අම්මා ෙකෙනක් දරුවන් ෙවනුෙවන් 
කරන ෙදයට තාත්තා විකල්පයක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
තාත්තාට වුණත් සීමාවන් තිෙබනවා, දරුවන් හදන එක ගැන; 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ගැන; දරුවන්ෙග් චරිතය ෙගොඩ නැඟීම 
ගැන. ඒ නිසා ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පිළිබඳව මතුවන 
පශ්නවලට අපි යම් විකල්පයක් ෙයදිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙග් දරුවන් සඳහා නිශ්චිතව ෙවන්වුණු quota 
එකක් පාසල්වලට ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෘහ ෙසේවිකාවන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් ශී ලාංකිකයන් විෙද්ශගත කිරීෙම්දී ඒ ශමිකයන්ට 
උපරිම වැටුපක් ලබා ගන්න, ඉහළම පහසුකම් ලබා ගන්න, ඉහළම 
රැකවරණය ලබා ගන්න අපි පියවර ගත යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමියනි, 
අද තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ලංකාෙව්දී අත්සන් කරන 
ගිවිසුම ෙනොෙවයි ඔවුන්ට අදාළව මැද ෙපරදිගදී කියාත්මක 
වන්ෙන්. නාම මාත වශෙයන් ලංකාෙව්දී ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා. කලින් එෙහම ෙදයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් අද යම් 
මට්ටමකට එය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි,  ඔවුන්ට 
අවසානෙය්දී රැකියාව කරන්න සිද්ධ වන්ෙන් ලංකාෙව්දී අත්සන් 
කරන ෙසේවා ගිවිසුම මත ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම් පශ්නවලට -
එකඟ වුණු වැටුප, පහසුකම්, ෙසෞඛ්ය පහසුකම්, නිවාඩු යන 
කාරණා පිළිබඳව- ඒ ෙසේවකයාෙග් වරපසාද නිශ්චිතව ආරක්ෂා 
වන ෙකොන්ෙද්සි සහිත ගිවිසුම්වලට එළඹීමත්, එම ගිවිසුමම ෙසේවා 
ෙකොන්තාත්තුෙව් සම්පූර්ණ කාලය තුළ කියාත්මක වීමත් තහවුරු 
කරන සුපරීක්ෂාකාරි වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් රජය ආරම්භ කළ 
යුතුව තිෙබනවා. මා ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් පිළිබඳව අදාළ රටවල 
තානාපති කාර්යාල තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා, ඒ රටවල 
කම්කරු සබඳතා අංශය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා, විෙද්ශ 
රටවල සිටින සෑම ෙසේවකයන් සම්බන්ධවම මාස 6කට වරක්වත් 
එම ෙසේවා ස්ථානයට ගිහින් ඔවුන් පරීක්ෂා කර බලා, අදාළ ෙසේවා 
ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි පකාරව ඒ තැනැත්තන් රැකියාෙව් ෙයදවීමට 
හැකියාව තිෙබනවාද කියන කාරණය බලන්න අවශ්යයි කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් එක කාරණයක් 

කියන්න අවශ්යයි. වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳ කාරණය වැදගත් 
එකක්. විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතයට ෙයොමුවීමට හැකි වන පරිදි අෙප් 
රෙට් වෘත්තීය පුහුණුව දියුණුවීම පිළිබඳව අපි දිගින් දිගට කථා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සැලකිය යුතු වර්ධනයකුත් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. වර්තමාන රජය යටෙත් ඒ සඳහා විශාල 
ආෙයෝජනයකුත් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, එක කාරණයක් 

පිළිබඳව මම කියන්නට ඕනෑ. විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙග් සංඛ්යාව 
පිළිබඳව බරපතළ සැකසංකා තිෙබනවා. විෙද්ශගත ශමිකයන් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම්දී ඔවුන් පිළිබඳව විවිධ ෙතොරතුරු 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා සවුදි අරාබිෙය් සංචාරය කළ 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා සතුව තිබුණු සංඛ්යා සහ සවුදි අරාබිෙය් 
බලධාරින් සතුව තිබුණු සංඛ්යා අතර අතිවිශාල පරස්පරයක් 
තිබුණා. එම නිසා සත්ය වශෙයන්ම ශී ලාංකික පුරවැසියන් 
ෙකොපමණ පමාණයක් විෙද්ශගතව රැකියා කරනවාද යන 
කාරණය ගැන ඕනෑම ෙමොෙහොතක අදාළ අමාත්යාංශයට සහ 
ආයතනවලට ෙසොයාගත හැකි යම් ආකාරයක පරිගණකගත වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි.  නීති විෙරෝධීව ෙසේවා ස්ථානෙයන් 
බැහැරවීම්, ඒ වාෙග්ම රට තුළ අස්ථානගතවීම්, අතුරුදහන්වීම්, 
රටින් රට අනීතිකව මාරුවීම් වැනි කියාදාමවලදී වඩාත් නිවැරදි 
ෙතොරතුරු ඒ හරහා ලබා ගැනීමට හැකියාව තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් විෂය ක්ෙෂේතය ඉතා පුළුල් එකක්, 
ඉතාම වැදගත් එකක්. ඔබතුමිය ඉතාම සානුකම්පිතව සහ ඉතාම 
සංෙව්දීව, දක්ෂ ෙලස ඒ කටයුතුවල ෙයෙදනවා. නමුත් ෙම් 
ක්ෙෂේතය තුළ ඇති වටිනාකමත්, විෙද්ශගතව ෙසේවය කරන 
අතිවිශාල ශී ලාංකීය පුරවැසියන්ෙග් සංඛ්යාවත්, ඔවුන්ෙගන් 
ලැෙබන ආදායමත්, ඒ සියලුම කාරණා සලකන විට                        
ශී ලාංකිකයන් වශෙයන් අෙප් රාජ්ය ෙම් පුරවැසියන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්, සුබසාධනය ෙවනුෙවන් වඩා දියුණු වැඩ 
පිළිෙවළක් සහ වඩා වැඩි ආෙයෝජනයක් කළ යුතුයි කියන 
කාරණය ෙයෝජනා කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට  ෙකොපමණ කාලයක් තිෙබනවාද මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 1.43] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි මාතෘකාව ෙලස ගත් 
විෙද්ශ රැකියා කරන සංකමිකයන්ෙග් පශ්නය සහ ඒ හා බැඳුණු 
විවිධ පශ්න හා ගැටලු පිළිබඳව ෙමතැනදී දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කළා. ඒ නිසා මම ඒ කරුණු නැවත වරක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

ඇත්ත වශෙයන්ම 1977න් පස්ෙසේ විවෘත ආර්ථික කමය 
ආරම්භ වීමත් සමඟ විෙද්ශ විනිමය ඉපැයීෙම් මාර්ගයක් වාෙග්ම 
රැකියා සුලභ කිරීෙම් මාර්ගයක් විධියට විෙද්ශ රැකියා සඳහා 
සංකමණික පශ්නය ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළා.        

1415 1416 

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු  12 

ඒ අනුව ෙම් දක්වා ගත්ෙතොත් අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රෙට් 
සියයට 96ක් විතර යන්ෙන් මැද ෙපරදිග රටවලට බව. මැද 
ෙපරදිග රටවල් අතරිනුත් සවුදි අරාබියට තමයි දැනට වැඩි 
සංඛ්යාවක් යන්ෙන්. අද අපි මුහුණ ෙදන පශ්නය ෙදස බැලුෙවොත්, 
ගාමීය දිළිඳුකමත් සමඟ ෙම් ගැටලුව සමාජගත ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ගෙම් සංවර්ධනයක් තිෙබනවා නම්, ගෙම්  ෙහොඳින් 
ජීවත් වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා නම්, ගෙම් ආර්ථික පදනමක් 
තිෙබනවා නම් කිසිෙවක් ෙම් රට අත හැරලා ශමය විකුණන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  අද ගෙම් තිෙබන දිළිඳුකමත් එක්ක ගාමීය 
දරිදතාව මතු වුණු නිසා ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ,  තරගයට ශමය 
විකුණන තත්ත්වයක් මතුෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම 
කියන්න කැමැතියි, ඒ ශමය විකුණන තරගය වාෙග්ම, ඒ ශමය 
සූරාකෑම වාෙග්ම, විෙද්ශ රටවල රැකියා සඳහා යන ෙබොෙහෝ අය, 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවලට යන ෙබොෙහෝ කාන්තාවන් 
ලිංගික සූරාකෑමටත් ලක්ෙවන බව.  

පසු ගිය කාලය ඇතුළත ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි විශාල 
පමාණයක් වාර්තා වී තිෙබන බව විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය සකස් කළ වාර්තාවක සඳහන් වන බව මම ගරු 
ඇමතිතුමියට කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 2014 වර්ෂෙය් 
පැමිණිලි 9,373ක් ලැබී තිබුණාය, එයින් වැඩි සංඛ්යාවක්, ඒ 
කියන්ෙන් 5,539ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් සවුදි අරාබිෙයන් 
කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පැමිණිලි  
කවර විධිෙය් පැමිණිලිද කියා ෙම් වාර්තාෙව් තවදුරටත් පුළුල්ව 
සඳහන් වුණා නම් ෙහොඳයි.  එම පැමිණිලි වැටුප් පිළිබඳ, අතවර 
පිළිබඳ, ලිංගික සූරාකෑම් පිළිබඳ වැනි ආකාරයට ෙවන්ව තිබුණා 
නම්, අපට යම් කිසි නිගමනවලට එන්න තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙමයින් පැහැදිලි ෙවනවා, ෙනොෙයක් විධිෙය් දුෂ්කරතා මැද්ෙද්, 
ෙනොෙයක් විධිෙය් කටුක පශ්න මැද තමයි අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
විෙද්ශ රටවල රැකියාවල ෙයෙදන්ෙන් කියන කාරණය.  

ෙම් අයෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න ගරු ඇමතිතුමියට 
විශාල, බරපතළ වගකීමක් තිෙබනවා වාෙග්ම,  අලුත් පශ්නයක් 
අද මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි, මැද ෙපරදිග තිෙබන 
අස්ථාවරභාවය. මැද ෙපරදිග තිෙබන බරපතළ පශ්නය තමයි 
සරණාගත පශ්නය. අද මුළු ෙලෝකය පුරාම යුදමය ෙහේතු නිසා, 
ආකමණික ෙහේතු නිසා ෙම් සරණාගත පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහරවිට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්ක 
කරා ඉදිරි කාලෙය් අපට යන්න බැරි ෙවනවා. දැනට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන පශ්න විසඳන්න, එක් අෙයක් ෙවනුෙවන් 
ෙඩොලර් යම් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියා ගරු 
ඇමතිතුමිය කිව්වා. ඒ නිසා ෙම් මැද ෙපරදිග සරණාගත පශ්නයත් 
එක්ක, දැන් අපට ඉපයීමට වඩා වැයවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපට මැද ෙපරදිගින් ඔබ්බට හිතන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් ෙම් රැකියා පශ්නයට මුහුණ ෙදන්ෙන්, 
විෙද්ශ විනිමය ඉපයීෙම් මාර්ගයක් විධියට වාෙග්ම, අෙප් ගාමීය 
දිළිඳු ජනතාවෙග් පවුල් ඒකක ශක්තිමත් කරන්න ෙමොන විධිෙය් 
සැලසුමක් ඉදිරි කාලෙය් කියාත්මක කරෙන් කියන ගැඹුරු 
පශ්නයකට අපි මුහුණ ෙදමින් සිටිනවා.  

වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් සමහර රැකියාවල ෙයෙදන්න පුළුවන් 
කාන්තාවන්ට ඒ වරපසාදය හිමි ෙවලා නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ගවල - 
highwaysවල- යන විට අපට ෙපෙනනවා, ටිකට්පත නිකුත් කරන 
තැන ෙහොඳ හැඩි දැඩි තරුණෙයක් වාඩි ෙවලා ඉන්නවා කියලා. 
ඇත්තවශෙයන්ම ඔහු ටිකට්ටුව ෙදන්න පුටුෙවන් නැඟිටින්ෙන්ත් 
නැහැ. යුෙරෝපය අරෙගන බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙමවැනි 
සමහර රැකියා කරන්ෙන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි කාන්තාවන්, එෙහම 
නැත්නම් කාන්තාවන් බව. සමහර රැකියා අවස්ථා ලබා දීෙම්දී, 
කාන්තාවන්ෙග් හිමිකම් ගැන හිතපු තත්ත්වයක් සමහර 
අවස්ථාවල අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අෙප් තරග විභාගවලදී 

රැකියා ක්ෙෂේතවල තිෙබන කාන්තාවන්ෙග්  සංඛ්යාව සාෙප්ක්ෂව 
ගත්ෙතොත් වැඩි බව ඇත්ත. නමුත්, එතරම් අධ්යාපනයක් ෙනොලැබූ 
අයට දිය හැකි රැකියාවලට තිෙබන ඉඩ කඩ සීමාසහිතයි.  

අෙප් පෙද්ශෙය් ඉන්නවා, කාන්තාවක්. ඇය තමයි, ෙහොඳම 
රියැදුරුවරිය. ඇය අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් බස් රථයක් පදවනවා. ඇයට 
එක්තරා අවස්ථාවක් අහිමි වුණාය කියා මහා කුලුනකටත් නැග්ගා. 
ඒ පවෘත්තියට පුවත් පත්වල ෙලොකු පසිද්ධියක් දුන්නා. ඒ නිසා 
කාන්තාවන් ෙයදවිය හැකි සමහර අවස්ථා තිෙබනවා. ෙලොකු 
උගත්කමක් ඒවාට අවශ්ය නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථා අපි පුළුල් 
කරලා නැහැ.  

නිදහෙසන් පස්ෙසේ රට තුළ ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්න ෙගන ගිය කාර්මීකරණ වැඩ පිළිෙවළත්, ආර්ථික කමෙය් 
ව හාත්මක ෙවනසත් ඇති ෙනොවීෙම් පතිඵල මත ඇති වුණු 
දිළිඳුකෙම් එක පතිඵලයක් තමයි, ෙම් සූරාකෑමට ලක් වීම. ශම 
සූරාකෑම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කාන්තාවන් බරපතළ විධිෙය් 
ලිංගික සූරාකෑමකටත් මුහුණ ෙදනවා.  

ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසත්ම අය සියයට 20ක් වන අතර, ජාතික 
ආදායෙමන් සියයට 52.6ක්ම ලබන්ෙන් ඔවුන්. එතෙකොට දුප්පත්ම 
සියයට 20ට යන්ෙන් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 5.1යි. ෙකොයි 
තරම් ඇති නැති පරතරයක් තිෙබනවාද? මැද ෙපරදිග කලාපෙය් 
ඇති වුණු සංකීර්ණ පශ්නත් සමඟ මැද ෙපරදිග කලාප දහයක් 
තිබුණත් ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්නට බැහැ. එම නිසා ෙම් 
පශ්නයට ෙද්ශීය වශෙයන් උත්තරයක් ෙසොයන්නට ඕනෑ. අෙප් 
රෙට් රැකියා උත්පාදන අවස්ථා සම්පුර්ණ කරන ජාතික සැලැස්මක් 
අපට තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි ෙවනත් රටක් දිහා බලලා ඒ රටට අෙප් 
ශමිකයන් යවන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ. ඒ විධියට ශමිකයන් 
යැව්වාම විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන පැත්තකුත් තිෙබනවා. ෙමවැනි 
අර්බුදකාරි තත්ත්වයන් සමඟ, අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවන අලුත් 
තත්ත්ව සමඟ, ෙලෝකය පුරා අද මතු ෙවමින් තිෙබන අලුත් 
තස්තවාදය සමඟ, සම්පත් සූරාකෑෙම් ධෙන්ශ්වර මං ෙකොල්ලයත් 
සමඟ, අධිරාජ්යවාදී ෙකොල්ලකාරිත්වයත් සමඟ ඇති විය හැකි 
ෙනොසන්සුන්කම්වලදී ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ස්ථිරසාර වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙනොතිබුෙණොත්, අප බලාෙපොෙරොත්තු වන සැලසුම් පුහු 
සැලසුම් බවට පත් ෙවනවා. මම ඒෙකන් කියන්ෙන් නැහැ, අෙප් 
ඇමතිතුමියට තිෙබන කාර්ය භාරෙයන් ඉවත් ෙවන්න කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපට වගකීමක් තිෙබනවා, පවතින තත්ත්ව 
යටෙත් ඒ ශමිකයන් ආරක්ෂා කර ගන්නට; ඒ ශමිකයන්ෙග් ජීවිත 
සුරක්ෂිත කරන්නට; ඔවුන්ෙග් පවුල්වලට රැකවරණය ෙදන්නට. 

ෙම් සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක් ගැන අපට පසු ගිය කාලෙය් 
අහන්නට ලැබුණා, "රට විරුෙවෝ" කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ දැන් 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ තිෙබනවාද කියලා. ඒක තිෙබනවාද ගරු 
ඇමතිතුමිය? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
දැන් නැහැ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එක ඇමතිවරෙයක් ඉන්න විට ඇති කළ රට විරු සංකල්පය 

ෙම් ඇමතිතුමිය ආවාට පස්ෙසේ  නැහැ. ෙම්ෙකන්ම ෙප්නවා ජාතික 
සැලැස්මක් නැහැ කියලා. එක් එක් ඇමතිවරුන්ට ඕනෑ විධිෙය් 
සංකල්ප හදාෙගන සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළකින් ෙතොරව 
කරන සමහර නිර්මාණවලට, -රට විරු සංකල්පය දැන් ඉස්සරහාට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන්ෙන් නැත්ෙත්ත් එවැනි කරුණක් නිසා ෙවන්න ඇති කියලා 
මම හිතනවා- ඉස්සරහාට යන්න බැහැ. හැම පශන්යකටම ජාතික 
සැලැස්මක් තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි දිගු කාලීනව ඇති වන 
තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඔවුන්ෙග් පවුල් 
සුරක්ෂිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඔවුන්ෙග් රැකියාවල ස්ථාවර 
භාවය ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඔවුන් ඒ රටවලදී මුහුණ 
ෙදන ගැටලුවලට අෙප් පැත්ෙතන් මැදිහත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන පශ්නවලට ජාතික සැලැසම්ක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ වුණා, කවර ගිවිසුම් තිබුණත් ඒ 
ගිවිසුම් අනුව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මීට කලින් කථා 
කළ අෙප් ගරු මන්තීතුමියක් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ෙබ්රුම්කාර 
කමෙව්දයක් හදලා, ඒ රටවල් ඇතුෙළේ තිෙබන පීඩනෙයන් ඔවුන් 
මුදවා ගන්නට, ඒ තුළින් ඇති ෙවන ගැටලු විසඳා ගැනීෙම් 
මාර්ගවලට අපි යන්නට ඕනෑ කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් විෙද්ශ රැකියාවලට ෙයොමු වන 
අවස්ථාවලදී අපි කවුරුත් කථා කළා වාෙග්, ඒජන්සිකාරයා ළඟ 
ඉඳලා, ගුවන් ෙතොෙට් ඉඳලා, ඒ රටට යාෙම් ඉඳලා සහ රැකියාව 
කරන අවස්ථාව දක්වා පීඩනයට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග් විවිධ 
ගැටලුවලට ඒ අය මුහුණ ෙදනවා. ඒක ඉතාම අමානුෂිකයි. මම 
ගරු ඇමතිතුමියට කියන්නට කැමැතියි, මම විෙද්ශ ගමනක් ගිහින් 
එන විට එක්තරා ගුවන් ෙතොටුෙපොළකදී දුටු සිදුවීමක්. විෙද්ශ 
රැකියා සඳහා ෙයොමු කළ ලාංකීය කාන්තාවන් විශාල පමාණයක් 
එහි සිටියා. ෙම් අයව භාර ගන්න ෙකෙනක් නැතිව එතැන විශාල 
කලබැගෑනියක් තිබුණා. භාර ගන්න ෙකෙනක් නැතිව ෙම් අය 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ රැඳී ඉන්නවා. යන්ෙන් ෙකොෙහේටද, යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් කවුද, ෙගනියන්ෙන් කවුද 
කියලා ඒ අය බරපතළ පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිබුණා. මමවත් 
කථා කරන්නට ගිෙය් නැහැ, මටත් බැණුම් අහන්නට ෙවන නිසා. 
ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. ඒවා තාවකාලිකව ඒ අවස්ථාෙව් 
විසඳන්නට පුළුවන් පශ්න ෙනොෙවයි. එම නිසා කමානුකූල වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ ෙමෙතක් ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ වඩා නිවැරදි 
පදනමකට ෙයොමු කරමින් ෙම් පශ්නයට පෙව්ශවීෙම් අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමිය යම් 
උත්සාහයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙල්කම්තුමාද තවම 
අමාත්යාංශෙය් ඉන්ෙන් කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
විතානෙග් මහත්මයා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආ, එතුමා  ෙන් තවම  ඉන්ෙන්.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔව්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එතුමා ෙහොඳ පළපුරුදු ෙල්කම්වරෙයක්. හැකියාවන්, දක්ෂතා 

තිෙබන ෙකෙනක්. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ නිසා ඔබතුමියට එතුමා 
සමඟ එකතු ෙවලා යම් වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි.  

මූලික වශෙයන්ම විෙද්ශ රැකියාවල ෙයදී සිටින කාන්තාවන් 
මුහුණ ෙදන පශ්න ගැන අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙම් ෙද්වල් 
ගැන අත් දැකීම් නැතිව ෙම්ක ෙමන්න ෙමෙහම ෙවන්න ඕනෑය 
කියා අපට කියන්න බැහැ. ඒකට සංවාදයක් ඕනෑ. ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ම මන්තීවරු කිව්වා වාෙග්, ඒ 
පෙද්ශවල ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන සංවිධානත් එක්ක, ලාංකීය 
සංවිධානත් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඊට අමතරව 
ෙම් සඳහා අෙප් අමාත්යාංශය විසින් ෙයොමු කරපු හුඟෙදෙනක් 
තමන්ෙග් කාර්ය භාරය හරියට කරන්ෙන් නැහැ. මා දැකපු විධියට 
එෙහම හැඟීමක් තිෙබන අය ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. ඒවා සමහර විට 
ෙවන හිතවත් පත්වීම්. ෙම් කාර්යය කරන්න ඕනෑය කියන හැඟීම 
ඒ අයෙග් ඇ ෙඟ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත සඳහා ෙතෝරා 
ගන්න ෙකොට, ඒ සම්බන්ධතා ෙගොඩනඟන්න ෙතෝරා ගන්න 
ෙකොට යම් නියදීන් මත, ෙම් වාෙග් කටයුතුවලට ෙයොදා ගන්න 
පුළුවන් අය හඳුනා ගනිමින් සහ ඒ අය පුහුණු කරමින් ෙම් 
කටයුතුවලට ෙයොදවන්න ඕනෑ. ගෘහ ෙසේවිකාවන් පුහුණු කරන 
එක පිළිබඳවයි, විෙද්ශ රටවලට යන එක පුහුණු කරන එක 
පිළිබඳවයි විතරක් ෙනොෙවයි ඔවුන් පුහුණු කළ යුත්ෙත්. ෙම් 
ෙමෙහයුම්කරුවන් හරි හැඟීමක් ඇති, මානව ගුණෙයන් පිරුණු 
මිනිස්සු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් සමාජෙය් නැතිම එක ඕකයි. මානව 
ගුණය නැහැ. ඔහුත් බලන්ෙන් එතැනින් කීයක් හරි ෙහොයන්නයි. 
එෙහම නැත්නම් අතවරයකට ලක් ෙවලා ආෙවොත්, ලිංගික 
අල්ලසක් ගන්නයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක තමයි අප මුහුණ 
ෙදන ගැඹුරු පශ්නය. ෙම් තත්ත්වය නිසා ෙම් පශ්නෙය් උඩයි, 
යටයි පැති ෙදකම එක විධියට හදන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් වාෙග් පශ්නයකදී ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ගිහින් හුදකලා ෙවලා ඉන්න අයෙග් පශ්න අප ගැඹුරු 
විධියට විසඳනවා නම් සමසත් යාන්තණයම සකස් කිරීෙම් 
කමෙව්දය -පිරමිඩාකාරව  ෙකොෙහොමද කියන එක- ගැන බලන්න 
ඕනෑ. අමාත්යාංශයක වාඩි වුණාම, අර කරපු පරණ පීල්ෙල්ම 
කෑල්ෙලන් කෑල්ල, කෑල්ෙලන් කෑල්ල යන එක ෙනොෙවයි කළ 
යුත්ෙත්. ෙම්කට ජාතික සැලැසම් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
බලන්න ඕනෑ. ඒකට සංවාදයක් ඕනෑ. ඒකට අප වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු ඇමතිතුමියනි, අඩු ගණෙන් ඒකට 
උනන්දුව තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කැඳවලා, විද්වතුන් 
කැඳවලා ෙම් පශ්නයට සැලැසුමක් හදාගැනීෙම් වගකීම 
ඔබතුමියට තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, එෙහම ෙදයක් කළාද 
කියා. එතෙකොට  අත් දැකීම් තිෙබන ෙම් මන්තීවරු හුඟක් කරුණු 
කියයි. එතෙකොට අලුත් අදහස ් ලැෙබයි. ඒ අනුව යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා, ඒ අදාළ අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතනත් සම්බන්ධ කරෙගන, ෙපොඩි workshop එකක් වාෙග් 
ෙදයක් කරන එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, "මම තමයි ඔක්ෙකොම දන්නා 
ෙකළිකාරයා" කියා හිතුෙවොත්, ෙමොකුත් කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම සැලැස්මක් හැදුෙවොත් ඊළඟ ඇමතිවරයාටවත් ඒක 
ෙවනස් කරන්න වන්ෙන් නැහැ. කවුරු ඇමති වුණත්, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට මඟ ෙපන්වන කමෙව්දයක් තමයි අපට තිෙයන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඔබතුමියට ෙයෝජනා කරනවා ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මැති 
ඇමතිවරු, ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අත් දැකීම් තිෙබන 
විද්වත් ෙකොටස්, ෙවනත් රටවල ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන විවිධ 
සංවිධානවල ෙකොටස් එක්ක කථා කරලා ෙම් ගැන යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කියා. ෙම් එක එක වෘත්තීන්ට තිෙබන 
පශ්නවල ෙවනස්කම් තිෙබනවා. අප ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

ෙමතුමන්ලා පුහුණු මධ්යස්ථානයක් හැදීම ගැන ෙයෝජනාවක් 
කළා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, ඔබතුමියට රෙට් ඉන්න ඔක්ෙකොටම 
ෙකොරියානු භාෂාව උගන්වන්න බැහැ. ෙගොඩක් අය ඉතාලියටත් 
යනවා. ඒ ඔක්ෙකොටම ඉතාලි භාෂාව උගන්වන්නත් බැහැ ෙන්. 
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එෙහම ඒ භාෂා උගන්වනවා නම් ඒ ඔක්ෙකොටම ඒ රටවල රැකියා 
ෙදන්න බලාෙගන උගන්වන්න ඕනෑ. යම් ෙකොටසක් ෙතෝරා 
ෙගන, ඒ යන පිරිසට තමයි අප ඒ දැනුම ලබාෙදන්න ඕනෑ. නමුත්, 
කමික විකාශයක් ඇතිවන විධියට ඒ සමස්ත පද්ධතියම අප 
සැලසුම් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් ගැන ෙහොඳ, පුළුල් සංවාදයක් හදන්න. අපි  
දකින හැටියට හුඟක් ෙවලාවට පැරණි වට්ෙටෝරුව ඇතුෙළේම ෙම් 
කටයුතු  ෙකෙරනවා. දැන් අපි,  අමාත්යාංශවලින් මුදණය කරන 
හුඟක් ෙල්ඛන අරෙගන බැලුෙවොත් -පතිකා අරෙගන බැලුෙවොත්- 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල ෙවනසක් විතරයි ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්.  අලුත් 
අරමුණක්, අලුත් මඟ ෙපන්වීමක්, අනාගතය ෙදස අලුත් දැක්මක්, 
ඊළඟට මතු වන අර්බුද පිළිබඳ අදහසක් ඒවාෙය් නැහැ. ඒවා 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය ආෙවොත්, ඒකට ෙකොෙහොමද මුහුණ 
ෙදන්ෙන්  කියලා දුර දැක්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. එවැනි ෙද්වල් 
තිෙබන බව දැන් අපට ෙපෙනන්න ඕනෑ. 

අපි ඊළඟට මුහුණ ෙදන ගැඹුරු පශ්නය තමයි, මැද ෙපරදිග 
අර්බුදය. ඒ අද අපි අත්දකින ෙද්. ෙලෝකෙය් තිෙබන විශාලම 
පශ්නයක් තමයි, සරණාගත පශ්නය. ෙලෝකය පුරාම එය බරපතළ 
ෙලස තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග තමයි අද සරණාගතෙයෝ 
වැඩිෙයන්ම ඉන්ෙන්.  

මම හිතන හැටියට මට නියමිත කාල සීමාව අවසන්. ඒ නිසා, 
මම කථාව නවත්වන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ලබා දී තිබුණු කාලය  අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඇත්ත වශෙයන්ම "ෙකෝප්" කාරක සභාවට යන්නයි මම 

සූදානමින් හිටිෙය්. කාලය තිෙබන නිසා මට හිතුණා ෙම් ගැන 
වචන කීපයක් කථා කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මෙග් ඉල්ලීමට අවසර ෙදමින්, කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමිය සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනට ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළත් වඩා පුළුල් ෙලස ඉදිරියට ෙගන යයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 15 minutes. 
 
[பி.ப. 2.04] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உங்க க்கு வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண்  இன்ைறய 
தைலப் க்கு வ கின்ேறன். இன்ைறய ஒத்திைவப்  விவாதம் 
JVP பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ அ ரகுமார 
திஸாநாயக்க அவர்களால், ெவளிநாட் ல் ெதாழில் ாிகின்ற 
இலங்ைகயர் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற . அந்த வைகயில் ெவளிநாட் ல் 
ெதாழில் ாிகின்ற இலங்ைகயர்கள் எப்ப யான ன்பங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள், எப்ப யான பிரச்சிைனக க்கு கங் 
ெகா க்கின்றார்கள் என்ப  பற்றி நாங்கள் இன்  க த்தா க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். காலத் க்குத் ேதைவயான, 
காலத் க்குகந்த இந்தத் தைலப்ைபெயாட்  நா ம் சில 
க த் க்கைள ன்ைவப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

ெவளிநாட் த் ெதாழில் வாய்ப் க்காக எப்ப யானவர்கள் 
ெசல்கின்றார்கள்? ஏன் ெசல்கின்றார்கள்? என்பைத த ல் 
நாங்கள் நிைனவில் நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . ெவளிநாட் க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்காகச் 
ெசல்கின்றவர்கள் உள்நாட் ல் ேபாதியள  ேவைல 
வாய்ப் க்கள் கிைடக்காத காரணத்தினால் ெவளிநா கைள 
நா  ெதாழில்ேத  அைலந்  ெகாண் க்கின்றார்கள் என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். இன் ெமா  வைகயினர் இந்த 
நாட் ல் உைழப்பைதவிட அங்கு உைழத்தால் கூ தலான 
வ வாயிைனப் ெபறலாம் என்ற எண்ணத்தில் ெவளி 
நா க க்குச் ெசல்கின்றார்கள். அைதவிட இன் ெமா  
பிாிவினர் எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட உள்நாட் ப் ேபார் 
காரணமாக அல்ல  வகுப் வாத அ ப்பைடயிலான அரசியல் 
காரணமாக இந்த நாட் ல் ெதாழிைலப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யாமல் சமத் வமான, சம வாய்ப்பான ெதாழில் உாிைம 
ம க்கப்ப கின்றப யால் உயிர் அச்சு த்தல் காரணமாக ம் 
ெவளிநா க க்குச் ெசல்லேவண் ய ேதைவ இ ந்த . 
இப்ப யான நிைலைமகளினால் ெவளிநா  ெசல்கின்ற எம  
நாட்டவர்கள் ெவளிநா களில் எப்ப யான பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள் என்பைதப்பற்றி நாங்கள் 
பார்ப்ேபாம்.  

ெபா வாக ஐந்  வைகயான க்கிய வளங்கள் 
காணப்ப கின்றன என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். மனித 
வளம், ெபளதிக வளம், நிதி வளம், கால வளம், தகவல் வளம் 
என்றவா  இந்த வளங்கைள நாங்கள் வைகப்ப த்திப் பார்க்க 

ம். இந்த வளங்களிேல ஒ  தைலயாய வளமாக, 
தைலசிறந்த வளமாக, தைலநிைறந்த வளமாக, ஒ  ைள 
வளமாக இ ப்ப  மனித வளம். இந்த மனித வளத்தின் 
மகத் வத்திைன அறிந் ெகாண்டவர்கள், அதன  
மாண்பிைன அறிந் ெகாண்டவர்கள் அந்த மனித 
வளத்திைனக் கூ ேபாடாமல் ைறயாக இந்நாட் க்குப் 
பயன்ப த்தினார்கள்; நாட்ைட வளர்த்ெத த்தார்கள். அந்த 
வைகயில், ஆக்கவழியில் ெசன்  நாட் ைன அபிவி த்தி 
ெசய்த தைலவர்கைள நாங்கள் எண்ணிப் பார்க்கேவண் ம். 
குறிப்பாக, சிங்கப் ாின் தந்ைத எனக் கூறப்ப கின்ற லீ 
குவான் , மேலசியாவின் தந்ைதெயனப் ேபாற்றப்ப கின்ற 
மஹதீர் ஹம்மத் மற் ம் ஆபிரகாம் ங்கன், மார்ஷல் 
டீட்ேடா, ெநல்சன் மண்ேடலா ேபான்ற தைலவர்கள் தம  
நாட் ைன அபிவி த்திப் பாைதயில் ெகாண் ெசன்றார்கள். 
அவர்கள் மனித வளங்கைளப் பிாித் ப் பார்க்கவில்ைல; 
கூ ேபாடவில்ைல; பக்கச்சார்பாக - பாரபட்சமாக 
நடக்கவில்ைல; அைனத்  மக்கைள ம் தம  நாட்  
மக்களாகக் க தினார்கள்; திறைமக க்கு ன் ாிைம 
ெகா த்தார்கள்; ஆக்கவழியில் சிந்தித்தார்கள். அதன் 
காரணமாக அந்த நா கள் அபிவி த்தியைடந்தன.  

இன் ெமா  வைகயான தைலவர்கள் அழி ப் 
பாைதக்குள் நாட் ைன இட் ச்ெசன்றி க்கிறார்கள். அந்த 
வாிைசயில் ஹிட்லர், ேசா னி, இ யமீன், ெபால்ெபாட் 
ேபான்ற தைலவர்கைளக் குறிப்பிட் க் கூற ம். எம  
நாட் ல் ஆக்கவழிக்குக் ெகாண் ெசன்ற, பாரபட்சமற்ற - 
பக்கச்சார்பில்லாத, சமத் வமான தைலவர்கள் 
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இ ந்தி க்கின்றார்களா என்பைதப் பற்றி நாங்கள் ஆராய 
ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அந்த ஆராய்ச்சிக்கு ன்பாக, 
இனிவ ம் காலத்திலாவ  மனித வளங்கள் அைனத்ைத ம் 
ஒன்  திரட் , நாட் ைன அபிவி த்திப் பாைதயில் 

ன்ென த் ச் ெசல்லக்கூ ய, திறைமக க்கு ன் ாிைம 
ெகா க்கக்கூ ய, ஆற்றல்க க்கு ன் ாிைம ெகா க்கக் 
கூ ய தைலவர்கள் இ ப்பார்களா என்கின்ற ஏக்கம்  
எங்க க்குள் இ க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத 
நிர்வகிக்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ம் இைணந்தாவ  இந்த நாட் ல் நில கின்ற 
ேதசியப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவத் , சகல மனித 
வளங்கைள ம் ஒ ங்ேக கூட்  அதன் பயைனப் ெபறக்கூ ய 
விதத்தில் ெசயற்ப வார்களாயின், எதிர்காலத்தில் பாரபட்சம் - 
பக்கச்சார்  இல்லாத, சமநீதி ெகாண்ட தைலவர்களாக, ஆக்கத் 
தைலவர்களாக, மக்களால் மறக்க யாத தைலவர்களாக 
வரலாற்றில் இடம்பி ப்பார்கள். இல்ைலேயல், எம  எதிர்கால 
வரலா ம் தற்கண்ட வரலாறாகத்தான் இ க்க ம்.  

எம  மக்கள் உள்நாட் ல் ேவைலவாய்ப் கள் கிைடக்காத 
நிைலயில், ெவளிநா க க்கு ேவைலேத ச் ெசன்றி க் 
கிறார்கள். இவ்வா  ெசன்றவர்கள் ேமைலத்ேதய நா  
க க்கும் ெசன்றி க்கிறார்கள்; மத்திய கிழக்கு நா க க்கும் 
ெசன்றி க்கிறார்கள். ேமைலத்ேதய நா க க்குச் 
ெசன்றவர்கள  ெதாழில் உாிைமகள் அங்கி க்கின்ற 
ஜனநாயக பாரம்பாிய வி மியங்கள் காரணமாக ஓரள க்குப் 
பா காக்கப்பட் க்கின்றன. அதனால் அவர்கள் வசதியாக 
வரக்கூ ய ஒ  நிைலைம ம் ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், 
2000ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் ேமற்குலக 
நா களி ம் ெதாழி க்காகச் ெசன்றவர்கள  ெதாழில் 
வாய்ப் கள் ம க்கப்ப கின்றன. இன்ைறய நிைலயில், 
சுவிற்சர்லாந்தி ள்ள அகதி காம்களில் 2000 
ெதாழிலாளர்கள் - அகதிகள் மீண் ம் தாய்நாட் க்குத் 
தி ப்பிய ப்பப்படக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைலயில் காணப் 
ப கிறார்கள் என்ப  ஓர் இைணயத்தளத்தி டாகக் கிைடத்த 
தகவலாகும்.   

ேம ம், ெவளிநா க க்குச் ெசன்ற ெதாழிலாளர்களில் 
மிக க்கியமாக மத்திய கிழக்கு நா களில் 
பணியாற் கின்றவர்கள், அதி ம் குறிப்பாகப் பணிப் 
ெபண்களாகச் ெசன்றவர்கள் ன் த்தப்ப கின்றார்கள். 
இந்த நாட் ந்  அவர்கள் றப்ப கின்றேபா  
பணிப்ெபண்களாகச் ெசல்கிறார்கள். நா  தி ம் ம்ேபா  
அவர்களில் சிலர் பிணிப் ெபண்களாக - ேநா ற்ற 
ெபண்களாகத் தி ம் கின்றார்கள். அ ேபால், அங்கு 
உயி ள்ள உடைலத் தாங்கிச் ெசல் கின்ற ெதாழிலாளர்கள் 
சிலர் மீண் ம் எம  நாட் க்குச் சடலங்களாக 
அ ப்பிைவக்கப்ப கின்றார்கள். மத்திய கிழக்கு நா களில் 
ெதாழில் உாிைம, ெதாழில் பா காப்  என்பன  ேபாதியள  
இ ப்பதில்ைல. அவர்க க்குக் கிைடக்கின்ற சம்பளம்கூட 
அைரகுைறயாகத்தான் கிைடக்கின்ற . இந்த வைகயில், 
மத்திய கிழக்கு நா களில் பணி ாிகின்ற பணிப்ெபண்கள் 
ஏறத்தாழ 95 - 100 அெமாிக்க ெடாலர் வைரயில்தான் 
ேவதனத்ைதப் ெப கின்றார்கள். அ  எம  நாட் ன் 
நாணயத்தின்ப , 10,000 - 13,000 பாய் ஆகும். 
இப்ப யி ந் ம் ஏன், இந்தப் ெபண்கள் அந்த நா கைள 
நா ச்ெசல்கிறார்கள் என்றால், அவர்க க்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப் கள் இந்த நாட் ல் கிைடக்காததன் 

காரணமாகத்தான். எங்க ைடய நா களில் ெதாழில் 
வாய்ப் கைள அவர்கள் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வசதி 
வாய்ப் கள் எ ம் இ க்கவில்ைல.  

கடந்த 30 ஆண் களாகச் சகல விடயங்க ம் த்தத்ைத 
ேநாக்கியதாக ம் அழி ப் பாைதைய ேநாக்கியதாக ம் 
அைமக்கப்பட் ந்தன. இதன் காரணத்தால் அல்ல ம் 
ெபண்கள் ெதாழில்வாய்ப் க்காக ெவளிநா கைள 
நாடேவண் ய ஒ  ேதைவ இ ந்த . ெவளிநாட் க்குச் 
ெசல்கின்ற பணிப்ெபண்கள் அ பவிக்கின்ற அவஸ்ைதகைள, 
நரக ேவதைனகைள வார்த்ைதகளால் கூற யா .  
பணிப்ெபண்கள் சிலர், சுைவயற்ற உணைவத் தயாாித்தார்கள் 
என்ற குற்றச்சாட் க்காக சூட் க்ேகா னால் சுடப்ப வ ம் 
ேசாம்ேபறித்தனமாக இ ந்தார்கள் என்பதற்காக அவர்கைளக் 
ெகாைல ெசய்வ ம் நாய்க்கும் ைனக்கும் ெகா க்கின்ற 
உண கைள அவர்கள் உண்ண ேவண் ெமன்  
நிர்ப்பந்திக்கப்ப வ மான விடயங்கள் மத்திய கிழக்கு 
நா களில் நைடெபற்றி க்கின்றன.  இைவ ெதாடர்பான 
ெசய்திகைள எம  பத்திாிைககளின் லம் அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எம  நாட் ந்  ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்ற பணிப்ெபண்கள் இவ்வள  ெகா ைமகைள ம்  
தாங்கிக்ெகாண் தான் பணியாற் கிறார்கள் என்ற 
ெசய்தியிைன அறிகின்றேபா  ேவதைனயாக இ க்கின்ற . 
இன் ெமா  வைகயில் பார்க்கும்ேபா , இந்தப் 
பணிப்ெபண்களில் 25 தமானவர்கள் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகைய வளப்ப த்திக் ெகாள்வைத ம் 75 

தமானவர்கள்  ெவ ங்ைகேயா  அல்ல  குைறந்தள  
பணத்ேதா  நாட் க்கு வ வைத ம் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவர்கள் ெதாடர்ந் ம் ஏைழகளாகத்தான் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

எம  ெதாழிலாளர்கள் ெவளிநா களில் ெசன்  தங்கைள 
வ த்தி உைழத்தா ம் எங்கள் நாட் க்ெகன்  அந்நியச் 
ெசலாவணிையப் ெபற் த் த கின்றார்கள்; வ வாையப் 
ெபற் த் த கின்றார்கள். எம  ேதசிய வ மானத்தில் 
ஏறத்தாழ 9 தமான வ வாைய இவர்கள் 
ஈட் த்த கின்றார்கள். அவர்கள் லம் ஈட்டப்ப கின்ற அந்தப் 
பணத்தினால் ெப ைமயைடகின்ற எம  நா , அவர்கள் 
ப கின்ற கஷ்டத்ைதப் பார்த்  ேவதைனப்ப கின்ற தன்ைம 
குைறவாக இ க்கின்ற . தற்ேபா  ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ தலதா 
அத் க்ேகாரல அம்மணி அவர்கள் இனவாதமற்றவர் அல்ல  
பக்கச்சார்பற்ற ைறயில் ெசயற்படக்கூ ய ஒ வர் என்  
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, ெவளிநா களில் 
பணியாற் கின்ற பணியாளர்க ம் பணிப்ெபண்க ம் எதிர் 
ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தங்களின் தைலைமத் வத்தின் 
கீழ் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேவைள, எம  நாட் ல் கடந்தகால 
ள்ளிவிபரங்களின்ப  இனக்குேராதங்கள், இனத் ேவசங்கள் 

இல்லாத காலத்தில் திறைமயின் அ ப்பைடயில் 
பணியாற்றியவர்கள் என்  பார்க்கின்றேபா , 1956ஆம் 
ஆண்  காலப்பகுதியில் நிர்வாக ேசைவயில் ஏறத்தாழ 30 

தமான தமிழர்கள் இ ந்தி க்கின்றார்கள். அ  1965ஆம் 
ஆண் ல் 20 தமாகக் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 
1970களில் தமிழர்கள் நிர்வாக ேசைவயில் ஈ ப கின்ற அள  
5 தமாகக் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . அேதேபான்  உயர் 
பதவிகளான doctors, engineers, lecturers என்  
பார்க்கின்றேபா , 1956களில் 50 தமானவர்கள் 
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தமிழர்களாக இ ந்தி க்கின்றார்கள். 1965களில் அ  30 
தமாகக் குைறந்  1970க்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் 5 தமாகச் 

சு ங்கியி க்கின்ற . அவ்வாேறதான் பைடத்தரப்பில் 
1956களில் 40 தமான தமிழர்கள் பணியாற்றியி க் 
கின்றார்கள். 1965களில் அ  20 தமாக இ ந்  1970க்குப் 
பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் அ  1 தமாகச் சு ங்கி 
யி க்கின்ற .  

இந்தப் ள்ளிவிபரங்கைள எ த் ப் பார்க்கின்றேபா  
இந்த நாட் ேல அந்தக் காலத்தில் திறைம அ ப்பைடயில் 
ேவைல வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட எங்கள  தமிழ்ச் 
சேகாதரர்கள், பின்னர் ப ப்ப யாக ஒ க்கப் 
பட் க்கின்றார்கள்; ஒ க்கப்பட் க்கின்றார்கள். இதன் 
காரணமாக இந்த நாட் ல் பணியாற் வைதவிட அந்நிய 
ேதசங்க க்குச் ெசன்  தங்க ைடய ேசைவகைள 
வழங்கலாெமன்ற அ ப்பைடயில் அவர்கள் நாட்ைடவிட்  
ெவளிநா க க்குச் ெசன்  ேசவகம் ெசய்யக்கூ ய 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில் 
பார்க்கின்றேபா  உள்நாட் ல் ேசைவ ெசய்யேவண் ய, 
உள்நாட்  உற்பத்தியில் ஈ படேவண் ய த்திஜீவிகள்கூடச் 
ெசாந்த நாட்ைட மறந்  அந்நிய நா களில் ேசவகம் 
ெசய்யக்கூ ய நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க் 
கின்றார்கெளன்றால், எம  மனிதவள காைமத் வம் என்ப  
ஒ  ம னமான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அ  
இனவாத ாீதியாக ேநாக்கப்பட் க்கின்ற  என்ற ெசய்தி 

லப்ப கின்ற . இ  ஒ  கசப்பான உண்ைமயாக 
இ ந்தா ம் அதைன ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . இப்ேபா  காலம் கடந் விட்ட . 
ஆயி ம், இனிேமலாவ  ெவளிநா களில் அைரகுைறயான 
ெதாழில்கைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றவர்கள், அ ைம 
ேபான்  ெதாழில் ெசய் ெகாண் க்கின்றவர்கள் மீண் ம் 
எம  நாட் க்கு வந்  அவர்கள  ேசைவைய வழங்குவதற்கு, 
அவர்கள  த்திசா த் தன்ைமைய இந்த நாட் ல் 
பயன்ப த் வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் இன்றி க்கின்ற 
தைலவர்கள் அதற்குாிய வாய்ப்பிைன - வசதியிைன 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம்.  

குறிப்பாக அைமச்சர்கைள நாங்கள் வைகப்ப த்திப் 
பார்க்கின்றேபா  சில அைமச்சர்கள் இனத் ேவசம் 
காட்டாமல், பாரபட்சம் காட்டாமல், சமத் வமாக, சம 
வாய்ப் டன் சகல மக்கைள ம் அ கேவண் ெமன்ற 
சிந்தைன டன் ெசயற்ப கின்றேபாதி ம், சிலர  
ெசயற்பா கள் எங்கைள மிக ம் ேவதைனக்குட் 
ப த் வனவாக இ க்கின்றன. குறிப்பாகச் சில அைமச்சர்கள் 
அவர்கள் ேதசிய அைமச்சர்களா?  ஒ  குறிப்பிட்ட ஊ க்குாிய 
அைமச்சர்களா?  ஒ  குறிப்பிட்ட இனத்திற்குாிய 
அைமச்சர்களா? ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாகுதிக்குாிய 
அைமச்சர்களா? என்ெறல்லாம் எங்கைளச் சிந்திக்க 
ைவக்கின்ற வைகயில் ெசயல்பட் , குறிப்பிட்ட 
ெதாகுதிக க்கு, குறிப்பிட்ட ஊர்க க்கு, குறிப்பிட்ட 
மாவட்டத்திற்கு மட் ம் பணியாற் கின்ற அைமச்சர்கள்ேபால் 
தங்க ைடய ேதசிய அைமச்சுப் பதவியிைனச் 
சு க்கிக்ெகாள்கின்றார்கள். ஆனால், ெகளரவ அைமச்சர் 
தலதா அத் க்ேகாரல அம்மணி அவர்கள் பாரபட்சமில்லா  
சமத் வமாகத் தன் ைடய ெசயற்பா கைள 

ன்ென ப்பைதயிட்  நாங்கள் ெப ைமப்ப கின்ேறாம்.   

இன் ெமா  விடயத்ைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். எனக்கு ந கர் எம்.ஜி.ஆர். ந த்த  'விவசாயி' என்ற 
திைரப்படத்தில் இடம்ெபற்ற ஒ  பாடல் நிைன க்கு 

வ கின்ற . அந்தப் பாட ல் அடங்கி ள்ள   
 "என்ன வளம் இல்ைல இந்தத் தி நாட் ல் 
 ஏன் ைகைய ஏந்த ேவண் ம் ெவளிநாட் ல்  
 ஒ ங்காய் பா ப  வயல் காட் ல்  
 உய ம் உன் மதிப்  அயல்நாட் ல்"  

என்ற வாிகள் க த் ப் ெபாதிந்தைவ. அதிர்ஷ்டவசமாக எம  
நா   பல வளங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . அவ்வா  
இ ந்தேபாதி ம் அந்த வளங்கைளப் பயன்ப த் கின்ற 
தன்ைம குைறந் விட்ட . இனவாத, மதவாதச் 
சிந்தைனகளினால் ேபாட்டாேபாட் கள் உள்ளக ாீதியாக 
உ வாகி, ரண்பா க ம் ேமாதல்க ம் பிாிவிைனக ம் 
ஏற்பட்டைமேய அதற்கான காரணம். 

க்கியமாக ஒன்ைறக் குறிப்பிட் க் கூறலாம் என்  
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , பிரதம அைமச்சர்  அவர்கள் ஒ  
தடைவ எம  நாட் ள்ள அரச ேசைவயின் 
விைனத்திறைனப் பற்றிக் குறிப்பி கின்றேபா , "30 தமான 
விைனத்திற டன்தான் எம  அரச ேசைவயாளர்கள் 
பணியாற் கின்றார்கள்" என்  குறிப்பிட் ந்தார். அதன் 
ம பக்கத்தில் 70 தமான விைனத்திறன் கிைடக்கவில்ைல 
என்ப  ெதளிவாகிற . எனேவ, எம  நாட் ள்ள இந்தப் 
பணியாளர்கள் சாியான ைறயில் ைமயாகச் 
ெசயற்ப வதற்ேகற்ற விதத்தில் எங்க ைடய தைலவர்கள் 
பாரபட்சம்-பக்கச்சார்  இல்லாதவா  ெதாழிற்படேவண் ம். 
அப்ேபா தான் ெவளிநாட்  ேமாகத் டன் ெவளி 
நா க க்குச் ெசல்கின்ற ெதாழிலாளர்கள் இந்த நாட் ேலேய 
தம  ஆற்றல்கைள, திறைமகைள ெவளிப்ப த்தக்கூ ய ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம்.  

இன் ெமா  ள்ளிவிபரத்ைதக் குறிப்பிடலாம் என்  
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, 1958களில் ெதன்கிழக்கு 
ஆசியாவிேலேய கழ் த்த ஓர் ஆராய்ச்சியாளன் கந்தளாய் 
சீனித் ெதாழிற்சாைலயில் காணப்பட்டார். மிக ம் 
திறைமசா யான அவாின் ெபயர் குணரட்ணம். அவர் 
1958இல் இடம்ெபற்ற இனக் கலவரத்தின்ேபா  ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார். இப்ப ப்பட்ட த்திஜீவிகளின் 
ப ெகாைலக்குப் பின்னர் எம  தமிழ்ச் ச தாயத்தினர் தமக்கு 
இந்த நாட் ல் ெதாழில் ாிகின்ற உாிைம ம க்கப்பட்டதாக 
உணர்ந்தார்கள். 1983களில் சுமார் 11 ஆயிரம் அரச தமிழ் 
பணியாளர்கள் ெதாழி ந்  விலகிச்ெசன்றார்கள். 30 

தமானவர்கள் மீண் ம் ெதாழி க்குச் ேசர யாத 
நிைலயில், நாட்ைட விட்  ெவளிேயறக்கூ ய அல்ல  
ஓய் தியம் ெபற் ச் ெசல்லக்கூ ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட்ட . 
இப்ப யான யரமான பதி கள்தான் எம  நாட் ல் 
அபிவி த்திையப் பின்தள்ளக்கூ ய விதத்தி ம் இைளஞர்கள் 
ஆ தத்ைத ஏந்தக்கூ ய விதத்தி ம் மிக ம் இரத்தம் கசிந்த, 
வ ந்த ஒ  வரலாற்றிைன உ வாக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
அைமந்தி ந்தன. எனேவ, விட்ட தவ கைள எம  
தைலவர்கள்  மீண் ம் மீண் ம் விட் க்ெகாண்  
தப் க்காரர்களாக இ க்காமல், இந்த நா  ெசழிப்பதற்கும் 
வளம் ெப வதற்கும் ஏற்றவிதத்தில் கடந்த காலத்திைன 
சுயவிமர்சனம் ெசய் ெகாண்ேட நாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்கு  மிக ம் திராணி ட ம் ணி ட ம் ெசயற்பட 
ேவண் ம். இந்த நாட் ல் மீண் ம் மீண் ம் குழப்பங்கைள ம் 
மிக ேமாசமான சூழ்நிைலைய ம் உ வாக்கி அதன் லமாக 
அதிகாரத்ைதக் ைகப்பற் கின்ற ைகங்காியம் ெதாட மாக  
இ ந்தால், எம  நா  ன்ேனற்றம் அைடயக்கூ ய வாய்ப்  
இல்ைலெயன் தான் கூ ேவன்.  

நான் மீண் ம் இங்கு ேகட் க்ெகாள்கின்ற விடயம் 
என்னெவன்றால், எம  நா  ெசழிக்க ேவண் ம்; எம  மக்கள் 

1425 1426 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சந்ேதாசமாக வாழ ேவண் ம்; எம  மனித வளங்கள் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம்; ெவளிநா களில் எம  
ெதாழிலாளர்கள் ெகளரவமாக மதிக்கப்பட ேவண் ம்; 
அவர்கள் ேபாதியள  வ வாயிைனப் ெபறக்கூ யதாக 
இ க்கேவண் ம். அதற்ேகற்ற விதத்தில் நல்லாட்சி அரசு 
ெசயற்பட்  அதன  ெசயற்பா கைள ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்பைதத்தான். அந்த வைகயில் ெவளிநாட் த் 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குகின்ற விடயத்தில் 
ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்ற ேபதம் இல்லாமல் அல்ல  
அந்த ச கம், இந்த ச கம், அந்த இனம், இந்த இனம் என்  
பாரபட்சம் காட்டாமல் அதற்குாிய ஏற்பா கைள எங்க ைடய 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெசய்வாெரன்ற நம்பிக்ைகேயா  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

ඊට පථම මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය."යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව එච්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

     
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.23] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ රැකියාවල නියුක්ත 

වූවන්ට අදාළ කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධව සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙද්ශ රැකියා ගැන කථා කරන ෙකොට 
ක්ෙෂේත කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. පුහුණු 
ශමිකයින්, තාක්ෂණෙව්දීන් විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා රැකියා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් රටක් විධියට අපි එකඟ ෙවනවා. හැබැයි අද 
සමාජය දිහා බලන විට තවදුරටත් අෙප් කාන්තාවන්, මව්වරුන්, 

සෙහෝදරියන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව 
බරපතළ ෙලස සාකච්ඡා කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. ෙම් ෙහේතුව 
නිසා අද පවුල් සංස්ථා ගණනාවක් බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. මව් 
ෙකෙනක්, සෙහෝදරියක් විෙද්ශ රටකට යවලා ෙසොච්චම් මුදලක් 
ලබා ගන්නවාට වඩා හානියක් ඒ තුළින් අද සමාජය ට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට අෙප් අගමැතිතුමාෙග්ත්, විෙද්ශ 
රැකියා ඇමතිතුමියෙග්ත් ඉලක්කය වන්ෙන් තවදුරටත් ෙම් 
නුපුහුණු ශමිකයින්, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් විෙද්ශගත කිරීම 
ෙනොකළ යුතුයි කියන එකයි. ෙම් රෙට් ෙඩොලර් 300ක ආදායමක් 
උපදවන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන්න පුළුවන් වුෙණොත්, 
කාන්තාවන්ට ෙම් රට තුළ ෙහොඳ ආර්ථිකයක් සහ රැකියා අවස්ථා 
ඇති කරන්න පුළුවන් කියන කාරණයයි අගමැතිතුමාත් කිව්ෙව්. 
පසු ගිය වසර පහ-හය ඇතුළත අෙප් රටට වැඩිම විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් ලැබුෙණ් විෙද්ශ ශමිකයින්ෙගන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය්දී අෙප් රෙට් පධාන ආදායම 
විෙද්ශ ශමිකයින්ෙගන් ඉපයීම ගැන අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඇයි, එෙහම වුෙණ්? එෙහම වුෙණ්, රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
වුෙණ් නැති නිසයි; රට තුළ රැකියා උත්පාදනය වුෙණ් නැති 
නිසයි; ගෘහ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ් නැති නිසයි. ඒ නිසා තමයි 
පවුෙල් අම්මාට රට යන්න වුෙණ්; ඒ නිසා තමයි පවුෙල් 
ෙසොෙහොයුරියට රට යන්න වුෙණ්. අපි ෙම් තත්ත්වය නතර 
කරන්න ඕනෑ කාලය දැන් එළඹිලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මම හිතන විධියට අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් රටක් 
විධියට පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය ෙම් සම්බන්ධව තදින්ම ඉන්නා 
බව මම දන්නවා.  

අපි තවදුරටත් අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය ජනනය කරන 
පධාන ක්ෙෂේතය බවට විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය පත් ෙවන්න ඉඩ 
හරිනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒකට තිතක් ෙකෙසේ ෙවතත් 
ෙකොමාවක් තියන්න කටයුතු කරනවාද කියලා හිතන්න ඕනෑ. 
පුහුණු ශමිකයින් යවන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. පුහුණු 
තාක්ෂණෙව්දීන් යවන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. විෙශේෂඥ දැනුම 
සහිත පුද්ගලයන් යවන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මව්වරු, 
කාන්තාවන් නුපුහුණු ශමිකයින් සහ ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට 
විෙද්ශගත වන එක නතර කළ යුතු ෙවනවා.  

අපට මතකයි, රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයාෙග්, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි විෙද්ශ රැකියාවලට යන 
එක ආරම්භ වුෙණ්. හැබැයි ඒ වාෙග්ම අපි විශාල කර්මාන්තශාලා 
පමාණයක් අෙප් රට තුළ ඇති කළා. ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළින් 
අෙප් රට විශාල ආදායමක් ඉපයුවා. පධාන ආදායම් ලබන 
අපනයන ෙභෝග විධියට අපි ෙත්, ෙපොල් සහ රබර් පිළිබඳව 
කාලයක් තිස්ෙසේ කථා කළා. හැබැයි එය අභිබවා ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙයන් අපට ලැබුණු විෙද්ශ විනිමය පමාණය ඉහළට 
ආවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්දී. හැබැයි පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා, වැරදි 
විෙද්ශ පතිපත්ති නිසා අපට GSP Plus සහනය නැති වුණා. ඒ 
හරහා විශාල රැකියා පමාණයක් ජනිත කරපු කර්මාන්තශාලා 
රාශියක් වැසී ගියා. ඒ ඉඩකඩ ඇහිරුණාට පසුව ඒ තැන්වල රැකියා 
කරපු තරුණ තරුණියන්ට තමයි විෙද්ශගත ෙවන්න සිදු වුෙණ්. 
එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි පසු ගිය අවුරුදු හය-හත ඇතුළත 
නුපුහුණු ශමිකයින් විශාල පමාණයක් විෙද්ශගත ෙවලා, විෙද්ශ 
ශමිකයින්ෙගන් ලබන ආදායම අෙප් රෙට් පධාන ආදායම බවට 
පත් වුෙණ්. එම නිසා අපි හිතනවා, ගරු අගමැතිතුමාෙග් හා ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති තුළින් රෙට් 
"ආර්ථික ෙමොඩලය" කියාත්මක වීෙමන් ඉදිරිෙය්දී අෙප් රට තුළ 
ෙඩොලර් 300ක් උපයන්න පුළුවන් රැකියා ඇති වීම, සුලභ වීම 
තුළින්, අෙප් මව්වරු, අෙප් සෙහෝදරවරු විෙද්ශගත වීම නතර 
ෙවයි කියලා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ ශමිකයන්ට තවත් 
ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විශාල ශමිකයන් 
පමාණයක් තවත් රටවල් ගණනාවක ෙසේවය කරනවා. 
ෙකොරියාෙව් පුහුණු ශමිකයන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. 
යුෙරෝපා රටවලත් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද 
අයිතිය ගැන අපි පසු ගිය කාලෙය් ඉතා දරුණු විධියට කථා කළා. 
ඇත්තටම ඒ සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ 
අය ඇත්තටම රටට ආදරය කරන පිරිසක්; විශාල වශෙයන් රටට 
ශක්තියක් ලබා ෙදන පිරිසක්. ඒ අයටත් අවශ්යයි, අෙප් රෙට් ජන 
මතයට ඇතුළු වන්න. ඒ අයටත් අවශ්යයි, ඒ අයෙග් මතය 
නිෙයෝජනය කරන්න. ඒ සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කරන්න 
පුළුවන් නම් මම හිතන හැටියට ඒක ෙලොකු ෙදයක්. 

අපට ෙපෙනනවා ෙම් රට අද ෙකොයි දිශාවටද ගමන් කරමින් 
යන්ෙන් කියලා. ෙලෝකය පිළිගන්නා රටක් බවට අපි අද ලංකාව 
පත් කර තිෙබනවා. අපට මතකයි 2015 ජනවාරි 08වැනි දාට 
කලින් අෙප් රට ෙකොෙහේද තිබුෙණ් කියලා. අෙප් රට පාලනය කළ 
ඒ ෙද්ශපාලන නායකයින්ෙග් අදූරදර්ශී කියා පටිපාටිය නිසා අපි 
ෙලෝකෙයන් ෙකොන් ෙවලායි හිටිෙය්. ෙලෝකෙයන් ෙකොන් ෙවලා 
හිටපු ඒ රට ෙලෝකය තුළ පිළිගැනීමකට ලක් වූ රටක් බවට පත් 
කර ගන්නට පුළුවන් වුණා, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08වැනි දා 
ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාව දුන්නු ජන වරමත් එක්ක. හැබැයි, අද 
ෙවනෙකොට ජන වරමට පයින් ගහලා,  ජන වරමට පිටුපාලා ෙම් 
රට අස්ථාවර කරන්න සුළුතර කල්ලියක් උත්සාහ කරනවා. නමුත් 
ඒ ෙගොල්ලන් කරන සියලුම උත්සාහයන් අසාර්ථක ෙවනවා. 
ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
දක්වපු නාඩගම.  ජනවරම තුළින් සහ ෙම් ව්යවස්ථාව තුළින් 
නාඩගම් නටන නාඩගම්කාරයින්ට, jokersලාට පාර්ලිෙම්න්තු 
එන්න පුළුවන්. ෙමොකද, එෙහම ඉඩකඩක් තිෙබනවා. ඡන්දය 
දුන්ෙනොත්, එන්න පුළුවන්. හැබැයි,  ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ නාඩගම් නටන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙකෝලම් මඩුවක් කර ගන්න ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි දැක්කා, සුළුතරයක් ඒ තත්ත්වයට  
පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කර ගන්න  පසු ගිය කාලෙය් උත්සාහ දරපු 
බව.  ඒ තත්ත්වෙයන් මුදවා ගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ඊෙය් ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ෙගනාෙව්. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පතයි 
ෙගනාෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන පක්ෂය වන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට අපි ගරු කරනවා. 
ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඔබතුමන්ලා සාධනීය සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් පිළිබඳව විවාද කළා. ඔබතුමන්ලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට සහය ලබා දුන්නා. අන්න ඒකයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුළත ෙවන්න ඕනෑ. එය හරවත් විවාදයක් බවට පත් ෙවන්න 
 ඕනෑ. එෙහම නැතුව, ෙම් සභා ගර්භය මැදට  සරම උස්සාෙගන, 
සාරිය උස්සාෙගන ඇවිල්ලා ෙකෝලම් නටන ෙකෝලම් මඩුවක් 
බවට  පත් කරෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් කරන්න 
උත්සාහ කරනවා නම්, බලෙය් සිටින පක්ෂය විධියට  ඒකට 
ෙකොෙහොමටවත් අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මතක් 
කරන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, ෙම් කල්ලි, කණ්ඩායම් දැන්වත් 
ෙත්රුම් ගනීවි කියා ඔවුන්ෙග් න්යාය, ඔවුන්ෙග් කමෙව්ද ෙම් රට 
තුළ පිළිගන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය.  

මහා දැවැන්ත ෙපළපාළියක් එනවා කියලා දවස් ගණනක් 
අණෙබර ගැහුවා.  ලිප්ටන් වටරවුමට එනෙකොට අන්තිෙම්දී 
ලැබුණු පතිඵලයක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ මහ ෙලොකුවට කිව්ෙව්, 
"ජනතාව මිලියනයක් ෙකොළඹට ෙග්නවා" කියා.  ඉල්ලුෙව් හයිඩ් 
පිටිය. හයිඩ් පිටියට රැස්කරන්න පුළුවන් 12,000යි. අපට මතකයි, 
අපි විපක්ෂෙය් සිටියදී අෙප් ඡන්ද මධ්යස්ථාන 12,000ක 
නායකයන් 12,000ක් ෙගනැත් රැස්වීමක් පැවැත්වුවා. හරියටම 

පිටිය පිෙරන්න ඒ 12,000 හිටියා. ෙම් කීඩා පිටියට 12,000ක 
පමණ පිරිසක් තමයි  රැස්කර ගන්න පුළුවන්. තවත් ඕනෑ නම් 
එළිෙය් පාරවල් එක්ක 15000, 18,000, 20,000ක විතර පිරිසක් 
එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ පමාණය ඇතුළු කිරීමට සැලසුම් 
කරලා හයිඩ් පිටිය ඉල්ලලා, පසුව කියනවා, "ලක්ෂ 10ක 
ජනතාවක් අපි ෙග්නවා" කියලා.  

මම ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
සමඟ සාකච්ඡා කර ලිප්ටන් වටරවුෙම් වර්ග අඩි පමාණය බැලුවා. 
එහි  පස ් පැත්තටම තිෙබන පාරවල්වලට මීටර 50, 50 ඈතට 
දැම්මත් තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩි 74,000ක පමණ පමාණයක්. මම 
බැලුවා, වර්ග අඩි 10ක සාමාන්යෙයන් කී ෙදෙනකුට ඉන්න 
පුළුවන් ද කියලා. සාමාන්යෙයන් අෙප් පමාණෙය් 8 ෙදෙනකුට 
විතර ඉන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ගණන් හදලා බැලුවාම ෙහොඳට 
pack කරලා දැම්මත් 48,000කට, 50,000කට තමයි 
සාමාන්යෙයන් එතැන ඉන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ ලිප්ටන් වට 
රවුෙම් පස් පැත්තටම තිෙබන පාරවල්වලත් මීටර් 50ක් දුරට 
ගියාමයි. නමුත් ෙම්ෙගොල්ලන් කියනවා, "මිලියනයක් ෙගනාවා" 
කියලා. ෙම් වාෙග්  අසත්ය කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, සමහර 
අසත්ය පිළිගන්න කණ්ඩායමක්, ෙමෝඩෙයෝ ටිකකුත් ෙම් රෙට් 
ඇති. හැබැයි, බුද්ධිමත් ජනතාවට නම් ෙම් අසත්ය කියන්න බැහැ.  
ෙම්වා  අහෙගන ඉන්නත් අද ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් කවුරුත් නැහැ. 
අද ෙමතැනට එන්න බැරි නිසා තමයි ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව 
කඩාකප්පල් ෙකරුෙව්. ෙමොකද, ෙකොරියාෙව් ගිහිල්ලා එන 
පරාධීන කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා පිළිගන්න කටුනායක යන්න ඕනෑ නිසා, අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව නවත්වාගැනීෙම් වුවමනාවට ඊෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජෝගි නැටුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එෙහම නැතුව, ඊෙය් ෙගෙනන ලද පනත් ෙකටුම්පතට විෙරෝධය 
පළ කරන්නවත්, පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ අවෙබෝධයකින්වත්, 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ අධ්යයනයක් කරලාවත් ෙනොෙවයි එෙසේ 
කෙළේ. ඕකයි ඇත්ත තත්ත්වය වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
කඩාකප්පල්කාරින්ට අපි ඉතාම අවධානෙයන් යුතුව කියනවා, 
අවුරුදු හතරහමාරක් යනතුරු ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න උත්සාහ 
කරන්න එපා කියලා. ෙපරළන්නත් බැහැ; ෙපරළන්න ෙදන්ෙනත් 
නැහැ කියන කාරණය මතක් කරනවා. ඒ නිසා  මාස 8කින් අලුත් 
රටක් හදන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තියට, ෙම් යහ පාලන 
පතිපත්තියට, ෙම් ෛමතීපාල-රනිල් පතිපත්තියට ඉඩ ෙදන්න. 
එෙහම ඉඩදීලා, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන ෙම් උත්සාහයට 
ශක්තිය ෙදන්න. අපි දන්නවා, අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් 
කියන කාරණය.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, "Rataviru Talent Star" කිය 
කියා ෙකෝටි ගණන් මුදල් නාස්ති ෙකරුව බව. ෙකෝටි ගණන් 
ෙහොරකම් ෙකරුවා. රණවිරුවා විතරක් ෙනොෙවයි, රට විරුවාත් 
විකුණුවා. රට විරුවාත් විකුණා හම්බ කරපු කල්ලියක් තමයි 
කලින් රට පාලනය ෙකරුෙව්. අද ඇමතිතුමියක් විධියට 
කාන්තාවක් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
මව්තුමියක් විධියට, කාන්තාවක් විධියට මව්වරුන්ෙග්, 
කාන්තාවන්ෙග්, දියණියන්ෙග්, සෙහෝදරියන්ෙග් හදවෙත් තිෙබන 
කැක්කුම දන්නා ෙකෙනක් තමයි අද ෙම් අමාත්යාංශය කරන්ෙන්. 
එතුමියෙග් ඉලක්කය වන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම නුපුහුණු ශමිකයන් 
ෙලස රට හැර යන කාන්තාවන්, අෙප් මව්වරුන්  -අෙප් මව් 
සම්පත- ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන් වී 

ෙගන යනවා. 

1429 1430 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව සුළු ෙව්ලාවක් ලබා 

ෙදන්න. ඒ නිසා ඉතාම ෙහොඳින්, ඉතාම කාර්යක්ෂමව, 
අමාත්යාංශෙය් ෙසේවාව ලැබිය යුතු අයට එම ෙසේවාව ලබා ෙදමින් 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය එතුමියෙග් අමාත්යාංශය 
මඟින් සිදු කරන ෙසේවයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මනූෂ නානායක්කාර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 24ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.35] 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ  
ෙයෝජනාෙවන් වැඩි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රැකියා කරන කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන 
ගැටලු සම්බන්ධවයි.  ෙමම ෙයෝජනාව සම්බන්ධව අද දිනෙය් ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී කථා කළ අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාෙග්ම වැඩිමනත් අදහස් ඉදිරිපත් වුෙණ්ත්, එෙසේ විෙද්ශ ගත 
වී රැකියා කරන කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු සම්බන්ධවයි. 
පළමුෙවන්ම මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, වසරකට ෙදලක්ෂ 
අසූදහසක්-තුන්ලක්ෂයක් අතර පමාණයක් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි වී විෙද්ශ ගත ෙවන බව. ෙමෙහම 
ගත්තාම, නිශ්චිත සටහන් නැතත් දැනට දළ වශෙයන් මිලියන 
ෙදකකට අධික සංඛ්යාවකින් යුත් ශී ලාංකික ශමිකයන් පිරිසක් 
විෙද්ශගත වී සිටිනවා. ෙමෙසේ මිලියන ෙදකකට අධික 
පමාණයකින් විෙද්ශගත සිටින අයෙගන් වසරකට ලැෙබන 
සාමාන්ය පැමිණිලි පමාණය ගත්තාම, 2015 අවුරුද්ෙද් පැමිණිලි 
10,503ක් ලැබී තිෙබනවා. මීට ආසන්නව නවදහස් ගණනින් 
වාෙග් තමයි පැමිණිලි ලැෙබන්ෙන්. ෙමය පතිශතයක් විධියට 
ගත්තාම, දශම පහක් වාෙග්යි ෙවන්ෙන්. අද අපි මහා විශාල 
පශ්නයක් විධියට ෙම්ක දැක්කාට ලක්ෂ විස්සකට ආසන්න 
පමාණයකින් ශමිකයන් විෙද්ශගත වී සිටිනා රටක ට එෙසේ 
ලැෙබන සියලුම පැමිණිලිවල එකතුව ගත්තාම, දශම පහක විතර 
පතිශතයකින් තමයි අපට පැමිණිලි ලැෙබන්ෙන්.  

කාන්තාවන් රට රැකියා සඳහා යන එකට අපි විරුද්ධයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සමාජෙය් පවතින  කතිකාවත අප දන්නවා. 
සමාජෙය් පශ්න ඇති ෙවන එක අප බැහැර කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙම් කථා කරන තරම් ෙම් පශ්නෙය් මහා  ෙලොකු ගැඹුරක් 
තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සියයට 
දශම පහක පමාණයකින් විතරයි, සියලුම පැමිණිලි ලැෙබන්ෙන්. 
ෙමෙසේ ලැෙබන සියලුම පැමිණිලිවලින් සමහර ඒවා වැටුප් 
ෙනොලැබීම් සම්බන්ධව දමපු ඒවා ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් රට රක්ෂාවකට ගිහින්  ටික දවසක් ගියාම ෙගදර මතක් 
ෙවලා ඉන්න බැරුව නැවත ලංකාවට එන්න ඕනෑ නිසා දමපු 
පැමිණිලි ෙවන්න පුළුවන්.  

විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට දවසකට ලැෙබන 
පැමිණිලිවලින් බහුතරයක් සැබෑ පශ්න තිෙබන ඒවා ෙනොෙවයි. 
සමහරු තමන්ෙග් ඥාතිවරයා ෙගන්වා ගැනීම සඳහා පැමිණිලි 
කරනවා. විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා ෙසේවය කිරීමට අවුරුදු ෙදකක 
ගිවිසුම් අත්සන් කර යන තමන්ෙග් ඥාතිවරයාට එෙසේ ගිවිසුම් 
අත්සන් කළ කාලය ගත කර ගැනීමට ෙනොහැකි වුණාම 
මාසෙයන්, මාස ෙදෙකන්, තුෙනන්, හෙයන් නැවත ෙගන්වා 
ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් කරනවා. ෙමෙසේ ඉල්ලීම් කරන්ෙන් 
පැමිණිල්ලක් විධියටයි. ෙමවැනි ඒවාත් එකතු ෙවලා තමයි, ෙම් 
සියලු පැමිණිලි සංඛ්යාව සෑදී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම මුලින්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ, සමහර ෙව්ලාවට - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මූලාසනය විධියට මම යමක් දැන 

ගන්න කැමැතියි. රටට වැදගත් වන කරුණක් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා යම් පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. අදාළ ෙකොන්තාත් කාලය අවසන් කරන්නට ෙපර 
ලංකාවට ඒමට එෙසේ ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලෙයකුට ඒ සඳහා 
තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? එෙසේ ඉල්ලීමක් කළාට පසුව 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඒ සඳහා ලබා ෙදන උපෙදස 
ෙමොකක්ද? එෙසේ අදාළ කාලය අවසන්වීමට කලින් පැමි ෙණනවා 
නම් යම් ෙගවීමක් කළ යුතුද යනාදී වශෙයන් යම් කමෙව්දයක් 
තිෙබනවාද? ගරු ඇමතිතුමිය  පිළිතුරු ලබා දුන්නත් කමක් නැහැ. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ පැමිණීමට අවශ්යතාවක් 

තිෙබනවා නම් ඉස්ෙසල්ලාම කළ යුත්ෙත්, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශයට පැමිණ පැමිණිල්ලක් කිරීමයි. එෙසේ 
පැමිණිලි කළ පසු සමහර ෙව්ලාවට එම පුද්ගලයා ඉන්නා රෙට් 
හැටියට, ඉන්නා දුර පමාණෙය් හැටියට අපට -විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශයට- එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා 
බලා එම පුද්ගලයා ෙසොයා ගැනීමට මාසයක විතර කාලයක් ගත 
ෙවනවා. එෙහම ෙන්ද, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි? විෙශේෂෙයන්ම එම 
පුද්ගලයා විෙද්ශ රටකට යැවූ නිෙයෝජිත ආයතනය අප දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙගන්වා කරුණු විමසන්න ඕනෑ. 
එෙසේ විමසීමක් කළ පසුව තමයි ඒ පැමිණිල්ෙල් සාධාරණ, 
අසාධාරණභාවය අපට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.       

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார)  
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ෙමතැනදී පැහැදිලි වශෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ 

කාරණාවක් තිෙබනවා. අපි ෙමතැන යථාර්ථය කථා කරන්නට 
ඕනෑ. ෙබොෙහෝ කාන්තාවන් විෙද්ශගත ෙවද්දී නීත්යනුකූල 
ෙනොවුණාට ඒ ඒජන්ත ආයතනවලින් යම් කිසි මුදල් පමාණයක් 
අරෙගන විෙද්ශ ගතවීම් සිදු ෙවනවා. ඒජන්ත ආයතන විසින් 
නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරයට ෙම් කාන්තාවන්ට යම් මුදල් 
ෙගවීමක් සිදු කරනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් කාන්තාවන්ට 
රුපියල් ලක්ෂයක්, ෙදකක්, ෙදකහමාරක්, තුනක් වාෙග් 
ෙනොෙයක් මට්ටෙම් මුදල් ෙගවීම්  සිදු කරනවා. මාස ෙදක තුනක් 
ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් ආපසු  ඒෙම් යම් කිසි ආකාරයක 
ව්යාපාරයක් - business එකක්- අෙප් කාන්තාවන් කරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් නැවත වතාවක් ෙගන්වා ගන්න 
පුළුවන් නම් ෙගන්වා ගන්න උත්සාහ කරලා, ලංකාවට ඇවිල්ලා 
නැවත වතාවක් තවත් ඒජන්තවරෙයක් හරහා පිට රට යනවා, අර 
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මුලින් හම්බ ෙවච්ච අත්තිකාරම් මුදෙල් පශ්නය නිසා. ෙම් වාෙග්, 
ෙම් කථාබහ කරන කාරණාවලට එපිටින් ගිය විශාල කරුණු 
කාරණා රැසක් ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක බද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියන කාරණාව මම ෙම් ෙවලාෙව් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන් විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව කථා කරද්දී 
අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම්කට 
නැවතීෙම් තිත තියන්න ඕනෑ; ෙම් සංඛ්යාව අඩු කරන්න ඕනෑ 
කියලා. පැහැදිලි වශෙයන්ම, 2015 අවුරුද්ෙද් ෙවන ෙකොට සියයට 
36කට අඩු වුණු  කාන්තාවන් රට යැවීෙම් පතිශතය අෙප් 
ඇමතිතුමි යෙග් උපෙද්ශකත්වය මත ෙම් අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට 
සියයට 27 දක්වා අඩු කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක රටක් විධියට සමාජයීය වශෙයන් අපි ලබපු මහා විශාල 
ජයගහණයක්. ෙම්ක බිංදුව දක්වා ෙගන එන්න, එෙහම නැත්නම් 
අවම මට්ටමට ෙගන එන්න අවශ්ය නීතිරීති සියල්ල සම්පාදනය 
කරලා තිෙබනවා වාෙග්ම ඒ සඳහා කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉස්සරහට යනවා කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් මන්තීතුෙමක් කිව්වා, "නිවැරැදි දත්ත නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අප  ළඟ තිෙබන දත්ත පිළිබඳව යම් යම් 
පරසප්රතාවන් තිෙබනවා" කියලා. ඇත්තම කාරණාව ෙමයයි. 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා යන සෑම 
විෙද්ශගත ශමිකයකුම පිළිබඳ ෙතොරතුරු විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය සතුයි. හැබැයි  නීති විෙරෝධී කම හරහා විෙද්ශගත වීම් 
තවමත් සිද්ධ ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට වන්දනාෙව් යන විධියට 
විෙද්ශගත ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා; සංචාරක වීසා පත් මඟින් 
විෙද්ශගත වීම්  තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ 
ඉන්න ඇතැම් නිලධාරින්, ආරක්ෂක අංශ සම්බන්ධ කරෙගන 
මුදල් ෙගවලා විෙද්ශගත වන කම තිෙබනවා. ඒ හරහා වි ෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචියක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග් විශාල සංඛ්යාවක් මසකට විෙද්ශගත වුණාම ඒකත් එක්ක 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල යම් පරස්පරතාවක් තිෙබනවා.  ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියපු කාරණාවට අදාළව 
පැහැදිලිව ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල පරස්පරතාව තිෙබන්ෙන් 
නීත්යනුකූල ෙනොවන මාර්ගවලින් විෙද්ශගත වීම නිසායි. ෙම් 
ගැටලු පිළිබඳ අපි කථා කරමු. මම කියූ ෙම් සියයට 0.5ක ගැටලු 
පමාණයටත් වැඩි බහුතරයක් මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහම නැත්නම් පශ්නවලට මුහුණ දීලා දැනට අෙප් ආරක්ෂිත 
නිවස්නවලට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් නිවැරැදි ආකාරෙයන් ලියා 
පදිංචි ෙනොවී විෙද්ශගත වුණු අය; ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ හරහා ගමන් කරපු අය.  

මැද ෙපරදිග රැකියාවලින් ඉවත් කිරීෙම් තර්ජනයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණාව ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා මතු කරලා තිබුණා. ඇත්තටම මැද ෙපරදිග කලාපෙය් ඒ 
ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ඇති වීමත් එක්ක එෙහම තර්ජනයක් 
තිෙබනවා.  අෙප් ඇමතිතුමිය සඳහන් කළා වාෙග්, ඒ රැකියා අහිමි 
ෙවන පිරිසට අවශ්ය කරන ආරක්ෂාව ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. සවුදි අරාබි රජෙය් සලමන් රජතුමා කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා සථ්ිර ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා කියන එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් භීතිකාවක් ඇති කර ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ඊට අමතරව විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අයෙග් පාසල් දරුවන් 
පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්  කාරණාව ගැන කථා කළා. ඒ 
දරුවන් පාසල්වලට ගැනීෙම් චක ෙල්ඛයට ඇතුළත් කළ යුතුයි 
කියලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මතක් කළා. මම ෙම් කාරණය ෙම් 
ෙවලාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. දැනට පවතින පාසල් චක ෙල්ඛෙය් 

-එක වසරට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් චක ෙල්ඛෙය්- 
විෙද්ශගත පවුල්වල දරුවන් සඳහා ෙවනම ෙකොටසක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා; සියයට දශම එකක් ෙහෝ ෙදකක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. මට හරියටම පතිශතය මතක නැහැ. හැබැයි සියයට 
ගණනක් විෙද්ශගත පවුල්වල දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා 
කමෙව්දයක් ඇති කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය ගැන මම ෙම් 
සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැතියි.  

අවම වැටුප පිළිබඳව කථා කළා. අවම වැටුප පිළිබඳව කථා 
කරද්දී අෙප් රෙට් විෙද්ශගත වන සියලුම ශමිකයන් සඳහා 
විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන්ට ෙඩොලර් 300ක අවම මාසික වැටුපක් 
නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා. එෙහම අවම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියලා ෙමතැනදී සාකච්ඡා වුණා. හැබැයි එවැනි අවම 
වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි කරලා, ඒ 
අවම වැටුප ලබා ගන්නට අවශ්ය වැඩ කටයුතු සූදානම් කරලා 
තිෙබනවා.  

ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය සඳහන් කළා, ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්, සමථ අංශය හරහා ලැෙබන 
පැමිණිලි ගැන සලකා බලා, ෙම් ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම 
සඳහා ෙවනම ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි කියලා. මම හිතන්ෙන්, 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විධියට ෙම් ගැටලු නිරාකරණය 
කිරීම සඳහා දැනටමත් අවශ්ය කාරණ ඉෂ්ට කරමින් පවතිනවා 
කියලායි. ෙම් වාෙග් ගිවිසුම් කඩවීම් -රාජ්යයක්, රාජ්යයක් අතර 
ඇති ෙවන ගිවිසුම් ෙනොෙවයි- ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය සමඟ ආයතන විධියට ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් 
නිවැරදි ආකාරයකට කියාත්මක ෙනොවන අවස්ථාවලදී, නියමිත 
වැටුප ෙනොෙගවන අවස්ථාවලදී ඒවා විසඳීමට ලංකාව ඇතුෙළේම 
කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඉතා වැදගත් 

පකාශයක් කරපු නිසා මම නැවත මැදිහත් ෙවන්න හිතුවා. 
ඔබතුමා කිව්වා, "විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට ෙඩොලර් 300ක 
අවම මාසික වැටුපක් නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා" කියලා. ගරු  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, අපි දැකලා තිෙබනවා, රැකියා නිෙයෝජිත 
ආයතන මඟින් සමහර පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කර තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් රුපියල් 45,000කට වැඩි අවම වැටුපක් විෙද්ශ 
රැකියාවක නියුතු කාන්තාවකට ලැබිය යුතුයි ෙන්ද?  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ඔව්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රුපියල් 35,000ක අවම වැටුපක් ලැෙබන බව කියා සමහර 

ඒජන්සිවලින් පළ කරන දැන්වීම් පවා පත්තරවල තිෙබනවා අපට 
ෙපෙනනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒවා වළක්වන්ෙන් 
ෙකෙසේදැයි සඳහන් කරලා ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි පැහැදිලි 
පකාශයක් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
අවම වැටුප ෙඩොලර් 300ට අඩු කිසිම ගිවිසුමකට ශී ලංකා 

විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අනුමැතිය 
ලබා ෙනොදුන් කිසිදු දැන්වීමක් පත්ත රයක පළ කරන්න බැහැ. මම 
හිතන්ෙන් එතැනදී යම් කිසි නීති විෙරෝධී ආකාරයක සිදුවීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. දැනට එවැනි ආකාරයක ෙදයක් තිෙබන්නට 
බැහැ.  

 මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අවම මාසික වැටුප 
ෙඩොලර් 300ට වඩා අඩු නම්, ඒ අය සඳහා අවශ්ය කරන රැකියා 
බලපතය ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන් ලබා 
ෙනොෙදන බව. ඒ අයට ෙවෙළඳ දැන්වීමක් පත්තෙර්ක පළ 
කරන්න අනුමැතිය ලැෙබන්ෙන්, එම රැකියා බලපතය ලබා 
ගත්තායින් පසුවයි. රුපියල් 35,000කට වඩා අඩු අවම වැටුපක් 
කියා දැන්වීමක් තිෙබනවා නම්, ඒක කියාත්මක ෙවන්න විධියක් 
නැහැ.  ඒෙක් යම් කිසි වැරදීමක් සිදු වී තිෙබනවා ෙවන්න ඕනෑ. 

රක්ෂණ කමය පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරද්දී, මීට කලින් තිබුණු රක්ෂණ කමයට වඩා ෙම් රක්ෂණ කමය 
හරහා විශාල මුදල් පමාණයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. පසු ගිය කාලෙය්දී රට ගිහිපු අයව නැවත ෙගන්වා 
ගැනීෙම්දීත්, වන්දි ෙගවීෙම්දීත් විශාල පමාදයක් සිද්ධ වුණා; 
විශාල වශෙයන් ඒ සඳහා කාලය ගත වුණා. ඒ වාෙග්ම ලැෙබන 
වන්දි මුදල්වල පමාණය ඉතාමත්ම අවම මට්ටමකයි තිබුෙණ්. අද 
වන විට පවා -ෙම් ගත ෙවච්ච මාස කිහිපය ඇතුළත පවා- දැෙනන, 
විශාල වශෙයන් වන්දි ෙගවීම් සිද්ධ කරලා තිෙබනවා කියන එකත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

'විෙද්ශගත ශමිකයින්ෙග් පවුල් සඳහා යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවාද?' කියන කාරණාව ගැන 
සාකච්ඡාවට ගැනුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග්             
"ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" නැමැති පතිපත්ති 
පකාශනෙය්ත් ශමික සුරැකුම සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ආරම්භ 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. දැනටමත් ශමික 
සුරැකුම හරහා විෙද්ශගත ශමිකයින්ට විශාම වැටුපක් ලබා දීම 
සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක්   අමාත්යාංශ මට්ටෙමන් කියාත්මක 
කරෙගන යනවා. ඊට අමතරව, විෙද්ශගත වූ අයෙග් පවුල්වල 
දරුවන්ට ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන් ආරම්භ කර ශුභසාධන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. අෙප් හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකම විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් තුන් 
ෙදනා ගණෙන්  ෙසේවය කරනවා. විෙද්ශගත වන පවුල්වල අ යෙග් 
ශුභසාධනය පිළිබඳ කටයුතු ෙම් නිලධාරින් කරනවා. ඒ අයට 
දැනට නිශ්චිත වශෙයන් පැවැරිලා තිෙබන රාජකාරිය වන්ෙන්, 
පවුල් පසු බිම් වාර්තාව සකස් කර එම පවුල් පසු බිම් වාර්තාව 
අනුව රට යෑම සුදුසුද නුසුදුසුද කියලා නිර්ෙද්ශ කරන එකයි. තවද, 
ඔවුන්ට විෙශේෂ රාජකාරියක් පැවැරී තිෙබනවා. ඒ තමයි තමන්ෙග් 
බල පෙද්ශෙය් රට රැකියා සඳහා ගිහිල්ලා ඉන්න පවුල්වල 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ශුභසාධනය ෙමොකක්ද, ඒ අයෙග් පවුල්වල 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම ෙකොෙහොමද, ඒ දරුවන් අධ්යාපන 
කටයුතු කරෙගන යනවාද, රට ඉඳලා එවන මුදල් ෙගදර ඉන්න 
ඥාතිවරු නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරනවාද යන්න පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීම. ඒ අනුව, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයටම 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්  තුන් ෙදනා ගණෙන් 
ඉන්නවා. ඒ හරහා ඉතාමත්ම පුළුල් වශෙයන් ෙලොකු ෙසේවයක් 
කරන්න එම නිලධාරින්ට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

 ෙම් රටවල් සමඟ යම්කිසි එකඟතා හදා ගැනීම පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. විෙශේෂෙයන් රටවල් සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

එකඟතා හැෙදනවාද, ෙම්  සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්ෙවනවාද කියන එක ගැන ෙම් මාසෙය් 24වැනි දා සහ 
25වැනි දා "Colombo Process Meeting" නමින් රටවල් සමඟ 
කරන සාකච්ඡාව ලංකාෙවහි පැවැත්ෙවනවා. එහි සභාපතිත්වය 
දරන්ෙන් අෙප් අමාත්යතුමියයි. ඒ වාෙග්ම Abu Dhabi Dialogue  
සංවිධානය ආදී  විවිධ සංවිධාන, සම්ෙම්ලන හරහා  කම්කරුවන් 
යවන රටවල් සහ  කම්කරුවන් ලබා ගන්නා රටවල් අතර ෙහොඳ 
සංහිඳියාවක් ඇතිව සාකච්ඡාවක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කර ෙගන 
යනවාය කියන කාරණයත් මම මතක් කරන්නට  ඕනෑ. එම නිසා  
අපි  නිකම්ම නිකම් කම්කරුවන් යවනවා ෙනොෙවයි. ඉන් එහාට 
පතිපත්තිමය වශෙයන් අනාගතය ෙදස බලා, දුර දිග බලා රෙට් 
ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ඕනෑ කමෙව්දය ෙමොකක්ද, අෙප් 
කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග ගෘහෙසේවයට යැවීම අඩු කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම පුහුණු ශමිකයන් යවන්ෙන් ෙකොයි 
විධියටද කියන එක පිළිබඳව  පුළුල් වැඩ පිළි ෙවළක්  කියාත්මක 
ෙවනවාය කියන එක මම ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී සඳහන් කරන්නට  
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ. අප කථා කරන ෙම් ගැටලු 
වාෙග්ම, රිසානා නාෆික්ෙග් පශ්නය වාෙග් මානූෂිය පශ්න ගැන 
අප  කථා කරනවා වාෙග්ම ෙමහි අෙනක් පැත්ත ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. සියයට 0.5ක් වුණ ෙම් පැමිණිලි පතිශතය 
වාෙග්ම විෙද්ශ ගතවීෙමන් ජීවිතවලට ෙකොයි තරම් නම් 
සාර්ථකත්වයක් ලැබී තිෙබනවා ද කියන එක ගැනත් ෙකොතරම් 
කරුණු කාරණා කියන්නට තිෙබනවාද? විෙද්ශගතවීම් නිසා පවුල් 
ෙකොච්චර නම් පමාණයක් තමන්ෙග් ජීවන මට්ටම වර්ධනය කර 
ෙගන තිෙබනවාද? සියයට අනූනවයක් මිනිස්සු රට ගිහිල් ලා පශ්න 
ඇති කර ගන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශගත වුණ මිනිසුන්ෙගන් සියයට 
99.5ක්ම පශ්න ඇති කර ෙගන නැහැ. හැබැයි, අද සියයට .5ක් 
වුණ ෙම් පැමිණිලි  පතිශතෙයනුත් ඉතාමත් අල්පයක්, දුරාවාරෙය් 
එකක් ෙදකක් පශ්න තමයි ඇත්තටම තිෙබන්ෙන්. මානුෂීය 
වශෙයන් අප  විෙව්චනය කරන, ඇණ ගහපු පශ්න වාෙග් බරපතළ 
සිද්ධීන්  කිහිපයක් තිබුණාට ඒ සිද්ධීන් සංඛ්යාව සාෙප්ක්ෂව 
ගණන් හදා බැලුවාම ඉතාම අල්ප පමාණයක්. හැබැයි, රෙට් මාධ්ය 
අවධානය ෙයොමු වන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම කතාබහට ලක් වන්ෙන්  
විෙද්ශගත ශමිකයන්ට, විෙද්ශගත කාන්තාවන්ට සිදුවන 
අඩන්ෙත්ට්ටම්  පිළිබඳව පමණයි. හැබැයි, විෙද්ශගත ශමිකයා 
විෙද්ශගතෙවලා ෙසොයන මුදල  නිසා තමන්ෙග් පවුල් සංස්ථාව 
ෙගොඩනඟා ගැනීම පිළිබඳව, ඒ ජීවිතවල සාර්ථකත්වය පිළිබඳව 
සමාජෙය් කථිකාවක් ඇති  ෙනොවන බව අපි පැහැදිලිවම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ලංකාවට  දැනට  වැඩිම  විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන 
ආදායම් මාර්ගය ෙමය වීම නිසා රටට යම්කිසි සහනයක්  වාෙග්ම 
රට ෙවනුෙවන්  මහා විශාල ෙසේවාවක්  කර ලංකාවට එන ෙම් 
අයෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීම් පිළිබඳවත් අපි 
කථිකාවතක් ඇති කළ යුතුය කියන එක මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්න ඇති 
ෙවද්දී, අෙප්ම කාන්තාවන්ෙග් පැත්ෙතනුත් යම්කිසි ආකාරයක 
පශ්න හදාෙගන ඉන්නවා. මා කිව්වා වාෙග් මුදල් ලබා ගැනීම් 
සඳහා  නැවත  නැවත විෙද්ශ ගතෙවලා නැවත  නැවත ඒම, එෙසේ 
නැත්නම් තමන් රැකියාව සඳහා යන  ස්ථානෙයන්  ටික දවසක්  
යද්දී ෙවනත් ස්ථානකට යන අවස්ථා, එෙසේ  නැත්නම් තමන් වැඩ 
කරන  ස්ථානෙය් නියමිත පරිදි රාජකාරි ෙනොකර  එතැනින් 
පැනලා embassy එකටත් පැමිෙණන අවස්ථා වාෙග්  අෙප් 
කාන්තාවන්ෙග් පැත්ෙතනුත් ඇති වන පශ්න යම් පමාණයකට 
තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී  සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී අපට තානාපති කාර්යාල හරහා ඉතාම 
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ෙහොඳ විශාල  සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම අෙප්  ඇතැම් 
විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් ලැෙබන පැමිණිලි අනුව, යම් යම් 
තානාපති කාර්යාලවලදී තානාපති ෙසේවෙය් යම් යම් 
නිලධා රින්ෙගන් ෙම් කම්කරුවන් පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳ ෙසොයා 
බැලීමක්  සිද්ධ ෙනොවන අවස්ථාද අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් යම් යම් රටවලදී ඒ අහිංසක කාන්තාවන්ෙග්, 
ශමිකයන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳව ඇහුම්කන් ෙනොෙදන අෙප් තානාපති 
ෙසේවෙය් ඇතැම් නිලධාරින් පිළිබඳවත් අපට ෙතොරතුරු වාර්තා 
ෙවනවාය කියන එක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව, ෙම් විෙද්ශගත ෙවන ශමික පිරිසෙගන් 
කාන්තාවන්ෙග් පමාණය අඩු කර ගැනීම වාෙග්ම  පුහුණු 
ශමිකයන් වැඩි කර ගැනීම බව අමාත්යතුමිය පැහැදිලිව සඳහන් 
කර තිෙබනවා.   

අද ෙවනෙකොට අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙසොයා ෙගන යාම හරහා 
ඊශායලය, සයිපසය වාෙග්ම  යුෙරෝපෙය් රටවල, රුසියානු 
කලාපෙය් රටවල රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙසොයා ෙගන යාම සඳහා 
දැන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඇමතිතුමිය ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම කියා කරනවා. අප මැද ෙපරදිගට 
විතරක් සීමා ෙවලා  මැද ෙපරදිගින්ම විතරක් යැෙපන්ෙන් නැතිව 
අෙනකුත් රටවලට පුහුණු ශමිකයන් යැවීම  සඳහා වුවමනා කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ෙවලාෙව් කියාත්මක කරනවාය කියන එකත් 
මම ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

ඒත් එක්කම අෙප් තානාපති කාර්යාල හරහා වැඩ කටයුතු 
සිද්ධ ෙවද්දි ආරක්ෂිත නිෙවස්නවලට පැමිෙණන ගෘහ 
ෙසේවිකාවන්ට -කාන්තාවන්ට- ෙව්වා ෙවනත් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
අවශ්ය කරන සියලුම පහසුකම් නිසියාකාරව ලබා ෙදනවාය කියන 
එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ අය පිළිබඳව 
නිසි ෙසොයා බැලීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ඇතැම් 
තැනකදී කියවුණා. අපි එය තරෙය් පතික්ෙෂේප කරනවා. ආරක්ෂාව 
පතා පැමිෙණන සෑම ෙකෙනක් පිළිබඳවම අපි ෙසොයා බලනවා. ශී  
ලාංකිකෙයක් නම් ඒ ශී ලාංකික යා ලියා පදිංචි ෙවලා ආවාද, ලියා 
පදිංචි ෙනොවී ආවාද කියන ෙද් බලන්ෙන් නැතිව "ශී   
ලාංකිකෙයක්" කියන පදනම අරෙගන ඒ අය සඳහා අවශ්ය උදවු 
උපකාර සියල්ලම සිද්ධ කරනවා කියන කාරණයත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන රජය යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් 
රට ඇතුෙළේ ඇති කරෙගන, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් රට ඇතුෙළේ 
වර්ධනය කර ගනිද්දි, ඒ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය හරහා රට ඇතුෙළේ 
රැකියා සුලබ කිරීම  සිද්ධ කරනවා. ඒ තුළින් පස් අවුරුද්දක් 
යනෙකොට ෙම් කාන්තාවන් රට යැවීම තවදුරටත් අඩු කර ගන්නට 
හැකියාව ලැෙබනවා වාෙග්ම ශමිකයින් විෙද්ශගත වීමත් විශාල 
වශෙයන් අඩු කර ගන්නට හැකියාව ලැෙබ්වි කියලා මම හිතනවා. 
අද මට කතා කරන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam Thilakarajah. 

You have eights minutes. If you want more time, you can get 
it from the time allotted to the Hon. Members of your Party.     

[பி.ப. 2.56] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you very much, Hon. Presiding Member.  

இன்  மக்கள் வி தைல ன்னணி உ ப்பினரால் 
சைபயில் ன்ைவக்கப்பட் க்கும் ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்  ெபற் ச் ெசல் ம் ெதாழிலாளர்கள் 
சம்பந்தமான ஒத்திைவப் ப்  பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்கும் எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட 
ேநரத் க்கு ேமலதிகமாக ேநரத்ைத எ த் க்ெகாள்வதற்கும் 
வாய்ப்பளித்தைமக்காக உங்க க்கு த ல் நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கிேறன்.  

இன்  ேபசப்ப கின்ற விடயம் ஒ  ேதசியப் 
பிரச்சிைனயாகும். இந்த நாட் ல் இனம், மதம், ெமாழி கடந்  
அைனத்  தரப்பின ம் எதிர்ேநாக்குகின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக 
ெவளிநாட்  ேவைல சம்பந்தப்பட்ட இந்தப் பிரச்சிைன 
திகழ்கின்ற . வ ைமக்குட்பட் க்கும் ச கங்கள் - சிங்கள 
ெமாழி ேபசும் ச கமாக இ க்கட் ம், ஸ் ம் ச கமாக 
இ க்கட் ம், தமிழ் ச கமாக இ க்கட் ம் - தங்கைள  
வ ைமயி ந்  வி வித் க்ெகாள்வதற்குாிய ஒேரெயா  
ெதாிவாக இந்த ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்ைப அைடயாளம் 
கண் ப்ப  இந்த நா  கண் க்கும் மிக ம் 

ரதி ஷ்டமான ஒ  நிைலைமயாகும். குறிப்பாக, இதனால் 
ெபண்கள் எந்தள க்குப் பாதிப் க்குள்ளாகிறார்கள் என்ற 
விடயம் இன்  சைபயில் உைரயாற்றிய பல 
அங்கத்தினர்களா ம் சுட் க்காட்டப்பட்ட .   கு ம்பங்கைள 
விட்  விலகி ெவளிநா களில் வசிப்பதால் தங்கள  
பிள்ைளகைள ஒ ங்காக வளர்க்க யாமல் இ த்தல், 
ெவளிநா களிேல ேவைலெசய் ம் இடங்களிேல பல்ேவ  
சுரண்டல்க க்கு உள்ளாகுதல் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன 
சிக்கலான நிைலைமக க்கு அவர்கள் கங்ெகா த்  
வ கின்றார்கள்.  

அந்த வைகயில், இந்த நாட் ல் குறிப்பிடத்தக்கேதார் 
உைழக்கும் வர்க்கமான மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் இந்தப் பிரச்சிைன இன் ம் ஒ  
கட்டத்ைதத் தாண் ச் ெசன்றி க்கிற . ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அங்ேக ெபண் 
ெதாழிலாளர்கள்தான் அதிகெமன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறெயன்ப  இன்  எம  நாட் ல் 

ழ்ச்சியைடந்  ெசன் ெகாண் க்கின்ற ஒ  ைறயாக 
மாறியி க்கின்ற .   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைற ழ்ச்சியின் காரணமாகப் 

ெப மளவான ெதாழிலாளர்கள் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 
தங்கியி க்கா  ேவ  ெதாழில் ைறகைள நா ச் ெசல்கின்ற 
நிைலைம காணப்பட்ட . இந்த நிைலயில், 1990களில் சுமார் 
ஐந்  இலட்சமாக இ ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக தற்ெபா  ஓாிலட்சத்  அ பதாயிரமளவில் 
குைறந்தி க்கின்ற . அதி ம் குறிப்பாகப் ெபண் 
ெதாழிலாளர்கள் அதிகமாக ேவைலெசய்கின்ற இந்தத் 

ைறயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் குைறவைடந்த டன் 
அவர்க க்கு ஒேர மாற் த் ெதாிவாக இ ப்ப  ெவளி 
நா க க்குச் ெசல்வ தான். அப்ப  ெவளிநா க க்குச் 
ெசல்கின்றெபா  இங்ேக கு ம்பம் தாயற்ற - ெபண் 
தைலைமத் வமற்ற கு ம்பமாக மாறி ஒட் ெமாத்தமாக 
அவர்கள் பல்ேவ  இன்னல்கைளச் சந்திக்கின்ற ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . தங்கள  கு ம்பத்தினாின் சுபிட்சமான 
வாழ் க்காக இங்ேக நிதியிைன அ ப்பி கு ம்பத்ைதக் 
கட் ெய ப்பலாெமன அவர்கள் எண்ணினா ம்கூட அங்ேக 
ெசன்றவர்க க்கு நடக்கின்ற பல்ேவ  இன்னல்கள் 
ெசால் லடங்காதைவ.  

ெவளிநா களி ள்ள சட்டங்களின் பிரகாரம் நம  
தாய்மார், தங்ைகயர், சேகாதாிகள் மரண தண்டைனவைரயான 
பல்ேவ  விதமான தண்டைனக க்கு உள்ளாகி வந்தைத ம், 
உடம்பில் ஆணி - ஊசி ஏற்றி இந்த நாட் க்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்பட்டைத ம் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் 
அவதானித்ேதாம். அந்த வைகயில், மிக ம் ெகா ரமான 
நிைலைமக க்கு அவர்கள் உள்ளாகி வ கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இ  ெப ந்ேதாட்டப் ெபண்கள் 
மத்தியி ம் ெதாழிலாளர்கள் மத்தியி ம் காணப்ப கின்ற ஒ  
பிரச்சிைனயாகும். இ  அவர்கைளச் ச க சீர்குைல க்குள் 
தள்ளிவி வேதா  ச க - கு ம்பக் கட்டைமப்ைப ம் 
மாற்றியைமக்கின்ற . அந்த வைகயில், இந்த விடயம் சார்ந்த    
பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 
காணப்ப கின்றன. நான் வெர யா மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயில், இந்தத் ைறயின் 
ஒ ங்கைமப்ைபப்பற்றி அல்ல   வெர யா மாவட்டத்தில் 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம் சார்ந்த 
ெசயற்பா களில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைளப் பற்றி இந்தச் 
சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வேதா , சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்க ம் பிரசன்னமாகவி க்கின்ற இந்த 
ேவைளயில் அதில் நிலவக்கூ ய பல்ேவ  குைறபா கைளத் 
தீர்ப்பதற்கும் எத்தனிக்கலாெமன நிைனக்கிேறன்.  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டைதப்ேபால, 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மாவட்டங்களில் வெர யா 
மாவட்டத்தி ந் தான் அதிகமான ெதாழிலாளர்கள் 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்காகச் ெசல்கிறார்கள். அவ்வா  
ெசல் கின்றேபா  ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்தி டாக ைறயான அ மதிேயா  ெசல் கின்ற 
அளவிைனவிட, ைறயற்ற வைகயில் உாிய visa 
நைட ைறயின்றி கவர்களினால் ஏமாற்றப்பட்  அல்ல  
ேவ வைகயான visa க்களில் ேபாய் அந்த நா களில் 

அகப்பட்  மீள ம் இந்த நாட் க்குத் தி ப்பிய ப்பப்பட்  
பல இன்னல்க க்குள்ளாகின்ற, ைக  ெசய்யப்ப கின்ற 
நிைலைமகள் அவர்க க்கு உ வாகின்றன. இதைனப் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்க ம் சுட் க்காட் னார். இவ்வாறான 
பிரச்சிைனகள் வெர யா மாவட்டத்தி ந்  ெசல்கின்ற 
அேநகமாேனா க்கு ஏற்பட் ள்ள . இதைன நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் 
கிைளெயான்  அங்கு இல்லாத குைற பற்றிப் பல்ேவ  
சந்தர்ப்பங்களில் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள . அவர்கள் 
தங்கள  பிரச்சிைனகைளச் ெசால்வதற்காக கண்  அல்ல  
ப ைள ேபான்ற அ த்த மாவட்டங்களி ள்ள 
காாியாலயங்க க்குச் ெசல்லேவண் யி க்கின்ற . எனேவ, 
இதைனத் தாபிப்ப  ெதாடர்பாக இந்த அைமச்சின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். இதில் 
ெகாள்ைக ாீதியான ஏேத ம் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றதா? 
அல்ல   மாவட்டங்கள் ேதா ம் இ  அைமய ேவண் மா? 
என்  நாங்கள் ஆராய ேவண் ள்ள . 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகப் பிரச்சிைன 
மாத்திரமல்ல, அங்கு ைவத்தியசாைல நிைலைமகூட 
இவ்வா தான் காணப்ப கின்ற . கண்  மாவட்ட ைவத்திய 
சாைலக க்கும் ப ைள மாவட்ட ைவத்தியசாைலக க்கும் 
தான் வெர யா மாவட்ட மக்கள் ெசல்லேவண் ய 
நிைலைம ள்ள . இ பற்றி ம் நாங்கள் விாிவாகப் ேபச 
ேவண் யி க்கின்ற .  

ேம ம், இத்ெதாழிலாளர்கள் தங்க க்ெகன ஒ  ட்ைட 
உ வாக்கிக் ெகாள்வதற்காக ம் தங்கள  கு ம்பத்ைதச் 
சாியாகக் கட்டைமத் க் ெகாள்வதற்காக ேம 
ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்றனர். ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு கைளப் ெபற் க்ெகா ப்ப  என்ற 
ேதசிய ாீதியான ஒ  ெகாள்ைகைய இன்  நாங்கள் 
வகுத்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், ெவளிநாட் க்கு ேவைலக்குச் 
ெசன்  வ ேவா க்கு உாிய காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு ைறயான திட்டம் இல்ைல. 

காைமத் வத்திடமி ந் , அவர்கள் எந்தவித எதிர்ப் ம் 
இல்ைல - "No Objection" எனக் க தம் ெகா த்தால் 
அவர்க க்கான கடைனப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற வழி ைற 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தில் இ க்கிற  
என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனால், அதைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான சாியான ைறைம அங்கு 
காணப்படவில்ைல. எனேவ, அதைன நிவர்த்திெசய்ய 
ேவண் யி க்கின்ற .  

ெவளிநாட் க்கு ேவைலக்குச் ெசல்ேவாாில் ஓரள  
ெதாழில்ாீதியாகத் ெதாழில்வாண்ைம மிகுந்தவர்களாக 1.78 
சத தம் ெசன்றால், unskilled என்  ெசால்லப்ப கின்ற, 
பயிற் விக்கப்படாத ேவைலக க்கு 26.4 சத 

தமானவர்க ம் ட் ப் பணியாளர்களாக 29.5 சத 
தமானவர்க ம் ெசல்கிறார்கள். இவ்வா  ெசல்பவர்கள் 

கல்வி அறி  மட்டத்தில் ஓரள  குைறந்தவர்களாகத்தான் 
இ க்கிறார்கள்.  அவர்க க்குப் பிரச்சிைனகள் வ கின்ற 
ேவைளயில் அவர்கள் அ  ெதாடர்பாக ைறப்பா கைளத் 
ெதாிவிக்கின்றெபா  அவற்ைறத் தீர்க்கின்ற உாிய 
நைட ைற ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தில் 
இல்ைல. குறிப்பாக, ெமாழிசார்ந்  அதைன ன்ென ப்பதில் 
பல்ேவ  சிக்கல்கள் இ ப்பைத நாங்கள் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, அந்த ைறைமயி ள்ள 
குைறபா கைள நீக்குவதற்கும் நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  
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அேதேபால, ெவளிநாட்  ேவைலக்குச் ெசன்  
தி ம் கின்ற அல்ல  ேவைலக்குச் ெசல்ேவார் 
அ பவிக்கின்ற பிரச்சிைனகைள அவர்கள் எ த் ச் 
ெசால்வதற்கு அல்ல  அவர்க க்கு இயலாத சந்தர்ப்பத்தில் 
அவர்கள் சார்ந்த ஒ  பிரதிநிதிைய நியமித்  அந்தப் 
பிரதிநிதியி டாக அந்த விடயங்கைள ன்ைவப்பதற்கான 
வாய்ப் கள் அவர்க க்கு ஏற்ப த்திக்ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். இவ்வாறான நைட ைறகள் இல்லாததன் 
காரணமாக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்ற 
ெதாழிலாளர்கள் மிக ம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக 
இ க்கிறார்கள்; அவர்கள  கு ம்பத்தவர்கள் இங்ேக 
பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இ க்கிறார்கள். இப்ேபா ம்கூட 
இவ்வாறான தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இந்தப் 
பணியகச் ெசயற்பா கள் ைமயாக இல்லாததன் 
காரணமாக அவர்கள  மாவட்டத்தில் இயங்குகின்ற 
தன்னார்வத் ெதாண்  நி வனங்கள்தான் அந்த உதவிகைளச் 
ெசய்  வ கின்றன. எனக்குத்  ெதாிந்தவைரயிேல, 'பிாிேடா' 
எனப்ப கின்ற ெதாண்  நி வனத்தின்   தைலவர் ைமக்கல் 
ேஜாக்கின், அதன் இைணப்பாளர் எஸ்.ேக. சந்திரேசகரன் 
ேபான்ற தன்னார்வலர்கள் இந்த ேவைலத்திட்டத்ைத 

ன்ெகாண் ெசல்வதற்கும் அவர்க க்கு உதவி ெசய்வதற்கும் 
சுேயச்ைசயாக இயங்கிவ வைத நான் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, அத்தைகய 
தன்னார்வச் ெசயற்பாட்டாளர்க க்கு இந்த சைபயிேல நான் 
நன்றி ெதாிவிக்கின்ற அேதேவைள, அத்தைகய ேவைலத் 
திட்டங்கைள ன்ென த் ச் ெசல்கின்றவர்க க்குப் 
பணியகம் ைமயான உதவிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

குறிப்பாக, ெவளிநாட் க்கு ேவைலக்குச் ெசன் வ ேவார் 
இந்த நாட் க்கு அந்நியச்ெசலாவணிைய அதிகமாக 
ெகாண் வ பவர்களாக இ க்கிறார்கள். அவர்கள் அதைனக் 
ெகாண் வ கின்றெபா  அதன் ெப மதி, அைவ எவ்வா  
ெகாண் வரப்படலாம் என்ற விளக்கங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குப் ேபாதிய ெமாழியறி ெகாண்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள் உாிய காாியாலயங்களில் - இந்தப் 
பணியகங்களில் ெசயற்பட ேவண் ெமன ம் ேவண் ேகாள் 
வி கின்ேறன். ஏெனன்றால், மைலயகப் ெப ந் 
ேதாட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கட் ம், வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள தமிழ், ஸ் ம் சேகாதர, சேகாதாிகளாக 
இ க்கட் ம், இவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் தமிழ் 
ேபசுகின்றவர்களாக இ ப்பதனால், அவர்கள் இந்த நாட் க்கு 
அந்நியச்ெசலாவணிையக் ெகாண் வ கின்ற சந்தர்ப்பத்தி ம் 
சாி, அல்ல  பணியகங்கேளா  ெதாடர் கைள 
ைவத் க்ெகாள்கின்ற சந்தர்ப்பங்களி ம் சாி, பல்ேவ  
சிக்கல்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத நாங்கள் இந்தத் 
தன்னார்வத் ெதாண்  நி வனங்களி டாக அறிந்  
ெகாண்ேடாம். எனேவ, இந்த விடயங்கைளக் கவனத்தில் 
எ த் , அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
இந்த அைமச்சு எ க்கேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். நான் 
இந்த விடயங்கைள உள்ளடக்கிச் சிறியேதார் அறிக்ைக 
ெயான்ைறத் தயாாித்தி க்கின்ேறன். அதைன ஹன்சாட் 
பதி க்காக ம் அைமச்சின் ேதைவக க்காக ம் சைபயில் 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

Hon. Presiding Member, I would like to speak a few 
words in English since the Minister of Foreign 
Employment, the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale is also 
present in the House. I urge her very kindly to take into 

consideration all the important points made by the Hon. 
Members today  during the course of the Debate on this 
Adjournment Motion.   

The number of women migrant workers in the 
plantation areas, especially in the Nuwara Eliya District, 
has increased.  So, we need some arrangements made by 
the  Bureau  to attend to their issues. I would like to 
table* a document which lists out the shortcomings we 
are facing at the moment  in the district,  so that it will be 
useful for the Ministry to take necessary action.   

Thank you very much.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Hon. Presiding Member, I would like to tell the Hon. 

Thilakarajah that we do not maintain offices of the 
Bureau district-wise. We have one office for a province 
and also three officers from the Ministry at every 
Divisional Secretariat to look into the interests of the 
migrant workers.  So, I am sorry to say that we are not 
going to maintain any office of the Bureau  district-wise.  
For  you,  the Central Province office is located in Kandy.  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you very much, Madam, for the reply. But, I do 

not know how far it will be effective language-wise 
because there are a lot of Tamil-speaking people who are 
migrating from the Nuwara Eliya District. So, I just want 
to know whether there is any Tamil-speaking officer 
appointed  at the Divisional Secretariat.   

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Hon. Member, that, of course, I cannot tell you right 

now. But I will direct  my Secretary to see to it and 
ensure  that  there are Tamil-speaking officers as well. 

  
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.08] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

කාලීනව බලපා තිෙබන විශාල පශ්නයක් ගැනයි අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 1977 ආර්ථික විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ 
සූරෙසේනලා ඩුබායි රටට ගිහිල්ලා කීයක් ෙහෝ හම්බ කරපු යුගයක් 
තිබුණු බව අපට මතකයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙටලි නාට්ය පවා බිහි 
වුණා. මම හිතන්ෙන් පළිඟු මැණිෙක්ලාෙගන්, සූරෙසේනලාෙගන් 
තමයි ෙම් කටයුත්ත පටන් ගත්ෙත්.  

එදා ෙගොයම් හිටවපු, ෙගොයම් කපපු, විවිධ කර්මාන්තවල 
නියැලුණු, ෙපොල් අතු වියමින් කීයක් ෙහෝ ෙහොයා ගත් අෙප් ගම්වල 
තරුණ තරුණියන් අලුත් ඇඳුම් ඇදලා, ෙමොඩ්ෙවලා, ඇඟලුම් 
කම්හල්වල ෙසේවයට යන්න පටන් ගත්තා.  තවත් අය විෙද්ශ 
රටවල රැකියාවක් කරලා කීයක් ෙහෝ ෙහොයා ෙගන එන්න  පටන් 
ගත්තා. එෙහම ආරම්භ කරපු ඒ ගමන අද ඉතාමත්ම සංකීර්ණ 
තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ඉතිහාසය ගත්තාම,  අපි 
වැඩිම විෙද්ශ විනිමයක් ලබපු වැවිලි ආර්ථිකෙයන් ඔබ්බට 
ගිහිල්ලා, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තුළින් අෙප් විෙද්ශ විනිමය ෙපෝෂණය 
වුණා. මැද ෙපරදිග රටවල් ඇතුළු විෙද්ශ රටවල රැකියාවන්වල 
ෙයදිලා ලබන විනිමය ආදායම් මාර්ගවලට ෙකොටු වන තැන දක්වා 
වූ දීර්ඝ ගමනක්  අපි අද ව නෙකොට ඇවිල්ලා සිටිනවා. දැන් අපට 
ෙම් කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් ආපසු  හිතන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙද්ශගත වන අයෙග් ජීවිත පිටු පස තිෙබන සැබෑ සමාජ 
විද්යාත්මක කතන්දරය අද ෙමතැනදී විවිධ ආකාරෙයන් අෙප් 
මන්තීවරු අතින් කියැවුණා. විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ෙසේවයට යන 
කාන්තාවන් පිටු පස ෙගොඩ නැ ඟී තිෙබන ඒ බරපතළ සමාජ පශ්න 
පිළිබඳව අද අපට හිතන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නිව ෙසේ සිටි මව 
විෙද්ශගත වුණාම, ෙමෙතක් කාලයක් පවුෙල් ආර්ථිකය 
ෙවනුෙවන් විශාල ඉපැයීම් කරපු ස්වාමි පුරුෂයා ඒ කාන්තාවෙගන් 
යැෙපන මට්ටමට  පත් ෙවනවා. එවැනි අවස්ථා අපි ෙබොෙහෝ විට 
ගම්වල දැකලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා ස්වාමි පුරුෂයන් මත් 
පැන් පානයට ඇබ්බැහි ෙවනවා. පවුෙල් දරුවන් නන්නත්තාර 
ෙවනවා. කුඩා දරුවන් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු අතර මඟ 
නවත්වනවා.  තරුණ දූවරුන් අපචාරයන්ට ෙගොදුරු ෙවනවා; 
පියවරුන්ෙග්, සමීප ඥාතීන්ෙග්, වැඩිහිටියන්ෙග් ෙගොදුරු බවට 
ඔවුන් පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග් සමාජ පශ්න රාශියක් අද අෙප් 
සමාජය තුළ උද්ගතෙවලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා.  ඒ 
නිසා අපිට  ෙම් පිළිබඳව ආපසු අලුෙතන් හිතන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙද්ශගත අෙප් ශමිකයන්ට ඇති ෙවලා  තිෙබන පශ්න හා 
සම්බන්ධ කරුණු කාරණා, ඔවුන්ෙගන් අෙප් රටට ලැෙබන 
ආදායම, ඒ වටිනාකම, ඒ මිල සමඟ සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්ද 
කියන කාරණය ගැනයි අප ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඔවුන් අෙප් රටට 
උපයාෙගන එන විෙද්ශ විනිමෙයහි වටිනාකම අෙප් සමාජෙය් 
දැෙවන, පිච්ෙචන ස්වභාවයට, ෙරෝගාතුර ස්වභාවයට හිලවු කළ 
හැකිද කියන කාරණය ගැන අපට ආපසු සිතන්න ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ඉලක්කෙමන් දසලක්ෂ තිස්නව 
දහසක් තීවීලර් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒ දසලක්ෂ තිස්නව දහෙසේ 
පමාණෙයන් සියයට 75ක් වූ තීවීලර්වල ඉඳෙගන ඉන්ෙන්, පාසල් 

අත හැර ගිය අෙප් ෙකොල්ෙලෝ ටික.  අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) මඟ 
හැරුණු, අෙපොස (උසස් ෙපළ) මඟ හැරුණු තරුණ ගැටවු ටිකක් 
තමයි ඒ දසලක්ෂ තිස්නව දාෙහන් සියයට 75ක් වූ තීවීලර්වල 
ඉඳෙගන ඉන්ෙන්. තීවීලර් එක, එම දරුවන්ට නීත්යනුකූලව 
රස්තියාදු ගැසීම සඳහා ෙදන ලයිසන් එකක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් ෙකොෙහොම හරි අම්මාට, තාත්තාට බල කරලා, 
කෑ ගහලා තීවීලර් එකක් අරෙගන හන්දියට, නගරයට යනවා. ඒ 
තැන්වලදී විවිධ අපචාරවලට, විවිධ සමාජ විෙරෝධි කියාවලට, 
විවිධ කටයුතුවලට අෙප් තරුණෙයෝ ෙයොමු ෙවලා ඉන්නවා. අද 
තිෙබන සමාජ තත්ත්වය ඒකයි. එෙසේ වන්ෙන්, රැකියා 
විරහිතභාවය, කරන්න ෙදයක් නැතිකම නිසායි. විෙශේෂෙයන් 
කාන්තාවන් සඳහා රැකියා අවස්ථා ෙනොමැති වීම, තරුණ 
තරුණියන්ට, පාසල් හැර යන්නන්ට රැකියා ලබා දීම සඳහා නිසි 
වැඩසටහනක් ෙනොමැති වීම කියන කාරණයත් අෙප් රට අත් හැර 
විෙද්ශ ෙසේවා සඳහා යෑම ෙකෙර් බලපානවා. අෙප් රෙට් පවුල් 
වටා දැවටී තිෙබන දරිදතාව, රැකියා විරහිතභාවය ආදි කාරණාත් 
එයට විෙශේෂෙයන් බලපානවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන අන්තිම මන්තීතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙවන් 
ඉවත්ව ගියා.  අඩුම තරමින් එතුමාවත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා 
නම් මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙම් විවාදවලට සම්බන්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ගිනි තියන්න පුළුවන් නම්, නටවන්න පුළුවන් නම් 
ඒවාට ෙබොෙහොම උජාරුවට සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙම් වාෙග් වැදගත් 
කරුණු ෙවනුෙවන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ.  
ෙම් පිළිබඳව ජන මාධ්යෙය්ත් අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ කියලා 
මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සංඛ්යා ෙල්ඛන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. 2009දී විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබනවා, 
247,126ෙදෙනක්. 2010දී 267,000 ගණනක්, 2011දී 266,000 
ගණනක්, 2012දී 282,000 ගණනක්, 2013දී 293,000 ගණනක්, 
2014දී තුන්ලක්ෂ ගණනක් විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී 
එම සංඛ්යාව ආපසු බහිනවා, ෙදලක්ෂ හැටතුන්දහස් ගණනකට. 
තව්තිසා දිව්ය ෙලෝකය කළා යැයි, සුරම්ය රටක් බවට පත් කළා 
යැයි කියන ෙම් රෙටන් තමයි විෙද්ශ රැකියා සඳහා දවස ගණෙන් 
පිටත් ෙවලා තිෙබන පමාණය එෙසේ වසරින් වසර වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කාන්තා ශමිකයන්ෙග් 
විෙද්ශගත වීම පතිශතයක් හැටියට ෙගන බැලුෙවොත්,  2009දී 
සියයට 48.31යි.  2012දී සියයට 51යි. 2013දී සියයට 59යි. 2014දී 
සියයට 63යි. 2015දී සියයට 65යි. එම පමාණය දැන් ආපසු අඩු 
ෙවමින් යන පවණතාවකට අපි පැමිෙණමින් සිටිනවා. ෙම් රට 
නිසි පරිදි සංවර්ධනය කළා නම්, කාන්තාවන්ෙග් දරිදතා පශන්ය 
විසඳුවා නම්, පසු ගිය රජය පුරාෙජ්රු ගහපු වැඩසටහන් - දිළිඳු 
සහන වැඩසටහන් යනාදිය - බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආකාරයට 
කියාත්මක වුණා නම්, අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ෙම් ආකාරයට ෙම් 
රට හැර යන පතිශතය වැඩි වන්ෙන්ත් නැහැ; අෙප් රට තුළ 
බරපතළ දරිදතාවක් ඇති වීමක් ෙහෝ ඒ පිටුපසින් සමාජ පශ්න 
ෙගොනු වීමක් ෙහෝ සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ පශ්න විසඳිලා නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පශ්න විසඳිලා නැති නිසා තමයි 
අෙප් රටින් විෙද්ශගත වන්නන්ෙග් සංඛ්යාව ෙම් ආකාරයට වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් රජය අලුෙතන් කල්පනා 
කරනවා, සමහර රටවල ගෘහ ෙසේවය  සඳහා කාන්තාවන් යැවීම 
නවත්වා තිෙබනවා වාෙග් අෙප් රටිනුත් ගෘහ ෙසේවය සඳහා 
කාන්තාවන් යැවීම නවත්වනවාද, නැද්ද කියලා. දැන් ඒ ගැන 
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සලකා බලමින් ඉන්නවා. අෙප් ගරු මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකුෙගන්ම කියැවුණා, ෙම් රට තුළ කාන්තාවන්ට, 
ශමිකයන්ට ෙඩොලර් 300ක ආදායමක් උපයා ගැනීෙම් අවස්ථාවක් 
හදා ෙදන්න අපට පුළුවන් නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පවුල්වල ආර්ථික 
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කර ෙදන්න පුළුවන් නම්, අර අපි කථා කරපු 
රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න 
පුළුවන් නම්, රට හැර යන අෙප් කාන්තාවන්ෙග් ඒ ගමන 
නවතිනවා කියලා.  

ෙම් ළඟදී මා සංචාරයක් සඳහා ගිය ෙවලාෙව් කුෙව්ට් තානාපති 
කාර්යාලයට ෙපොඩ්ඩක් ෙගොඩ වැදුණා. මා යන ෙකොට 
තානාපතිවරයා එළියට ගිහිල්ලා. ෙමොනවාටද එළියට ගිෙය් කියලා 
ඇහුවාම, පළමුවැනි ෙල්කම්වරයා කියනවා රැකියා ෙහොයන්න 
ගිහිල්ලායි කියලා. ඊට පස්ෙසේ තානාපතිවරයා ආවා. මා 
තානාපතිපතුමා එක්ක කථා කළා. ඒ තානාපති පුටුෙව් ෙවනදා 
හිටිෙය්, පුටුව රත් කර කර, තමන්ෙග් සුඛ විහරණය ෙවනුෙවන් 
වැජඹුණු තානාපතිවරුන්. අහන්නත් සන්ෙතෝෂයි, ෙම් රජය 
යටෙත් දැන් එහි සිටින තානාපතිවරයා එළිෙය් මාර්කට් එකට 
බැහැලා විවිධ ආයතන, විවිධ රැකියා ලබා ෙදන ස්ථාන කරා 
යනවා,  පුහුණු ශමිකයන් සඳහා ෙහොඳ මිලක්, ෙහොඳ රැකියා 
අවස්ථා ලබා ගන්න. ස්ථාන ගණනාවකට ගියාම ඒ ආයතනවල 
සිටි පධානීන්ෙගන් ලැබුණු පතිචාර ගැන එම තානාපතිතුමා මා 
සමඟ කිව්වා. සමහර ආයතනවල සිටින පධානීන් කිව්වාලු, "මම 
කුඩා කාලෙය් නැළවිලා තිෙබන්ෙනත් ලංකාෙව් අම්මා 
ෙකනකුෙග් උකුෙල්"යි කියලා. සමහර  රටවල සිටින ධන 
කුෙව්රයින්, සමහර රජවරු, සමහර කුමාරවරු බහුතරයක් කුඩා 
කාලෙය් නැළවිලා තිෙබන්ෙන් අෙප් සිංහල අම්මලාෙග් උකුෙල්. 
ඒ ව්යාපාරිකයන් බහුතරයක් ෙපෝෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් 
සිංහල අම්මලාෙග් ෙසේවෙයන්. ඒ ෙගෞරවය තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ලංකාෙවන් පිට රටවලට යන අය පිළිබඳව තිෙබන 
ලිංගික, වහල් ආකල්ප  පැත්තකට දමලා, මාතෘත්වය පැත්ෙතන් 
එම ආකල්ප ෙහොඳ පැත්තකට ෙයොමු කර ගන්න පුළුවන් නම් 
විෙශේෂෙයන්ම අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්නට පුළුවන්.  

මා කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි,  ෙමය අත්යවශ්ය, ඉතාම 
වැඩදායී ෙයෝජනාවක් විවාද වන අවස්ථාවක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මට තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා ෙන්.   

අපි ඊෙය් දැක්කා, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් පාත්ත පැටවුන් 
ෙපෝලිමක් වාෙග් කර පටි ටිකක් දාෙගන ඉන්න ආකාරය. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයා නම් ඒ කර පටිය ෙකළින් 
දාෙගන හිටියා. සමහර තරුණ ගරු මන්තීවරු ඒ කර පටිය ගැට 
ගසා ෙගන හිටියා.  කරපටි සංසක්ෘතිෙයන් අෙප් රට මුදවා ෙගන 
ආපසු ෙහොඳ සංස්කෘතියක් කරා ගමන් කරන ෙකොට, ආෙයත් 
කරපටි සංස්කෘතියකට මඟ ෙපන්වූ කණ්ඩායමක් අපි ඊෙය් 
දැක්කා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙම් ෙගොල්ලන් ඊ ෙය් කරපටි වන්නමක් නැටුවා. මීට 
සතියකට ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා මහනුවර ඉඳලා පයින් ඇවිල්ලා 
අරක්කු බීෙගන විවිධ නැටුම් නටා ෙගන -  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙඩඟා නැටුම්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්, ෙඩඟා නැටුම් නැටුවා. ඉතින් ෙම් ෙගොල්ලන් සතියකට 

වතාවක් නටනවා, ගම්වල ජනතාවට විෂ ෙපොවනවා. වැදගත් 
කාරණයක් සාකච්ඡා වන අද දවෙසේත් ඒ අය ෙම් සභාෙව් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඊෙය්ත් අපි ඉතා වැදගත් කාරණයක් ෙවනුෙවන් පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරද්දී, ඒකටත් විරුද්ධත්වය පළ කරමින් 
සිටියා.  ෙම් ෙගොල්ලන් සතියක් සතියක් ගාෙන් නටන නැටුම් 
බලලා දැන් ජනතාවට එපා ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.   අර නිතර දකින 
කුකුළාෙග් කරමල සුදුයි කියනවා වාෙග් සතියකට වතාවක් ෙම් 
අයෙග්  නැටුම් බලලා එපා ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.   

ඊෙය්-ෙපෙර්දා මහනුවර ඉඳලා  ෙපරහැරක් ආවා. ඒෙක් අලි 
හිටිෙය් නැහැ.  සාමාන්යෙයන් මහනුවර ඉඳලා එන ෙපරහැරවල 
අලි ඉන්නවා. නමුත්, එම ෙපරහැෙර් අලි හිටිෙය් නැහැ. ඒෙක් 
හිටිෙය් අම්බරුවන්. ඒ අයට කෑමක් ලැහැස්ති කර තිබුණා, 
කිරිබත්ෙගොඩ. අපරාෙද් කියන්න බැහැ, ඒ ආපු ෙපළපාළිය ගියාට 
පස්ෙසේ,  තැන් තැන්වල ලයිට් කණුවල එල්ලා  තිබුණු තණෙකොළ 
මිටි ටිකටත් ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ඒවා ඉතින් කවුරුවත් බෑග්වල 
දාෙගන අරෙගන යනවායැ? අනිවාර්ෙයන්ම ඒ තණෙකොළ මිටි 
ටික පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් විකාර කරමින් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ කරන්ෙන් ගම්වල 
ඉන්න ජනතාවට නැති විසක් කවලා, ජනතාවෙග් ඔළුව අවුල් 
කරලා තමන් වටා කැරෙකන බූමරංගයන්ෙගන් ෙබ්ෙරන්න, 
තමන් වටා කැරෙකන ෙචෝදනාවලින් ෙබ්ෙරන්න මහා ජනතා 
පවුරක් හදා ගන්නයි. ඒ සඳහා දරන උත්සාහයක් තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව ඉවරයි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් මෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින් ෙම් 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.22] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, විෙශේෂෙයන්ම  සභාව කල් 

තැබීෙම් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම විවාදෙය්දී සියලුම මන්තීවරු විෙද්ශ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේවෙය් නියුතුව සිටින සියලු ෙදනාෙග්ම පශ්න, ඔවුන් මුහුණ 
ෙදන ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කළා. කාලෙයන් කාලයට ෙම් පශ්න 
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් මාධ්ය තුළිනුත් අපි කථා කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ෙසේවය කිව්වාම මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය 
කරන අෙප් කාන්තාවන්ෙග් හා පිරිමින්ෙග් පශ්න තමයි හැමදාම 
කථා කරන්න ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, මැද ෙපරදිග රටවලට 
ලංකාෙවන් යන ශමියකයන්ෙග් පමාණය ඉතා විශාලයි. ලක්ෂ 
10කට අධික පමාණයක් ඒ රටවල වැඩ කරන නිසා 
නිරන්තරෙයන්ම ඔවුන් මුහුණ ෙදන ගැටලු හා පශ්න තමයි  මාධ්ය 
තුළිනුත් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෙරන සාකච්ඡාව තුළත් ෙපොදුෙව් 
සියලුම ගරු මන්තීවරු කථා කෙළේ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමියත් ෙමතැන 
සිටින නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් මුහුණ ෙදන පශ්න, ගැටලු 
කිහිපයක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරවන්න මමත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ගත්තාම දවසින් දවස කම කමෙයන් ලංකාෙවන් යන 
ශමිකයන්ෙග් - ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග්- පමාණෙය් අඩු වීමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අද මැද ෙපරදිග රටවලට ලංකාෙවන් විතරක් 
ෙනොෙවයි අෙනකුත් රටවලින්; අග්නි දිග ආසියානු රටවලිනුත් 
ශමිකයන් එනවා. ඒ එන පමාණය හා ඔවුන්ට ෙගවන වැටුප් 
පමාණය අනුව, ලංකාෙවන් යන ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් පැත්ෙතන් 
බැලුවත්, කම්කරුවන්ෙග් පැත්ෙතන් බැලුවත් දවසින් දවස  යන 
පමාණෙය් අඩු වීමක් දකින්න ලැෙබනවා. ෙමොකද, අද ෙලෝකෙය් 
රටවල, විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු රටවල  දුප්පත්ම රටවලින් හුඟාක් 
ෙදෙනක් අඩු වැටුපකට පිට රටවලට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න 
ලැහැස්ති  ෙවලා ඉන්නවා. අෙප් ගෘහ ෙසේවිකාවකට අඩුම ෙව්තනය 
ෙඩොලර් 300ක් කියලා අපි තීරණය කරලා ඉන්න ෙකොට 
බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවල කාන්තාවන් ෙඩොලර් 185ක 
ෙව්තනයකට ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට මැද ෙපරදිග රටවලට 
යන්න ලැහැස්තියි.  විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය සති කිහිපය තුළ 
බංග්ලාෙද්ශය තමන්ෙග් රටින් ගෘහ ෙසේවිකාවන් යවන්න සවුදි 
අරාබිය වාෙග් රටවල් එක්ක එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙඩොලර් 185ක වැටුපකට බංග්ලාෙද්ශෙයන් ගිහිල්ලා ඒ රටවල 
වැඩ කරන්න ඔවුන් ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
බංග්ලාෙද්ශෙය් කම්කරුෙවෝ මැද ෙපරදිග රටවල ෙඩොලර් 160ක 
වැටුපකට වැඩ කරන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ෙමොකද, 
බංග්ලාෙද්ශය කියන්ෙන් විශාල ජනගහනයක් තිෙබන රටක්. ඒ 
වාෙග්ම ඒ රට තුළ තිෙබන රැකියා පමාණය ඉතාම අඩුයි. ඒ රැකියා 
අඩු නිසා බංග්ලාෙද්ශෙය් ඉන්න කම්කරුෙවෝ මැද ෙපරදිග විතරක් 
ෙනොෙවයි  ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලත් ෙසේවය කරනවා.  

අපි යුෙරෝපා රටවලට ගිහිල්ලා බැලුවත් -ඇෙමරිකාව, 
යුෙරෝපය- වාෙග් රටවලත්  ලංකාෙව් අය පැයකට ෙඩොලර් 10කට 
වැඩ කරන ෙකොට බංග්ලාෙද්ශෙය් කම්කරුවන්  ෙඩොලර් 5කට වැඩ 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකාව, 
කැනඩාව, යුෙරෝපය වා ෙග් රටවලට ගිහිල්ලා සියයට 50කට අඩු 
වැටුපකට වැඩ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ අනුව මැද ෙපරදිග 
විතරක් ෙනොෙවයි, යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව, කැනඩාව වාෙග් 
රටවලදී  බංග්ලාෙද්ශ ජාතිකයින් ඉතාම අඩු වැටුපකට වැඩ 
කිරීමට කැමැති නිසා හුඟාක් ශී ලාංකිකයන්ෙග් රැකියාවලට විශාල 
අනතුරක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපට තිෙබන එක 
වාසනාවක් තමයි බංග්ලාෙද්ශෙය් කාන්තාවන්ට වඩා තවම 
ලංකාෙව් ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට මැද ෙපරදිග ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් ශී 
ලාංකික කාන්තාවන්ට තිෙබන බුද්ධිමත්භාවය නිසායි.  
සාක්ෂරතාව, අධ්යාපන මට්ටම, යමක් වටහා ගැනීෙම් ශක්තිය, 
ඉෙගන ගැනීෙම් හැකියාව ඔවුන්ට තිෙබනවා. ඔවුන් ඉතා 
ඉක්මනින් ඉෙගන ගන්නවා. බංග්ලාෙද්ශෙය් කාන්තාවන්ෙග් 

සාක්ෂරතාව තිෙබන්ෙන් ඉතාම අඩු මට්ටමකයි. බුද්ධිමත්භාවය, 
අධ්යාපන මට්ටම ආදී සියලු ෙද්වල්වලින් ෙබොෙහෝ පහළ මට්ටමක 
ඔවුන් සිටින නිසා ඔවුන් ෙඩොලර් 185ක වැටුපකට රැකියාවට 
යන්න ලෑස්ති වුණත්, මැද ෙපරදිග ඉන්න ෙබොෙහෝ අරාබි 
ඒජන්සිකරුෙවෝ, ඒ වාෙග්ම එහි ඉන්න ෙබො ෙහෝ නිෙයෝජිතෙයෝ 
බංග්ලාෙද්ශ කාන්තාවන් ෙගන්වා ගන්න කැමැති නැහැ. ලංකාෙව් 
ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට යම් පමාණයකට ඉල්ලුම තිෙබන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම, සාක්ෂරතාව 
බංග්ලාෙද්ශයට වඩා ඉහළින් තිෙබන නිසායි. 

දැන් ඇති වී තිෙබන ගැටලු ගැන කියන්න ඕනෑ. බංග්ලාෙද්ශය 
ඉස්සර ගෘහ  ෙසේවිකාවන් හැටියට කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග 
රටවලට යැව්ෙව් නැහැ. ඔවුන් ඒක නවත්වලායි තිබුෙණ්. අද එය 
විවෘත කිරීම නිසා ලංකාෙව් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට 
අනිවාර්යෙයන්ම යම් තර්ජනයක් එල්ල ෙවනවා. ෙඩොලර් 185ක් 
වැනි අඩු වැටුපකට වැඩ කිරීමට ඔවුන් ලෑස්ති නිසා ඔවුන්ට 
තිෙබන market එක ඉහළ යන එක ස්වාභාවිකයි. ඉදිරිෙය්දී 
අනිවාර්යෙයන්ම අපට මැද ෙපරදිග රටවලට හා ෙලෝකෙය් 
අනිකුත් රටවලට රැකියා සඳහා තිෙබන ඉල්ලුමත්, ඒ රැකියාවල 
තත්ත්වයත් බැලුවාම යම් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ඒ අනතුරුදායක තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න නම් මා 
හිතන හැටියට අපි යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළකට ලෑස්ති ෙවන්න 
ඕනෑ. අපි ඒකට යම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් වෘත්තීය තත්ත්වය ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් වැඩසටහන් කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ තුළින් 
ඒ ෙසේවක ෙසේවිකාෙවෝ වෘත්තීය මට්ටමින් ඉහළ තැනකට ෙගන 
යා හැකියි. විෙශේෂෙයන්ම පාකිස්තානය ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
යවන්ෙන් නැහැ, ඉන්දියාව ගෘහ ෙසේවිකාවන් යවන්ෙන්ත් නැහැ, 
ෙන්පාලය ගෘහ ෙසේවිකාවන් යවන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් 
අනාගතෙය්දී ඒ රටවලුත් ගෘහ ෙසේවිකාවන් යවන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් සහ අද බංග්ලාෙද්ශය වැනි රටවල් ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ඇතුළත් වීම නිසාත් මා හිතන හැටියට මීට වඩා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තුළ විශාල තරගකාරිත්වයක් ඇති වන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
ඉන්දියාව, ෙන්පාලනය වැනි රටවල් ගත්ෙතොත්, ඔවුනුත් ෙඩොලර් 
185ක්, ෙඩොලර් 200ක් වැනි වැටුපකට විෙද්ශ රැකියාවලට යන්න 
පටන් ගත්ෙතොත්, අපට ඒ තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවනවා. ඒ තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
වෘත්තීය මට්ටෙම් ෙසේවකයන්, ෙසේවිකාවන් නිර්මාණය කරන්න 
ෙවනවා. ඒ සඳහා යම් වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක කළ යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව කාරණයක් මා පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. මැද ෙපරදිග රැකියාවලට ගිය ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට 
සිදුවන අසාධාරණකම්, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට එල්ලවන තාඩන 
පීඩන, ඔවුන්ෙගන් ගන්නා අයුතු පෙයෝජන, ඒ වාෙග්ම කාල 
සීමාවක් ෙනොමැතිව ඔවුන්ෙගන් වැඩ ගැනීම වැනි ගැටලු රාශියක් 
හැම දාම තිෙබනවා. ඉන්දුනීසියාව ගත්ෙතොත්, මැද ෙපරදිගට 
වැඩිෙයන්ම ගෘහ ෙසේවිකාවන් යවන රටක් තමයි ඉන්දුනීසියාව. 
පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල ගෘහ ෙසේවිකාවනුත් 
මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය කරන ෙකොට ඒ වාෙග් යම් යම් තාඩන 
පීඩනවලට මුහුණ දීම නිසා ඒවා අඩු කරගන්න ඒ රටවල් යම් යම් 
කමෙව්ද කියාත්මක කළා. මා හිතන හැටියට ඉන්දුනීසියාව අදාළ 
රටවල තානාපති කාර්යාල හරහා ඒ රැකියා නි ෙයෝජිතයා සමඟ 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම තුළින් ඔවුන් 
යවන ගෘහ ෙසේවිකාවයි, ෙගන්වන තැනැත්තායි පිළිබඳව 
ඉන්දුනීසියානු තානාපති කාර්යාල ඒ රෙට් තිෙබන ආයතනත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා යම් විමර්ශනයක් කරනවා. ඉන්දුනීසියානු 
කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග රටවල රැකියාවලට යන්න කලින්, 
ඔවුන්ව ෙගන්වන sponsor , එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ව ෙගන්වන 
තැනැත්තා, ඒ අය මීට කලින් blacklist  ෙවලා තිෙබනවාද, ඔවුන් 
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යම් යම් ෙද්වල්වලට සම්බන්ධෙවලා ඉන්නවාද, ඔවුන් යම් යම් 
වැරැදිකරුවන් හැටියට නීතිය හමුවට ඉදිරිපත්කර තිෙබනවාද, 
ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල මීට කලින් රැකියා කරපු ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
යම් යම් අපහසුතාවන්වලට, යම් යම් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවාද කියලා විමර්ශනය කරනවා. අපි හැම දාම 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ඒජන්තවරයායි, ෙසෞදි අරාබිෙය් ෙහෝ මැද 
ෙපරදිග රෙට් ඉන්න ඒජන්තවරයායි අතර ගිවිසුමක් ඇති කර 
ගැනීමයි. මා හිතන හැටියට ඒ සාම්පදායික කමයට එහා ගිය 
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළකට අපත් යා යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් තමයි 
අපට යම් විමර්ශනයක් කරලා, අෙප් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙසේවය 
කරන්න යන ස්ථානය ආරක්ෂිත තැනක්ද කියන එක ඔවුන් ඒ 
රටවලට යන්න කලින් අපට හරිහැටි හඳුනා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අපට ඉදිරිෙය්දී කරන්න 
වනවා. ඒ වාෙග් සැලසුම් සකස් කරන්න ෙවනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම තව එක කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ගරු ඇමතිතුමියත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමතැන ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගෘහපාලිකාවක් -housemaid- විධියට යන 
කාන්තාවට නිශ්චිත වැඩක් නැහැ. ඇය මුළු ෙගදරම තිෙබන 
සම්පූර්ණ වැඩ කරන්න ඕනෑ. රිසානා නාෆික්ෙග් මරණය ගැන අපි 
කථා කළත්, රිසානා නාෆික් ගිෙය් housemaid ෙකෙනක් හැටියට 
කියලා අපි දන්නවා. නමුත්, ඇය ගිහිල්ලා කෙළේ ළමයි බලා 
ගන්නා වැඩය; ඇය babysitter ෙකෙනකුෙග් වැඩය කෙළේ. නමුත්, 
ඇයට වීසා එක හම්බ වුෙණ් housemaid ෙකෙනකු හැටියටයි. 
Babysitter කියලා කියන්ෙන් වෘත්තීයමය රැකියාවක්. ළමයි බලා 
ගැනීෙම් වැඩයට යම් පුහුණුවක් ඕනෑ, යම් දැනුමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අත් දැකීම් තිෙබන්නත් ඕනෑ. ඒ කිසිම ෙදයක් 
නැතුව housemaid වීසා එකට ගිය ඇයට ෙවනම රැකියාවක් 
කරන්න දුන්නා. ඒ, babysitter  රැකියාව. ඒ babysitter  රැකියාව 
කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඇයෙග් අතින් ළමයකුෙග් ජීවිතය නැති 
වුණා කියලා ඇයෙග්ත් ජීවිතය නැති වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවලට ගෘහ ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 
යවන ෙකොට අපි ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් යම් වර්ගීකරණයකට යා 
යුතුයි. ෙමොකද, යම් ෙකෙනකු housemaid රැකියාවට ගියා නම්, 
ඔහු ෙහෝ ඇය housemaid වැඩය පමණයි කරන්න ඕනෑ. ඔහු ෙහෝ 
ඇය babysitter වැඩය කරන්න සම්බන්ධ කර ගන්න බැහැ. ළමයි 
බලන්න යවනවා නම්, ඒ ළමයි බලන වැඩයට babysittersලා 
යවන්න ඕනෑ. වීසා ලබා දීෙම්දීත් අනිවාර්ෙයන්ම ඒ වර්ගීකරණය 
අවශ්යයි. අපට ඉදිරිෙය්දී ෙමන්න ෙම් වාෙග් යම් යම් ෙද්වල් 
ඉදිරිපත් කරලා යම් යම් නීති රාමු හදා ගන්න වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම තව 
කරුණක් කියනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට 
අලුෙතන් හිතන්න වනවා. ෙමොකද, ෙලෝකය දැන් ෙවනස් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දීත් ෙලෝකය හුඟක් දුරට ෙවනස් වනවා. දැන් 
යුෙරෝපා ආර්ථිකය අවපාතයකට යන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. 
යුෙරෝපෙය් ඉන්න යුෙරෝපීයන්ට රස්සා නැහැ. ඇෙමරිකානුවන්ට 
එෙහේ රස්සා නැහැ. ඒ නිසා අද පිට රටවලින් ඇවිල්ලා ඉන්න 
මිනිසුන්ව ඒ රටවලින් යවන්න උත්සාහ කරනවා. ෙමොකද, 
ඔවුන්ෙග් රෙට් ඉන්න මිනිසුන්ටත් අද රස්සා නැති හින්දා. 
තස්තවාදී පශ්න උඩ විෙශේෂෙයන්ම අද මැද ෙපරදිග රටවල 
ආර්ථිකෙය්ත් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ෙතල් මිල පහත වැටිලා 
තිෙබනවා. සවුදි අරාබිෙය් ආර්ථිකයත් යම් අවපාතයකයි ගමන් 
කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී සම්පදාෙයන් බැහැරව අලුත් අදහසක්, අලුත් 
දැක්මක් උඩ අපට ෙම් ගමන යන්න වනවා. එෙහම ගිෙයොත් තමයි 
අපට අලුත් රැකියා, අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා. 

[අ.භා. 3.34] 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කාෙලෝචිත මාතෘකාවට 

මටත් කාලය ෙවන් කිරීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

"ෙගදර බුදුන් අම්මා" කියන අෙප් ආදරණීය මව්වරු, අෙප් 
ආදරණීය සෙහෝදර සෙහෝදරියන් තමයි අපි ගෘහ ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් හැටියට මැද ෙපරදිගට සහ ෙවනත් රටවලට 
යවන්ෙන්. එහිදී ඔවුන්ට වන හිංසා පීඩන, අඩන්ෙත්ට්ටම් ගැන අප 
සියලු ෙදනා ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් ඉන්නවා කියන කාරණයත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න ඕනෑ. සියයට 60ක්, 70ක් 
වැනි පමාණයක් අද ෙම් රට අත් හැරලා කීයක් හරි හම්බ කර 
ගැනීෙම්  ෙච්තනාෙවන් පිට රටවලට යනවා. එෙලස යන ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කාන්තාවන්. එයිනුත් වැඩි ෙදෙනකු අද ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
හැටියටයි යන්ෙන්. පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් අද වනෙකොට 
සියයට 63ක් වැනි පමාණයක් තමයි පුරුෂයන් මැද ෙපරදිගට 
යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ස්තියන් සියයට 36කට වැඩි පමාණයක් අද 
අෙප් රට අත් හැරලා මැද ෙපරදිගට යනවා.  

ඉස්සර තිබුණු ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් හැම 
ෙවලාෙව්ම කියපු ෙදයක් තමයි, ෙමොවුන් "රට විරුෙවෝ" කියලා. 
අද වනෙකොට රට විරුවන්ට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම අප සියලු 
ෙදනාම දන්නා කාරණයක්. 2014 වර්ෂය වනෙකොට සියයට 
36.7ක් වැනි පමාණයක් ලංකාෙවන් විෙද්ශ රැකියා සඳහා -
විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ෙසේවය සඳහා- ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත්, 
2015 වර්ෂය ෙවද්දි ඒ පමාණය අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සිටින 
ආදරණීය මව්වරු, සෙහෝදර සෙහෝදරියන් විෙද්ශ රටවලට යවා 
ෙම් රටට සල්ලි ෙග්න්න ආණ්ඩුවක් හැටියට අද අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් විෙද්ශ රටවලට යවා 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත, ඔවුන්ෙග් අනාගතය සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් 
අවදානමට ලක් කරලා ඔවුන් අපහසුතාවට ලක් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා ෙම් සංඛ්යාව අඩු කර 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස 2014 වර්ෂෙය්දී 88,626ක් ෙම් රටින් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත්, 2015 වර්ෂය ෙවද්දි ෙම් පමාණය 
73,278කට අඩු කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පමාණෙයනුත් සියයට 96කට වැඩි පමාණයක් මැද ෙපරදිග 
රටවලට තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙම්ක දකින්ෙන් ෙද්ශීය 
රැකියාවලට පවණතාවක් හැටියටයි. අපි දන්නවා, ෙමොවුන් 
agency එෙක් ඉඳලා, ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ඉඳලා වැඩ කරන නිවස 
දක්වා ගිහිල්ලා, නැවත වතාවක් agency එකට එනකල් හිංසාවට, 
පීඩාවට ලක්ෙවන බව. ඔවුන් හිංසාවට, පීඩාවට ලක්ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ට ගහනවා, ඔවුන්ට ඇණ ගහනවා, ඔවුන්ව 
පුච්චනවා, සමහර අයට පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ, ඒ වාෙග්ම සමහර 
අය දූෂණයට ලක්ෙවනවා, සමහර අය මරණයට පවා පත්ෙවනවා. 
2010 සිට 2015 දක්වා කාලය ගත්තාම මරණ 17කට වැඩි 
පමාණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සිදු වුණු හිරිහැර ගත්තාම, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2010දී හිරිහැර සිදුවීම් 11,945ක්, 2013දී 11,125ක් වශෙයන් 
වාර්තා වුණා. නමුත් 2015 ෙවන ෙකොට 8,054ක් දක්වා එහි අඩු 
වීමක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමියෙග් තිෙබන දක්ෂතාව, 
එතුමියෙග් තිෙබන කැපවීම, ඒ වාෙග්ම එතුමියෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් තිෙබන කැපවීමත් එක්ක ඒ හිරිහැරයට ලක්වන 
පමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 2013දී එම 
පමාණය 11,125ක්ව තිබුණා. එය, 2015 ෙවන ෙකොට 8,054 දක්වා 
අඩු කරගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අද යහ 
පාලනයත් එක්ක ඇති වුණු ෙවනස. ෙහොඳ කාර්ය මණ්ඩලයකුත්, 
ඒ වාෙග්ම එම කාර්ය මණ්ඩලයට නායකත්වය ෙදන්න පුළුවන් 
ඇමතිවරියකුත් පත් ෙවලා තිෙබන නිසා අද සැබෑ “රට විරුවා”ට 
පිට රට ෙගොස් ෙම් රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා නමට පමණයි "රට විරුවා" කියන නම ඔවුන්ට 
ලබා දුන්ෙන්. නමුත් සැබෑ රට විරුවා ෙවනුෙවන්, හිංසාවට, 
පීඩාවට ලක්වන රට විරුවන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන් 
ඇමතිවරියක් අද පත්ෙවලා ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

 2013 ෙවද්දී සවුදි අරාබිය තුළ හිංසාවට, පීඩාවට ලක් වුණු 
පමාණය ෙලස 6,378ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 2015 
ෙවද්දී එම පමාණෙයන් 2,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. එය 2015දී 4,504 දක්වා අඩුවීමක් අපට දකින්නට 
පුළුවන්. අෙප් රජය කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක, තිෙබන 
ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාත් එක්ක අද ශී ලංකාව ඉදිරිෙයන් 
සිටිනවා කියන එකත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 

අහිංසක මව්වරු, විෙශේෂෙයන්ම නැගණියන් මැද ෙපරදිගට 
ගිහිල්ලා දුක් කම් කටුලු විඳිනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් 
පවුල් ඒකක කඩාෙගන වැෙටනවා. අපි ඒක දකිනවා.  

 මැද ෙපරදිග ශමිකයන් පිළිබඳව කථා කරද්දී අපට අමතක 
කරන්න බැරි කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි රිසානා නාෆික් 
නැගණිය. 2013 ජනවාරි 9වැනිදා එතුමිය අෙපන් සමු ගත්තා. එහි 
සම්පූර්ණ වගකීම එවකට තිබුණු ආණ්ඩුවට ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
එවකට තිබුණු ආණ්ඩුවට එතුමියව ෙබ්රාගන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා. නමුත් එතුමිය අෙපන් ෙවන්වීම තුළින් එවකට තිබුණු 
රජෙය් අෙපොෙහොසත්කම, ඔවුන් තුළ තිබුණු අදක්ෂකම ෙපන්වා 
දුන්නා. මට මතකයි, මෙග් පියා -දිවංගත ෙදොස්තර ජයලත් 
ජයවර්ධන මැතිතුමා- ෙමම උත්තරීතර සභාෙව්දීම රිසානා ගැන 
කථා කරද්දී කිව්වා, "ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට යන අහිංසක 
මවුවරු, පියවරු සහ සෙහෝදර සෙහෝදරියන් අපි දකින්ෙන් 
'modern day human slavery' හැටියට" බව. ඉසස්ර අපිකාෙවන් 
ඇෙමරිකාවට ගිය කලු ජාතිකයන් පීඩාවට ලක්වන හැටි අපි 
දැක්කා. අද සමහර රටවලදී ලාංකිකයනුත් එවැනි පමාණයක් 
පීඩාවට ලක්ෙවනවා. ඒක නිසා තමයි "modern day human 
slavery" කියලා එතුමා කිව්ෙව්. නමුත් "International 
Convention on the Protection of the Rights of all Migrant 
Workers and Members of their Families"  කියන පඥප්තියට 
අත්සන් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන එකත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. අහිංසක ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් පක්ෂයක් 
හැටියටත්, ආණ්ඩුවක් හැටියටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් අපි මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

රට ෙවනුෙවන් ෙම් තරම් වැඩ කරන, ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් වන අම්මලා ෙම් රෙට් සිටින අහිංසක ළමයින්ෙග් 
අධ්යාපනය සඳහා, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය සඳහා, ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම 
සඳහා  ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඔවුන් ෙම් රටට ෙමොන තරම් මුදල් 

කන්දරාවක් ෙග්නවාද කියලා කිව්ෙවොත්, 2009දී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 3,330ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
2010දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,116ක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. 2014දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7,018ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනයටත්, ෙම් රෙට් 
පැවැත්මටත්, ඔවුන්ෙග් පවුල්වල නඩත්තුවට සහ පැවැත්මටත් ඒ 
අහිංසක මවුවරු ඔවුන්ෙග් ජීවිත පරදුවට තබලා වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් ෙම් තරම් විශාල මුදල් පමාණයක් 
අෙප් රටට එවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසක මව්වරු, ඒ 
වාෙග්ම දුවා දරුවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට, නුපුහුණු 
ශමිකයන් හැටියට ෙම් රටින් යවන්නට ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොෙවන බව විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ෙයොවුන් 
ෙපරමුෙණ් සභාපතිවරයා හැටියට මම කියා සිටින්නට ඕනෑ. ඒ 
යවන සංඛ්යාව ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඒ  සඳහා අපට ඉතාමත් 
ෙහොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක්, නිලධාරි මණ්ඩලයක් සහ 
ඇමතිතුමියක් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවට ඒ සඳහා අවශ්ය ශක්තිය 
ඇමතිතුමිය ලබා ෙදනවා යන කාරණයත් කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.42] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදයට එක් වන්නට  

අවස්ථාව මට ලබාදීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම සතුටු වනවා.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක අෙප් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් අද ෙගනාවා. 
ෙයෝජනාවට කරුණු දක්වලා, එතුමන්ලා කිසිෙවක් ෙම් ෙව්ලාෙව් 
ෙම් ගරු සභා ගැෙබ් නැහැ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ඉන්නවා.  
 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඉන්නවාද? මට සමාවන්න. ඔබතුමා එෙහම හිටිය එක 

ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් ෙහොඳයි.  ෙම් විවාදය 
අවසානෙය්දී කරුණු සමාෙලෝචනය කරන ෙව්ලාෙව්, අඩු ගණෙන් 
අෙප් ඇමතිතුමියෙගන් හරස් පශ්නවත් අහන්න. එතෙකොට තමයි 
ෙම් සංවාදය එන්ෙන්. ඔබතුමා  සභා ගැෙබ් රැඳී සිටීම ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, මම මීට ෙපර බැලුවාම ඔබතුමන්ලා 
සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. 

අපි දන්නවා, ෙහොඳ අමාත්යතුමියක් ෙම් අමාත්යාංශයට ඉන්නා 
බව. මව් ෙසෙනහස පිළිබඳව දන්නා, කාන්තා අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳව අත් දැකීම් ලබපු ඇමතිතුමියක්. සමහර ෙව්ලාවට යම් 
යම් ෙද්ශපාලන වැඩවලදී එතුමිය කාන්තා හිංසනයටත් ලක් 
ෙවන්නත් ඇති. ඒ නිසා එතුමියට ෙම් ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක්  
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත එතුමිය ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් අවුරුද්ෙද් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ඇහැට ෙපෙනන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  
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[ගරු (ෛවද් ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා] 
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ෙම් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය  අමාත්යවරයා විධියට පමාද 
ෙවලා ෙහෝ අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් 
පත්වීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ෙම් 
පශ්න පිළිබඳව ඉතාම සානුකම්පිතව, සංෙව්දීව හිතලා, ෙමතුන්ලා 
ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් කරුණු කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට ඒ ෙදපළට අවකාශ ලැෙබයි 
කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද උදෑසන සභාව ආරම්භ 
කරන ෙව්ලාෙව් මම සභා ගර්භෙය් හිටිෙය් නැහැ. අෙප් ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මන්තීතුමිය එතුමියෙග් වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක් 
ෙමතැනදී කථා කරලා තිබුණා.  ඒ වරපසාද පශ්නෙයන් කියලා 
තිබුෙණ්, එතුමියට අපහාස ෙවන විධියට, කාන්තා හිංසනයක්, 
පීඩාවක් ඇති වන ආකාරයට මම යම් කිසි කථාවක් ෙපෙර්දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළා කියලායි. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකර ෙම් පිළිබඳ අදාළ හඬ   පටිය නැවත අහන්න කියලා. 
එෙහම ඇහුවාම, මෙගන් යම් කිසි වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම දඬුවමකට යටත් වන්න මම ලැහැස්තියි.  

මම මව් ෙසෙනහසට ඉතාමත්ම ආදරය ෙකෙනක්. කාන්තා 
හිංසනයක් පිළිබඳව ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මම ලංකාෙව් ෙකොෙහේදීවත් කාන්තාවකට බැණ 
වැදීමක්වත් සිද්ධ කර නැහැ. එතුමිය එවැනි පකාශයක් කරන විට 
මම සභාෙව් හිටියා නම් උත්තර ෙදනවා. ෙපෙර්දා මම පකාශය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරද්දී එතුමිය විතරයි ෙමතැන හිටිෙය්. 
තමන්ෙග් නම කියන අවස්ථාෙව් එතුමියට නැඟී සිට ඒ ගැන කථා 
කරන්න තිබුණා. ෙවනත් ෙවනත් කමවලින් අද කියනවා, එතුමියට 
අපහාස වන විධියට කථා කළා කියා. මම එදා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
''ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියත් පාද යාතාෙව් ගිහිල්ලා හිටියා. 
ඇවිදලා ඇවිදලා දැන් එතුමියට ෙබොෙහොම අමාරුයි. දැන් කකුල්, 
හන්දි පණ නැති වුණාම ෙතල් ටිකක් ගාගන්න තමයි ෙවන්ෙන්'' 
කියලායි මම කිව්ෙව්. ඒක සිංහල ෙද්ශීය ෛවද්ය කමෙය් එන 
ෙදයක්. එතුමිය නීතිඥවරියක් වුණාට, ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. අපි ගම් දනව්වල නම්, හතර හන්දි ටිකක් පණ නැති 
ෙවන ෙකොට, එක්ෙකෝ ෙතල් ටිකක් ගාලා අත ගානවා; එෙහම 
නැත්නම් තවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක එතුමියට 
ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම්, ෙම්ක කාන්තා හිංසනයක් කියලා එතුමිය 
කථා කරනවා නම් ෙමොනවා කරන්නද? නමුත්, එතුමිය ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා ඊෙය්-ෙපෙර්දා කථා කළ හැටි අපි දැක්කා. 
නායකයන්ට කථා කරන හැටි, අගමැතිතුමාට කථා කරන හැටි, 
මංගල ඇමතිතුමාට කථා කරපු හැටි මම ළඟ ඉඳන් අහෙගනයි 
හිටිෙය්. දැන් ඒවා ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් හිෙත් 
අමාරුවට ෙමෙහම කියනවා.  

පාද යාතාවට ගිහිල්ලා දැන් අමාරුෙව් වැටිලා. දැන් ඒෙකන් 
කවුරුවත් එන්ෙන්ත් නැහැ.ෙම් මන්තීතුමිය දැන් තනි ෙවලා. හිෙත් 
අමාරුවට කියන ෙද්වල් නිසා අපට පශ්නයක් නැහැ. හිත ටිකක් 
ෙවනස් කර ෙගන ඇවිල්ලා, පුළුවන් නම් ඔබතුමියත් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක එකට එකතු ෙවන්න කියලා අපි කියනවා. 
එවිට ෙමවැනි කාන්තා පශ්න, විවිධ වෘත්තීය පශ්න පිළිබඳව 
 ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට කථා කරලා, අෙප් ඇමතිතුමිය එක්කත්, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා එක්කත් එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න 
ඉදිරි කාලෙය්දී පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියා මා හිතනවා. 

විෙද්ශ රැකියා සඳහා යන අයෙග් වැටුප් පිළිබඳවත් මම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ ගැන කථා කරලා තිබුණා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ, විෙද්ශ රටකට 
ගිහින් ලබන ෙම් වැටුප ගැන. ස්වාමි පුරුෂෙයක් හැටියට මම 

දන්නවා, බිරිඳකෙග් කාර්ය භාරය ගැන. ගෘහණියක් හැටියට, 
මවක් හැටියට ඇයෙගන් ෙකෙරන කාර්ය භාරය පිළිබඳව අපි 
දන්නවා; අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපි කාටවත් ඒවා 
සල්ලිවලට, මිල මුදල්වලට ගන්නට බැහැ. එම නිසා  කාන්තාවන් 
පිට රට රැකියා සඳහා යනවාට ෙපෞද්ගලිකව මම  නම් 
සම්පුර්ණෙයන් විරුද්ධයි. ෙමොකද, කාන්තාවන් පිට රට 
රැකියාවලට යාම තුළ ඇති ෙවන සමාජ පශ්නවලට විසඳුම් ලබා 
ෙදන්නට ඔබතුමියට පුළුවන්කමක් නැහැ ගරු ඇමතිතුමියනි. 
සමහර ෙවලාවට කුලී ෙගදරක ඉන්න නිසා ෙග් හදා ගන්නට, 
දරුවන්ට කන්න අඳින්නට ෙදන්නට, දරුෙවෝ පාසලට යවන්නට 
කාන්තාෙවෝ විෙද්ශ රැකියාවලට යනවා. එෙහම යන විට සමහර 
ෙබෝකර්වරුන් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාර, ෙදක ගන්නවා. අපටත් 
කියනවා, "ඔබතුමාටත් ලක්ෂයක් ෙදන්න පුළුවන්, විෙද්ශ 
රැකියාවලට යවන්නට කාන්තාවන් ටිකක් ෙදන්න" කියලා. ෙම්ක 
මිනිස් දඩයමක්, කාන්තා දඩයමක්. මතක තියා ගන්න ෙම්ක ෙම් 
රෙට් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් බව. සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙබෝකර්වරුන් සල්ලි කලින් ෙදනවා. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ඒ මුදල් ෙකොෙහොම අය කරනවාද කියලා. කාන්තාවක් ගෘහ 
ෙසේවිකාවක් විධියට යවන විට මුදල් ෙදන ආයතන තිෙබනවා. 
ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරන්නට ඕනෑ. අපට විෙද්ශ 
විනිමය නාවත් ෙම් කමය සම්පූර්ණෙයන් නතර කරන්නට ඕනෑ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශගත වන අයට ලැෙබන වැටුප් 
පමාණවත් නැහැ. ෙගදර ඉඳලා දරුෙවෝ ටික බලාෙගන, දරුෙවෝ 
පාසලට යවලා, හැන්දෑවට ෙගදර ගිහින් අතුපතු ගාෙගන, ඒ 
කටයුතු කරලාත් අඩුම තරමින් රුපියල් 21,000 - 25,000ක් අතර 
පඩියකට අෙප් පෙද්ශවල ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක ෙසේවයට 
යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අද විෙද්ශ රැකියා කරන 
සමහරුන්ෙග් වැටුප රුපියල් 20,000යි, රුපියල් 18,000යි. ඒ නිසා 
අපි ෙම් වැටුප ගැන හිතලා අෙප් ආකල්ප ෙවනස් කරගන්නටත් 
උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ. පවුල් පසු බිම් ගැන වාර්තාවක් 
ගන්නවා, ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙයන්. නමුත්, විෙද්ශගතවීම 
මත ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් වුණු සමහර අය 
ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් සඳහා රජයක් හැටියට මැදිහත් ෙවන්නට 
ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලවල සමහර විෙද්ශ රැකියා ඇමතිවරු විෙද්ශ 
රටවල රවුම් ගැහුවාට අවසානෙය් ඒවාෙය් පතිඵලය ලංකාවට 
ෙගනාෙව් නැහැ. මට හිෙතනවා, ගරු ඇමතිතුමිය ඒ ගැන දන්නවා 
කියලා. විෙද්ශගත වුණු ශමිකයින් හම්බ වුණාම ඒ අය කියනවා, 
තමන්ෙග් තානාපති කාර්යාලවලින් ඒ අයට සලකන ආකාරය 
ගැන. ඒ අයට කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල තිෙබන්ෙන්. හදිසියක් 
වුෙණොත් ඒ අයට සරණක් ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහරුන් jailsවල 
දාලා තිෙබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා. තානාපති කාර්යාලෙය් 
කිසිම නිලධාරිෙයක් ගිහින් ඒ අයට රැකවරණයක් ෙදන්නට 
උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද සමහර ෙවලාවට සමහරු අපට 
කියනවා, - ඒ අය නීති විෙරෝධී විධියට යනවාද, ලියා පදිංචි 
ඒජන්සියකින් යනවාද, ෙකොෙහොම යනවාද දන්ෙන් නැහැ. ගියාට 
පසුව ඇවිත් කියනවා.- "අෙන්! මෙග් බිරිඳෙග් තත්ත්වය 
ඉතාමත්ම දුක්ඛිතයි" කියලා. සමහරු අෙප් ළඟට ඇවිල්ලා 
අඬනවා. අඬලා කියනවා, එයා ෙගන්වන්න කියලා. අපි එතෙකොට 
විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමියට ලියුමක් යවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ඒවාට ඉතාම සාධාරණ විසඳුම් අපට ලැබිලා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට තවත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි පාසල් පශ්නය. පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී 
ෛවද්යවරුන්ට, ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ට, රාජ්ය පරිපාලන 
ෙසේවෙය් ඉහළ නිලධාරින්ට විෙද්ශයක ඉඳලා ආවත්, ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිටියත් ෙහොඳ වරපසාද ලැෙබනවා. සමහර ෙවලාවට quota එකක් 
තිෙබනවා. නමුත් අද කාන්තාවක් ගෘහ ෙසේවිකාවක් වශෙයන් 
විෙද්ශ රැකියාවකට ගියාම අවසානෙය් ඒ අයෙග් දරුවන්ට යන 
කල දසාව ෙමොකක්ද? ඒ දරුවන්ට  පාසලක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද? සාමාන්යෙයන් ගෙම් ෙගොෙඩ් ළමයි 25ක් 30ක් ඉන්න 
පාසලකට ඇතුළත් කරනවා.  

දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ගිණුම් 
කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් මම සිටියදී, අපි 
හම්බන්ෙතොට වාෙග් දිස්තික්කවල පාසල්වල යම් යම් ක්ෙෂේත 
පරීක්ෂණ කළා. ඉතාම කනගාටුයි. එම පාසල්වල ඉන්න ළමුන් 
සංඛ්යාව නාම ෙල්ඛනෙය් සිටින ළමුන් සංඛ්යාව ෙනොෙවයි. නාම 
ෙල්ඛනෙය් ළමුන් 40ක්  හිටිෙයොත්, ඒෙකන් 10ක් පාසලට 
එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශවල එක්ෙකෝ අම්මා, තාත්තාව 
අත් හැරලා ගිහින්, එෙහම නැත්නම් තාත්තා විතරයි ෙගදර 
ඉන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට අම්මා ගෘහ ෙසේවිකාවක් විධියට විෙද්ශ 
රැකියාවකට ගිහින්. එම නිසා දරුෙවෝ පාසලට එන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා අපි කියනවා, පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අලුත් 
කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියලා. අෙනක් අයට quota එකක් 
ෙදනවා නම් කරුණා කරලා විෙද්ශගත ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් 
දරුවන් ෙවනුෙවනුත්, -ඒක බරපතළ පශ්නයක් ෙවයි.- අඩුම 
තරමින් සාධාරණ නිර්ණායකයක් හරහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙම් වාෙග් සමාජ පශ්න ගණනාවක් 
අද තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙනොෙයක් වැඩ පිළිෙවළවල් සිදු 
ෙවයි. විශාම වැටුප්, රක්ෂණ ආවරණ ෙයෝජනා කම වාෙග් ඒවා 
ඇති ෙවයි.  

පසු ගිය කාලය තුළ විශාල වන්දි පමාණයක් ෙගවලා තිබුණා, 
විෙද්ශගත ව සිට අතුරු දහන් වුණු, මිය ගිය සහ ෙනොෙයකුත් 
කරදරවලට මුහුණ දුන් අය ෙවනුෙවන්.  

 අද තිෙබන අනික් පශ්නය ෙම්කයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. විෙද්ශගත වුණු අය ගැන පසු ගිය කාලෙය් අහන්න 
ලැබුණු කරුණු, කාරණා දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ඒ 
සමහර ඒවා ඉතාම බරපතළ බව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙහොඳයි. මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. අවසන් කරන්න කියා කියන ෙකොටම කථාව අවසන් 
කරන්න අමාරුයි. එක පාරටම කාරණය කියලා අවසන් කරන්න 
ෙවනවා ෙන්. ඒ ගැන සමාවන්න.   

විෙද්ශගත වුණු අය අතෙර් විෙශේෂෙයන්ම දරුණු 
ෙඛ්දවාචකයන්ට ලක් වන පිරිස් ඉන්නවා. පහරදීම් සහ ෙවනත් 
ෙනොෙයක් හිංසන කරලා අවසානෙය් ෙලඩුන්, අබ්බගාතයන් බවට 
පත් ෙවලා එන අයත් ඉන්නවා. Agencies මාර්ගෙයන් පිට 
රටවලට යවනවා නම් ඒ අයට යම් රැකවරණයක් සලසා දිය යුතුයි. 
ඒ අයට හදිසිෙය් තමන්ෙග් අයට කථා කරන්න විධියක් නැහැ. 
දුරකථන පණිවුඩයක් ෙදන්න සමහර විට ඒ ෙගහිමියන් ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කථා කරන්න විධියක් නැහැ. ෙහොෙරන් 
ලියුමක් එවලා, ලංකාවට ආවාට පසුව තමයි යම් යම් ෙද්වලට 
සහන ලැෙබන්ෙන්; කියාමාර්ග ගන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා යම් 
කමෙව්දයක් හදන්න කියා මම වි ෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, අද ෙකොරියාව වැනි රටවල ෙගොඩක් දුක් 
විඳලා, මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන අය ඉන්නවා. එයින් ඔවුන්ට 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් තුනක් මාසයකට හම්බකරන්න පුළුවන්. 
නමුත්, අප එෙහේ ගියාම ඒ අය කළ ඉල්ලීමක් තමයි, "අපටත් අඩු 
ගණෙන් වාහන permit එකක්වත් ෙදන්න,  අවුරුදු ගණනක් දුක් 
විඳලා වැඩ කරලා ඇවිත් වාහනයක් ගන්නත් ෙලොකු මුදලක් 
ෙදන්න ෙවනවා, ඒ නිසා අඩු ගණෙන් යම්කිසි සියයට 
ගණනකවත් සහනයක් සැලෙසන වාහන බලපතයක් අපට 
ෙදන්න" කියන එක. "අප සල්ලි හම්බ කරනවා, ෙගවල් හදනවා, 
නමුත් ලංකාවට ගිහින් අප වාහනයක් ගත්ෙතොත් අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ ඉතිරි කළ මුදල ඒකට වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා" 
කියාත් ඒ අය අපට කිව්වා.  

අවසාන වශෙයන් අෙප් ගරු අමාත්යතුමියටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. විෙද්ශ රැකියා 
ෙදන ෙකොට අපටත් එකක් ෙදකක් ෙබදා ෙදන්න කියාත් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, යම් යම් ෙද්වල් සඳහා විෙද්ශ රැකියා 
අවස්ථා එනවා. අප දන්ෙන්ත් නැහැ. සමහර තැන්වලින් ඒ සඳහා 
ශමිකයන් යවනවා. ෙම් ර ෙට් ෙහොඳ රැකියා සඳහා අවශ්ය 
වටපිටාවක් හදන්න කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අෙප් ශමිකයන් 
ජපානය, ෙකොරියාව වැනි රටවලට යවන්න පුළුවන් පහසුකම් තව 
වැඩිදියුණු කරන්න. ඒ වාෙග්ම සාක්ෂරතාව වැඩි නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් අය බඳවා ගන්න කැමැති විවිධ රටවල් අද 
තිෙබනවා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට ගිහින් ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු 
කරන්න. ෙම් වන විට ෙම් රෙට් විෙද්ශ ආදායම අප ඉහළ 
මට්ටමකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙත්, රබර්, ෙපොල් මත යැපුණු 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය අද ඇඟලුම් සහ විෙද්ශ රැකියාවලින් ලැෙබන 
ආදායම භුක්ති විඳින තත්ත්වයට පත්කර ගන්න ඉවහල් වුණු ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කරගන්න, ෙම් අඩු පාඩුකම් ටික සම්පූර්ණ 
කරෙගන කටයුතු කරන්න ඉදිරිෙය්දී අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.     

 
[අ.භා. 3.53] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන් මුහුණ ෙදන ගැටලු සම්බන්ධව 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියෙග් 
නායකත්වෙයන්, මනූෂ නානායක්කාර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
මෑතකදී එකතු ෙවලා ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතාම 
ෙහොඳින් කරෙගන යනවා. අෙප් විෙද්ශගත ශමිකයන් ගැටලුවලට 
මුහුණ ෙදන කරුණු, කාරණා ගැන අද ෙගොඩක් වාද විවාද වුණා. 
ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කළා. ෙම් පශ්න අද ඊෙය් ඇති වූ පශ්න 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් ඇති වුණු පශ්නයි. 
ෙම්වා කම කමෙයන් දැන් ෙගොඩක් දුරට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 
ග රු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පක්ෂෙය්ම ඉන්න විජිත 
ෙහේරත් මැතිතුමා සමඟ මමත් ෙම් කරුණු සම්බන්ධව ෙසොයා 
බලන්න 2002 වසෙර් රටවල් කීපයකට ගියා. අප ෙමෙහේ කම්කරු 
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව නිෙයෝජනය කරමින් 
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ගිහින් තමයි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුෙව්. ඒ රටවල ශමිකයන් 
වශෙයන් ෙසේවය කරන අෙප් රෙට් කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන්නා වූ 
දුක් ගැහැට සම්බන්ධව අප ෙසොයා බැලුවා. අප ෙලබනන් රටට 
ගියා; ෙජෝර්දානයට ගියා; සවුදි අරාබියට ගියා. ඒ විධියට අප 
රටවල් රාශියකට ගියා. ඒ සමහර රටවල ෙනොෙයකුත් පීඩාවලට 
ලක් වුණු අෙප් රෙට් කාන්තාවන් විශාල සංඛ්යාවක් හිටියා. ඒ අය 
ෙවනුෙවන් තිබුණු safe houses කියන ඒවා තිබුෙණ් පාරවල් 
යටයි. ඒවාෙය් සිටි සමහර අයෙග් අත්, කකුල් කැඩිලා, සමහර අය 
එක එක වධ හිංසාවලට ලක් ෙවලා තිබුණු ආකාරය අපට දකින්න 
ලැබුණා. අප ඒ සියල්ලම ෙමහාට වාර්තා කළා. ඒ කාලෙය් 
විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්ට, නැත්නම් කවුරු ෙහෝ ඇවිත් රට 
යන්න උදව්වක් ඉල්ලුෙවොත් මට පුළුවන් ආකාරෙයන් උදවු 
උපකාර කළා. නමුත්, එදායින් පසුව මා තීරණය කළා කාන්තාවක් 
විෙද්ශගත ෙවන්න උපකාර ඉල්ලුෙවොත් මම නම් කිසිම දවසක 
එය කරන්ෙන් නැහැ කියා. දැනට අවුරුදු දහයක් පමණ ෙවනවා. 
ෙම් වන ෙතක් මම එවැනි ෙකෙනකුට ඒ කිසිම උදවුවක් කෙළේ 
නැහැ. අෙප් කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන එකට මම නම් තදින්ම 
විරුද්ධයි කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ දුක් ෙව්දනා ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් විෙද්ශගත වුණු අය අද ගැටලු 
රාශියකට මුහුණ පානවා. සමහර අය, කඳවුරුගත ෙවලා ඉන්නවා; 
සමාජ විෙරෝධී කියාවන්ට ෙයොමු ෙවලා ඉන්නවා; රැකියා අහිමිවීම් 
සම්බන්ධ පශ්න ඇති කර ෙගන තිෙබනවා; සිය දිවි හානිකර 
ගන්නවා; ව්යාජ රැකියා නිෙයෝජිතයන්ට හසු ෙවලා ෙනොෙයකුත් 
පශ්නවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා; ඒවායින් ෙබ්ෙරන්න කනකර, 
ෙගවල්, ඉඩකඩම් උගස් තියලා රෙට් නැති  පශ්නවලට මැදි ෙවලා 
ඉන්නවා; ෙනොෙයකුත් ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වීෙම් පශ්නවලට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. සමහර අයට වැටුප් ෙනොලැබීෙම් පශ්න 
තිෙබනවා. වැටුප් ෙනොලැබීම තුළින් පවුෙල් අය අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇතැම් අය විවිධ වද හිංසාවලට 
ලක් වනවා. සමහර තැන්වල තම පවුෙල් ඥාතීන් සමඟ කිසි 
සම්බන්ධතාවක් තබා ගැනීමට හාම්පුතුන් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා සමහර පවුල් ඒකක සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
දරුවන්ට මව අහිමිවීම්, ස්වාමියාට බිරිඳ අහිමි වීම්, කුඩා අවධිෙය්ම 
ළමුන් අපචාරවලට ෙගොදුරු වීම් හා දූෂණයට ලක් වීම යන කාරණා 
නිසා විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්ෙග් ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමියනි, ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් වශෙයන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය දිනක ඔබතුමිය පකාශයට පත් 
කර තිබුණා, "ඉදිරිෙය්දී සවුදිෙය් රැකී රක්ෂා අහිමිවන 
තත්ත්වයකට ඉඩ තිෙබනවා" කියලා. මම දැක්කා පත් තෙර්ක 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ෙද්ශීය වශෙයන් ඇති කර ගත යුතුයි.  

රැකියා අහිමි වූ ෙදොෙළොස්ෙදෙනකු ලංකාවට දැන් එවලා 
තිෙබනවා. තව 100ෙදෙනක් රැකියා අහිමිවීම පිළිබඳ ගැටලුවට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා කියලාත් පකාශ කර තිෙබනවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා මා ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් කාරණය 
ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් රෙට් සමහර පළාත්වල විශාල මුඩු ඉඩම් 
තිෙබනවා. ඒ මුඩු ඉඩම් අපට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. දැන් 
කෘතිම මල් වර්ග, කෘතිම භාණ්ඩ වර්ග විශාල පමාණයක් ෙම් රටට 
ෙගන්වනවා. අෙප් රෙට් මල් වර්ග වගා කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ භූමි 
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශ ෙතෝරා ෙගන, සංවිධානාත්මක වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරලා, අදාළ අමාත්යාංශවලට වැඩ ෙකොටස් භාර 
දුන්නා නම්, අපට  රැකියා අවස්ථා බිහි කරන්න පුළුවන්. එමඟින් 
කාන්තාවන්ෙග් රැකියා පශ්නයටත් යම්කිසි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.  

දැන් බලන්න, එක් ගාම නිලධාරි වසමකට රජෙයන් පත් 
කරලා තිෙබනවා නිලධාරින් හත්ෙදෙනක්. ගාම නිලධාරි, සමෘද්ධි 

නිලධාරි, ෙගොවි නියාමක, සංවර්ධන නිලධාරි, පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවිකාව හා ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක්. ඔක්ෙකෝම 
හත්ෙදෙනක් ඉන්නවා, එක වසමක. ඒ හත්ෙදනාට රජෙයන් 
ෙකොපමණ වැටුප් ෙගවනවාද? සාමාන්යෙයන් එක වසමක 
තිෙබන්ෙන් පවුල් 600ක් ෙහෝ 700ක්. ජනගහනය 2,500ක් විතර 
ඇති. භූමි පමාණය ෙපොඩියි. ෙම් රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 
12,000ක් ෙහෝ 13,000ක් විතර තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට වැටුප් 
වශෙයන් ෙමච්චර විශාල මුදලක් ෙගවද්දීත්, සංවිධානය ෙවලා ෙම් 
ටික ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබද්දි, ඇයි යම්කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න ෙම් අමාත්යාංශ කටයුතු 
ෙනොකරන්ෙන්? ෙම්වාට අමතරව පාසල්, ෙරෝහල් වැනි ආයතන 
ෙගොඩ නඟන්න රජෙයන් විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කරනවා. 
මහාමාර්ග දියුණු කරන්න උදවු උපකාර කරනවා. රට ඒ 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ආණ්ඩුෙවන් කටයුතු කරනවා නම්, ඒ 
අයට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙයොදන්න බැරි ඇයි? එක එක අමාත්යාංශ 
යට ෙත් ඉන්න අය තමයි ෙම් ෙසේවකෙයෝ. අපි එක අවුරුද්දක් ෙහෝ 
ෙදකක් යම්කිසි මහන්සියක් ගත්ෙතොත් ෙම් රට බලා ඉන්දැද්දි 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් -උඩට ගන්න පුළුවන්- තත්ත්වයක් ඇති 
වනවා. අෙප් රට ඉතාම ෙහොඳ රටක්. ෙම් රට වැඩි කාලයක් යන්න 
මත්ෙතන් ඉදිරියට ෙගෙනන්න පුළුවන් බව මා විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

නුපුහුණු අයට පුහුණුව ලබා ෙදන්න දැන් රජෙයන් විවිධ 
ආයතන ඇති කර තිෙබනවා. තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන් 
ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය වාෙග්ම වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන 
ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් ආයතන ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ආයතන ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්, පුහුණුව ලබා දීලා 
අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසායි. අපි පිට රට ගිය ෙවලාෙව්  
අපි ගිහින් එක නිවසක් බැලුවා. ඒක තට්ටු හතරක නිවසක්. ඒ 
නිවෙසේ උඩ තට්ටුවට ගෑස්  සිලින්ඩරය උස්සාෙගන යන්න ඕනෑ, 
ෙම් විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්. Lifts එෙහම නැහැ. ඒවා අපි 
දැක්කා. විෙද්ශගත වන කාන්තාවක් ෙහොඳ ලස්සනට ෙමෙහන් 
යන්න ඕනෑ කියලා දැන්  පමිතිෙයන් උසස් බෑග් එකක් ෙදනවා. 
ඉස්සර එෙහම ෙනොෙවයි. ෙපොලිතින් බෑග් එකක ෙමොනවා ෙහෝ 
ටිකක් දා ගන්නවා; ඒක අර ගන්නවා; යනවා. ඒ විධියට තමයි 
විෙද්ශගත වුෙණ්. කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිව ෙනොෙවයි අෙප් 
රෙට් කාන්තාවන් එදා විෙද්ශගත වුෙණ්.  ඉතින් ඒ නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වෙයන් අෙප් කාන්තාවන් පිළිගන්ෙන්. 

අෙප් රෙට් කථාවක් තිෙබනවා කාන්තා පක්ෂය වැඩියි කියලා. 
මම කාන්තාවන් ගැන අහිතකින් ෙම් කාරණය කියනවා 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් සියයට 53ක් වන කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ වැඩසටහන් රාශියක් ඇති කරලා, ෙම් රට දියුණුව කරා 
ෙගනයන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මා තුළ  තිෙබනවා. අපි 
ගෙම් ඉපදිලා, ගෙම් හැදීවැඩී ෙමතැනට ආපු අය. ගමක ඉඳලා ආපු 
මන්තීවරයකු හැටියට මම කියන්න ඕනෑ, ගම දියුණු කරෙගන 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වුෙණොත් අපට  ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය.  

වතුකරය ගත්තාම, වතුකරෙය්ත් ෙම් වාෙග් පශ්න රාශියක් 
තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් දැන් වතුකරෙය් වැඩ නැහැ. ෙත් දලු 
සම්බන්ධෙයන් වතුකරෙය් ෙබොෙහොම භයානක තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. දැන් නම් ෙත් දලු මිල ටිකක් ෙහොඳ තත්ත්වයකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් වතුකරෙය් තරුණ තරුණියන් විශාල 
පිරිසක් නගරයට ඇවිල්ලා   යම් යම්  වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ සමහර අයෙග් අම්මා, 
අප්පා නැහැ;  සමහර අයෙග් බිරිඳ නැහැ; සමහර අයෙග් සැමියා 
නැහැ. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් පශ්න රාශියකට වතුකරය මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වතුකරෙය් ජනතාවටත් ෙම් පශ්නය 
තදින්ම බලපා  තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ වැඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිෙවළක් ෙයොදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  රැකීරක්ෂා සඳහා 
විෙද්ශගතවන ශමිකයන් සඳහා මීට වඩා  කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගනයයි කියලා මා  විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමිය දක්ෂ අන්දමින් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරලා, ඒ ශමිකයන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා  අභිමානෙයන්, ෙහොඳින් 
ජීවත්ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරයි කියන විශ්වාසය 
තිෙබනවා.  අෙප් ෙම් ආණ්ඩුෙව් කාල සීමාව අවසන් ෙවන්න පථම 
අෙප් රෙට්  කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විෙද්ශගතවීම වළක්වා 
ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  ඒ අය ෙම් රෙට්ම රඳවාගැනීමට 
ඵලදායී වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට ඔබතුමියට ශක්තිය 
ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරන අතර, ඔබතුමියට 
සුබපතමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට අ. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.03] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெவளிநா களில் ெதாழில் ாிேவார் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகக் ெகாண் வரப்பட்ட 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் என  
க த்ைத ம் கூ வதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்க க்கு தற்கண் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

இன்  எம  நாட் ந்  இலட்சக்கணக்கான 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் ெவளிநாட்  ேவைல வாய்ப்ைபப் 
ெபற் ச் ெசல்கின்றார்கள். இதில் மத்திய கிழக்கு நா க க்குச் 
ெசல் ம் ஆண்க ம் ெபண்க ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு 

கங்ெகா ப்பைத நாங்கள் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
விேசடமாகப் ெபண்கள் கங்ெகா க்கும் பிரச்சிைனகள் 
மிக ம் ேமாசமாக இ ப்பைத நாங்கள் அன்றாடம் 
ெதாிந் ெகாள்ளக் கூ யதாக இ க்கின்ற . மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயிேல அவர்கள் கங்ெகா க்கும் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக அவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்கள் 
எம்ைம வந்  சந்திப்பதன் ல ம் பத்திாிைககளிேல 
வ கின்ற ெசய்திகைளப் ப ப்பதன் ல ம் நாம் 
அறிந் ெகாள்கின்ேறாம். இன்  இந்த விடயம் ஒ  
சர்வசாதாரண விடயமாக நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற .   

விேசடமாக இங்கி ந்  மத்தியகிழக்கு நா க க்கு 
ேவைல வாய்ப்ைபப் ெபற் ச் ெசல்பவர்கள் ேபாவதற்கு 

ன்னா் ஓர் ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்கின்றார்கள். அந்த 
ஒப்பந்தத்திேல பல்ேவ  விடயங்கள் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்றன. அதாவ , அவர்கள் ெதாழில் ெசய் ம் இடம், 
அவர்கள  ெதாழில் த நாின் ெபயர், விலாசம், அந்த ட் ன் 
ெதாைலேபசி இலக்கம், அவர்க க்கு எவ்வள  சம்பளம் 
ேபான்ற விடயங்கள் அதில் குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன. அந்த 
ஒப்பந்தத்தின் அ ப்பைடயிேலதான் இவ்வா  ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் ச் ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், 
அங்ேக ேபானபிறகு என்ன நடக்கின்ற  என்  பார்த்தால்,  
அந்த ஒப்பந்தத்திேல குறிப்பிடப்பட் க்கும் எந்த ஒ  

விடய ம் அங்ேக அ ல்ப த்தப்ப வதில்ைல. ெதாழில் 
ெசய் ம் விலாசம் வித்தியாசமாக இ க்கும். ெதாழில் த நர் 
அதாவ  எஜமானர் ேவ  ஒ வராக இ ப்பார். 
குறிப்பிடப்பட்ட சம்பளம் ெகா க்கப்ப வதில்ைல. இவ்வா  
பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு இவர்கள் கங் 
ெகா க்கின்றார்கள். அந்த எஜமானேரா  ஏேதா ஒ  
காரணத்திற்காக இவர்கள் வாக்குவாதப்பட்டால் அல்ல  
தங்கள  எதிர்ப்ைபக் காட் னால், இவர்கள் பல்ேவ  
விதமான பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்கேவண் ய 

ர்ப்பாக்கிய நிைல ஏற்ப கின்ற . விேசடமாகப் ெபண்கள் 
பல்ேவ  ெதால்ைலக க்கு கங்ெகா க்கின்றார்கள்.  
பா யல் ாீதியான ெதால்ைல, ஒவ்ெவா  நா ம் மிக நீண்ட 
ேநரம் ேவைல ெசய்யேவண் ய நிைலைம, அ ைமகள்ேபால் 
நடத்தப்ப ம் நிைலைம, மனிதேநயம் இல்லாமல் நடத்தப்ப ம் 
நிைலைம என்  பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு அவர்கள் 

கம்ெகா க்கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, அங்கு 
ெசல்கின்ற ஆண்க ம் இவ்வாறான பிரச்சிைனக க்கு 

கம்ெகா க்கின்றார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் இந்த விடயத்தில் 
மிகக் காிசைனேயா  ெசயற்படேவண் ய ேதைவ 
ஏற்பட் க்கின்ற .  

விேசடமாக ெபண்கைளப் ெபா த்தளவிேல, அவர்கள் 
மனிதேநயமின்றி நடத்தப்ப கின்றார்கள். ெபா வாக நான், 
ெபண்கள் ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் ச்ெசல்வைத ைமயான எதிர்ப்பவன். எனக்கு 
அதிேல உடன்பா  கிைடயா . ெபண்கள் அவ்வா  
ேபாகேவண் ய அவசியம் இல்ைல. ஏெனனில், 
ஆண்கைளப்ேபால எதி ம் எதிர்த் நிற்கக்கூ ய சக்தி 
அவர்க க்கு இல்ைல. மனதளவிேல மிக ம் 
ெமன்ைமயானவர்கள் ெபண்கள். இவ்வாறானவர்கள் 
ெவளிநாட் க்குப் ேபாகும்ேபா , இதற்கு ன்  அறியாத, 
ெதாியாத இடத் க்குச் ெசல்கின்றார்கள். அங்கு அவர்கள் 
பல்ேவ  ெதால்ைலக க்கு கம்ெகா க்கேவண்  
யி க்கின்ற . அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கைளக் 
காப்பாற் வதற்குக் கட ளால் மாத்திரேம ம் என்ற 
நிைலைம இ க்கின்ற . எங்க ைடய ெபண்கள் 
ேவைலவாய்ப் க்காக ெவளிநா க க்குப் ேபாவதற்குக் 
காரணம், ட் ள்ள ெபா ளாதார நிைலைம. ட் ள்ள 
ெபா ளாதாரச் சுைமையக் குைறத் , தங்கள  கு ம்பத்ைத 
உயர்த்தேவண் ம் அல்ல  ெபா ளாதாரச் சுைமயி ந்  
தன  கு ம்பம் மீளேவண் ம் என்ற ஒேர ேநாக்கத் க்காகேவ 
அவர்கள் ெவளிநாட் க்குப் ேபாகின்றார்கள். அவர்கள் 
ெவளிநா க க்குச் ெசல்வைதத் த க்கேவண் ெமன்றால் -
அவர்கள் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் ச்ெசல்வைத 
நி த்தேவண் ெமன்றால், அதற்கு நிகரான வ மானத்ைதப் 
ெபறக்கூ ய வைகயில்,  நாங்கள் இங்ேக அவர்க க்குத் 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். 
அவ்வா  வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகா த்தால் 
மாத்திரேம, ெபண்கள் ெவளிநாட் க்குச் ெசல்வைத எங்களால் 
த க்க ம்; கட் ப்ப த்த ம்.  

ேதாட்டப் றப் ெபண்கள் இந்த நாட் ேல சுதந்திரமாக, 
நல்ல வ மானத்ைதப் ெபற்  வாழக்கூ ய ஒ  சூழைல 
உ வாக்கேவண் ம்; அதற்கான திட்டங்கைள வகுக்க 
ேவண் ம். இன்  எம  நாட் ேல ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ப்பவர் 
ெகளரவ தலதா அத் ேகாரல என்ற ெபண்மணிதான். 
அேதேபால், மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்க க்குப் 
ெபா ப்பாக இன் ெமா  ெபண்மணி அைமச்சராக 
இ க்கின்றார். இவர்கள் இ வ ம் இைணந் , 
இலங்ைகயி ந்  ெவளிநா க க்குச் ெசல் ம் ட் ப் 
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பணிப்ெபண்கள் கங்ெகா க்கின்ற ன்ப யரங்கைளத் 
த ப்பதற்கு நல்ல திட்டங்கைளத் தயாாித்  அ ல் 
ப த்தினால், இவ்வாறான பிரச்சிைனகைளக் குைறக்க ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, தற்ேபா  ெவளிநாட்  ேவைல 
வாய்ப்ைபப் ெபற் ச்ெசல்ல வி ம் ம் ேதாட்டப் றப் 
ெபண்மணிக க்கு ஓர் இக்கட்டான நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . ேதாட்டப் றப் ெபண்மணிகள் 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் ச்ெசல்ல ேவண் ம் 
என்ற நிைலப்பாட்ைட எ த்தால் அல்ல  வி ம்பினால், 
அவர்கள் ேதாட்ட அதிகாாிகளின் ஒப் தைல - அ மதிையப் 
ெபறேவண் ம். ேதாட்ட அதிகாாி அ மதித்தால் மாத்திரேம, 
ெபண்கள் ெவளிநா க க்குப் ேபாக ம். இப்ப யான 
சந்தர்ப்பங்களில், ேதாட்ட நிர்வாகிகள் - ேதாட்ட அதிகாாிகள் 
ேதாட்டத்தில் ெகா ந்  பறிப்பதற்கு ெபண்கள் ேதைவ என்ற 
காரணத் க்காக ஒப் தல் ெகா ப்பதில்ைல. நான் இதைன ஓர் 
அப்பட்டமான மனித உாிைம மீறலாகப் பார்க்கின்ேறன். 
ஒ வர  அ ப்பைட உாிைமைய மீ ம் ஒ  ெசயலாகப் 
பார்க்கின்ேறன். ஒ  ெபண்மணிக்கு ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் ச்ெசல்வதற்கான வாய்ப் ம் 
உாிைம ம் இ க்கேவண் ம். அதைன எவரா ம் 
த க்க யா . ஆனால், ேதாட்ட அதிகாாிகள் அவ்வா  
த க்கின்றார்கள். ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் ெசல்ல வி ம் ம் அவ்வாறான ெபண்மணிகள் 
எங்களிடம் வந் , ேதாட்ட அதிகாாிகளிடம் ேபசித் தங்க க்கு 
அ மதிையப் ெபற் த்த மா  ெகஞ்சிநிற்கும் நிைலைம 
மைலயகத்திேல இ க்கின்ற . இதைனத் த க்கேவண் ம்.  

நான் இ  சம்பந்தமாக இதற்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ெகளரவ அைமச்சர் தலதா அத் ேகாரல அவர்களிடம் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "இ  சம்பந்தமாக ஒ  சுற்றறிக்ைக 
ேதாட்டங்க க்கும் மாவட்டச் ெசயலாள க்கும் பிரேதச 
ெசயலாள க்கும் அ ப்பப்பட் க்கின்ற ; ேதாட்டப் றப் 
ெபண்மணிகள் ெவளிநாட்  ேவைல வாய்ப்ைபப்ெபற்  
ெவளிநா  ெசல்லேவண் ெமன்றால் அவர்கள் ேதாட்ட 
அதிகாாியின் ஒப் தைலப் ெபறேவண் ம்" என்  அந்தச் 
சுற்றறிக்ைகயிேல ெசால்லப்பட் ப்பதாக என்னிடம் 
ெசான்னார். இைத நான் ஏற் க்ெகாள்வதற்குத் தயாராக 
இல்ைல. ஒவ்ெவா வ ம் ெவளிநாட் க்குச் ெசல்வதற்குப் 
பல்ேவ  கட் ப்பா கள் இ க்கின்றன; பல்ேவ  
நிபந்தைனகள் இ க்கின்றன. அவற் க்குட்பட் த்தான் 
அவர்கள் ேபாகேவண் ம்; அதில் மாற் க் 
க த்திற்கிடமில்ைல. ஆனால், "ேதாட்ட அதிகாாியின் ஒப் தல் 
ெபறேவண் ம்" என்  ெசால்வைத நான் எந்த வைகயி ம் 
ஏற் க்ெகாள்வதற்குத் தயாராக இல்ைல என்பைத இந்த 
உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனனில், தனிமனித சுதந்திரம் இ க்கேவண் ம். 
ெவளிநாட்  ேவைல வாய்ப்ைபப் ெபற் ச் ெசல்வதற்குாிய 
உாிைம அந்தப் ெபண்க க்கு இ க்கேவண் ம். எனேவ, 
இந்த நிபந்தைனைய நீக்குவதற்கான நடவ க்ைகைய அல்ல  
அந்தச் சுற்றறிக்ைகயிைன வாபஸ் வாங்கும் ெசயற்பாட்ைடக் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
இந்த இடத்திேல விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமல்ல, சில காலத்திற்கு ன்  - Some time 
back, I attended the ILO Conference held in Geneva, 
Switzerland.  At that Conference when the topic on 
migrant labour was taken for discussion, I tabled a 
document stating our grievances. I told them as to how 
our women are ill-treated and how they are sexually 

harassed in the Middle-East countries. The Labour 
Minister of Lebanon who was present there was very 
angry over my statement. He stood up and said very 
angrily,  “Ah, you are from the housemaids' country.” 
That is how he started. In a very sarcastic manner, he said 
that I am from the housemaids' country. I just kept quite 
and allowed him to go ahead with his remarks. Then he 
said, “Our men need not go after the dirty Sri Lankan 
women.” This is how he stated in that open forum. Then, 
I said, “It is not your young men, but the culprits are your 
old men who are in the houses. They are the ones who 
abuse our women in your houses. You have no backbone 
to stop their misconduct; you have no backbone to 
question them. Your old men are the culprits.” Then, he 
was very much ashamed. After the Conference, we met at 
the tea break. He had a cup of tea in his hand. I wanted to 
tell him something else also. I went closer to him and 
said, “Look here! You said that I am from the 
housemaids' country. I am not from the housemaids' 
country. I am from the country which produces the best 
tea in the world which is known as “Ceylon Tea” and that 
is what you are having right now.” He was very much 
ashamed over my remarks.  

This is how they treat us. They think that Sri Lankans 
women are going there to make money, but it is not the 
fact. It is a win-win matter. Our service is rendered to 
them and they pay us. But they do not accept that fact. 
They think that because of our poverty we go and  work 
there as slaves. This should be stopped. This nonsense 
has to be stopped; this should come to an end. I am sure 
the lady Minister who is in charge of the Ministry of 
Foreign Employment will take appropriate measures to 
stop this to save our women from these culprits.  

Thank you.  
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කාන්තාවෙග් දුක ගැන එතුමියට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන 
නිසා. ශී ලාංකිකයන් විෙද්ශගත වීම ගැන කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කාන්තාවන් විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න මම කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පුහුණු ශමිකයන්ට වඩා නුපුහුණු ශමිකයන් 
විෙද්ශගත වීම තුළ අද ෙම් රට භයානක තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. පුහුණු ශමිකයන් විධියට විෙද්ශගත වන ශී   
ලාංකිකයන්ට ඔවුන්ෙග් එම වටිනාකමට සරිලන වැටුපක් 
ලැබුණත්, නුපුහුණු ශමිකයන් විධියට විෙද්ශගත වන අෙප් 
ශමිකයන්ට සරිලන වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් සංස්කෘතියට අනුව පීතෘත්වය තමයි හැම  ෙවලාෙව්ම 
පවුලකට නායකත්වය ෙදන්ෙන්. ආදරණීය අම්මා ෙකෙනක් 
විධියට මවක් තමයි තම දරුවන්ට ෙසෙනහස, රැකවරණය, 
උණුසුම ලබා ෙදන්ෙන්. නමුත් පීතෘත්වයට අයත් මුදල් ඉපයීෙම් 
කාර්ය භාරය මාතෘත්වය කරට ගැනීම නිසා අද අෙප් ලාංකීය 
සමාජය විශාල ෙලස ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් කාන්තාවන් ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් ෙලස විෙද්ශගත වීම තුළින් ලැෙබන ෙකටි කාලීන 
ආර්ථික සහනයට වඩා දිගු කාලීනව බලන විට භයානක 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එහි හානිදායක 
තත්ත්වය වැඩියි. කාන්තාවක් විෙද්ශගත වීෙම්දී පවුල තුළ ඇති 
වන ව්යාකුල තත්ත්වය පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්නවා. පවුල තුළ 
තිෙබන ආර්ථිකය ෙහොඳටම අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණාම තමයි 
කාන්තාවක් විෙද්ශගත වන්ෙන්. නමුත් අවසානෙය්දී ඒ කාන්තාව 
නැවත ලංකාවට එන විට තිබුණු තත්ත්වයට වඩා පපාතයට යාමක් 
තමයි ඒ පවුල් ඒකක තුළින් අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්.  

විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්ට ඒ රැකියා ආයතනවලින් මුදල් 
ලබා ෙදනවා. නමුත් සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ට ලැබිය යුතු නියමිත 
මුදලවත් ලැෙබන්ෙන් නැති අවස්ථා අපට දකින්නට ලැෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට අතරමැදියන් ඒ ගසාකෑම සිදු කරනවා. ගරු 
අමාත්යතුමියනි, කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන විට ෛවද්ය 
පරීක්ෂණවලට ෙයොමු කරන බව කාන්තාවක් විධියට මම දන්නවා. 
ෛවද්ය පරීක්ෂණවලට ෙයොමු වුණාම සමහර ෙවලාවට එම 
කාන්තාවන්ෙග් විවාහක, අවිවාහක බවවත්, වයස ගැනවත් 
 ෙනොසලකා උපත් පාලන එන්නත් පවා ලබා ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමියත් දන්නවා ඇති. ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු වීම නිසා 
දැන් ඒ තත්ත්වය  යම්තාක් දුරකට සංෙශෝධනය ෙවලා තිබුණත්, 
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ රට යන කාන්තාවන්ට මාස තුනක 
කාලයක් සඳහා Depo-Provera එන්නත් ලබා දුන්නා. පළමු වන 
මාස තුන ඇතුළත  විෙද්ශගත වන එම කාන්තාව ගැබ් ගත්ෙතොත්, 
ඇය ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීෙම් වගකීම ඒ රැකියා ඒජන්සියට 
තිෙබනවා. එය ආවරණය කර ගැනීම තමයි ඒ මඟින් ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ නිසා එම වගකීෙමන් ෙබ්ෙරන්න තමයි 
ඔවුන් එම කාන්තාවන්ෙග් කැමැත්ත, අකමැත්ත ආදි කිසි ෙදයක් 
විමසන්ෙන්ත් නැතුව එම උපත් පාලන එන්නත විදීම 
අනිවාර්යෙයන් කළ යුතු බවට තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
තලතා අතුෙකෝරල මැතිනියනි, කාන්තාවක් විධියට ඔබතුමියටත් 
ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ෙත්ෙරනවා; ඒ පිළිබඳව අවෙබෝධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැනත් ඔබතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශගත වන කාන්තාවන් ඒ 
රටවලදී විවිධ ශාරීරික පීඩාවලට, අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් 
ෙවනවා. මමත් ෛවද්යවරියක් විධියට එවැනි සිදුවීම් දැක 
තිෙබනවා. සීරීම්, තැලීම් තුවාල සහිතව ශාරීරික වදහිංසාවලට ලක් 
වුණු ෙරෝග ලක්ෂණත් එක්කයි ඔවුන් ෙමරටට එන්ෙන්. නමුත් 
සමහර ෙව්ලාවට ඔවුන් නිසි ෛවද්ය පරීක්ෂණ ෙතොරතුරු ඇතුළත් 
වාර්තා නැතුව ෙමරටට පැමිෙණන නිසා ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය 
මඟින් ලබා ෙදන රක්ෂණාවරණයවත් ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, නිසි ආකාරයට, නිසි කමයට එම 
වාර්තා සටහන් ෙවලා තිබුෙණ් නැත්නම් ඔබතුමිය ඇතුළු 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා 
එවැනි අසාධාරණයන්ට ලක් ෙවන, එවැනි හිරිහැරවලට ලක් ෙවන 
කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් නිසි කමෙව්දයක් සැකසීම පිළිබඳව 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශ ය යටෙත් අවධානය ෙයොමු කර විෙශේෂ 
සැලකිල්ලක් දක්වන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

අපි පසු ගිය කාල වකවානුෙව් දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙමරටින් 
නුපුහුණු ශමිකයන් විෙද්ශ රටවලට යැවීම. නමුත් අද ෙවනෙකොට 
අෙප් අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පය අනුව කාන්තාවන් විෙද්ශ 
රටවලට යවනවාට වඩා ෙමරටටම සරිලන පුහුණු ශමිකයන් 
විධියට ඔවුන්ට අවශ්ය දැනුම සහ තාක්ෂණය ලබා දීලා ෙමරට 
තුළම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කර්මාන්ත දියුණු කර එම 
කාන්තාවන්ෙග් ශම දායකත්වය ෙමරටටම ලබා ෙදන 
කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. මම දකින 
විධියට ෙම් ෙවනෙකොට ඔබතුමියෙග්ත් අවධානය ෙම් සඳහා 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනෙකොට එවැනි ශමිකයන්ට 
අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීම සඳහා තාක්ෂණෙයන් හා දැනුෙමන් 
සමන්විත ෙහොඳ, දියුණු වුණු ආයතන, පුහුණු මධ්යස්ථාන ගැන 
ඔබතුමිය විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය මඟින් අෙප් රටට, අෙප් 
ආර්ථිකයට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. ඔබතුමිය කාන්තාවක් 
විධියට කාන්තාවන්ෙග් දුක, ෙව්දනාව ෙත්රුම් ෙගන කටයුතු 
කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමියට ෙමම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
කරෙගන යෑමට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබන්නය කියා මා 
පාර්ථනා කරනවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමියට මතක් කළ යුතු විෙශේෂ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, විෙද්ශගත ෙවන අෙප් 
කාන්තාවන් ෙබොෙහෝ විට එෙසේ විෙද්ශ ගත ෙවන්ෙන් නිවසක්වත් 
හදා ගන්න බැරි තත්ත්වයක ඉන්නා නිසායි. නමුත් එෙසේ 
විෙද්ශගත ෙවන කාන්තාවන්ට සමහර ෙව්ලාවට ලැෙබන්න 
තිෙබන වැටුපවත් නිසියාකාරෙයන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර 
අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට වැටුප් නැතුවම ලංකාවට එන්න සිදු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම එෙසේ විෙද්ශගත වීම නිසා ෙම් රජෙයන් ලබා ෙදන 
සමහර සහනාධාරත් ඔවුන්ට නැති වී තිෙබනවා. සමෘද්ධි 
සහනාධාරය, නිවාස ආධාර ආදිය ලබා ෙදන වැඩසටහන්වලට 
ඔවුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය මඟින් ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි 
කමෙව්දයක් සකස් කර පසු විපරමක් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා 
මා හිතනවා. ඔබතුමිය කිව්වා, එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට සමාන්තරව නිලධාරින් තුන්ෙදෙනකු 
සිටිනවාය කියා. ඒ නිසා එෙසේ විෙද්ශගත ෙවන මව්වරුන්ෙග් 
පවුල් ගැන එම නිලධාරින් තුන්ෙදනා මඟින් ෙහෝ අධීක්ෂණයක් 
සිදු ෙකොට ඔවුන්ට ලබා දිය හැකි සහනය සලසා ෙදන්නය කියා 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමියට විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යෑෙම්දී ඔබතුමිය ඇතුළු 
ඔබතුමියෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා ෙදන්න පුළුවන් ශක්තිය, 
ෛධර්යය කාන්තාවන් විධියට ෙනොඅඩුව අප ලබා ෙදනවාය කියා 
පකාශ කරමින් ඔබතුමියෙග් ෙමම වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක 
ෙව්වායි! මා පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 

[4.24 p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me the opportunity to take part in this Debate.  

1463 1464 

[ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය ] 
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I represent the Puttalam Electorate where, I think, 
almost every family has one member working either in 
the Middle East or in Italy. Over the last so many years, 
there have been many problems faced by the migrant 
workers working in those countries. I must thank the Hon. 
Minister, because after taking charge of this Ministry, 
most of the problems faced by these workers have been 
amicably settled very quickly by the Hon. Minister 
herself, the Hon. Deputy Minister and the staff.  

The Hon. Minister is doing a very good job. I can give 
two examples for that, which happened in my electorate 
about six months back. One was a death in Saudi Arabia 
and the officials of the Ministry, probably on the advice 
of the Hon. Minister, did their utmost in collaboration 
with the Ministry of Foreign Affairs to get down the 
body. They were able to get it down within ten days, 
which we could not do earlier. Also recently, a person 
was injured very badly in Jeddah and he is still warded at 
a hospital. I requested for a relative of his to be sent from 
here to see him and Madam, when he had gone to your 
officials, they had helped him. The person who went there 
had asked the officials, "ඇයි ෙමෙහම අපට උදව් කරන්ෙන්?" 
The exact words they have used were; ”Your relative is 
earning foreign currency, which is good for the country 
and that is why we are helping.” I must thank them 
because their attitude has completely changed under the 
new Minister.  

I think now one of the most important foreign 
exchange earners is foreign employment. The Hon. 
Minister has been doing a lot. However, still there are 
problems and I would like to point out a few. This is the 
information I receive from my electorate. First and 
foremost, there are so many job agents who are not 
registered, creating a lot of problems in this industry. The 
Hon. Minister should take note of this fact and somehow 
get those people registered. Unregistered job agents 
should not be allowed to send people abroad for jobs. But, 
they are doing it even now. I know that. So, somehow, 
they must be brought to book.  

Also, the registration fee must be increased to such a 
level that only people who can afford and those who have 
the financial capability will then go into this business as 
there are so many problems. Now, what is happening is, 
those job agents come to these areas, collect people, 
somehow send them out of the country for jobs and wash 
their hands off. After one or two months, if there is a 
problem and if they go to the agents, it would be of no 
use. This is what is happening. But, of course, the 
registered job agents somehow manage to help them. 
Fifty per cent of the job agents who are not registered 
wash their hands off and the migrant workers and their 
families face many problems.  

Hon. Minister, you said that there are three to four 
offices in each and every AGA Division. Actually, it is 
only after you mentioned that fact that I came to know 

about it.  As I have come to know about this, hereafter, I 
will contact them. Those officers must go to the people 
who want to work as migrant workers. So, these officers 
should know about the people who are leaving the 
country from that particular AGA division. That is what I 
am saying.   

The other biggest problem that we are facing today is 
lack of job opportunities. That is why they go abroad.  
The reasons why they go abroad include poverty, low 
salary payment, lack of job opportunities, et cetera.  If a 
member of a family leaves the country and works abroad 
for years - maybe, the wife is working abroad, the 
husband is here or otherwise - what will happen on their 
return?  Either the husband or the wife who is staying in 
this country may misuse money.  So, when they come 
back even after working abroad for five - six years, they 
will become empty-handed.  This is one of the problems 
that we are facing today.  Not only that, if the wife is 
working abroad, her husband who is here will be in tow 
with another woman or incidents like that may happen.  
Even there are instances where fathers who are supposed 
to look after the children have abused their children. This 
is also a major problem that we are facing today.  So, we 
will have to put a stop to these problems.  I feel that these 
persons who go abroad must be looked after properly by 
the respective officials.   

As I mentioned, the person who is working abroad 
may waste his hard-earned money.  So, Madam, I would 
like to request that you introduce a system for persons 
going abroad for employment to open a NRFC account - 
which they do not do today - and deposit at least 50 per 
cent of the money earned. That must be followed by these 
officers. If these officers in the AGA divisions can have a 
record of these people who are going abroad monthly, 
then, it is easy for them to go on checking.  It must be a 
rule or law to say at least 50 per cent to 60 per cent of the 
money they earn is deposited so that when they come 
back, they will have some money to improve their future.  
This must be done.  If this could be done, I think, the 
purpose of their going abroad will be fulfilled.  

Further, I would like to say that the Hon. 
Mylvaganam Thilakarajah, Member of Parliament, and 
myself attended the Asian Parliamentary Assembly in 
Pakistan where we met a lot of MPs from the Middle East 
countries. When they knew that we are from Sri Lanka, a 
few of them met us and said, “Almost every job agent 
from your county is cheating us.” These were the very 
words they used. They were asking, “Why do you not 
send us some good agents? We do just not take them for 
free and it is you who earn foreign exchange.” Therefore, 
we will have to get proper job agents who could look 
after them. I know that it is a difficult task, but, as they 
said, we are earning foreign exchange by sending these 
workers abroad.  

Now, the Hon. Minister, as you know, the other major 
problem is, before these people go abroad these job 
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agents will somehow falsify their documents and send 
them. Once they go there, what will happen? The 
promised job is not given and the promised salary is not 
received.  So, because of these reasons, the person who 
goes there will somehow get out of that place and work 
somewhere else. After that he will have to stay with some 
persons who are known to him and who are working 
there.  Also, he is not in a position to send here whatever 
he earns. Finally, what happens is, he will get caught to 
the police and will be deported after six or seven months’ 
time.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි  
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me two more minutes.  

So, I think we have to look into such cases. The 
embassy will have to play a role to ensure that such things 
do not happen in future. If such things happen, we have to 
make arrangements either to get them deported or to re-
employ them somewhere else. So, these are the problems 
that we are facing today.  

Sir, the other matter is this. Most of the people who 
are sent from this country, about 75 per cent to 80 per 
cent, go abroad either as drivers or cleaners or room boys. 
Even the educated youth from poor families go for such 
jobs. I know that you travel to countries asking for more 
employment opportunities.  Hon. Minister, you must 
make it a point to get employment opportunities for 
educated people, like engineers also. If we can find more 
and more employment opportunities for educated people, 
then those who are qualified can get suitable jobs. By 
doing so, we will get more money coming into this 
country.  

Finally I must say again that the Hon. Minister is 
doing a wonderful job. We all know, Sir, foreign 
employment is one of the main foreign exchange earning 
sources. Therefore, we must take steps to solve these 
problems. I am sure the Hon. Minister is able to do that. 
Then, I think, all those who are working abroad will be 
able to lead a good life and we also will be benefited as a 
country. 

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.34] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත්ම වටිනා ෙම් කාලීන 

ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමියෙග් විෙශේෂ 
අවධානයට අෙප් අනුර දිසානායක ෙසොයුරාත්, ඒ වාෙග්ම සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති ෙසොයුරාත් ඇති තරම් කරුණු පැහැදිලි කළා කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා. මට ෙපරාතුව කථා කළා, බදුල්ල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අරවින්ද් කුමාර් මැතිතුමා. ඔබතුමිය අහෙගන 
ඉන්න ඇති එතුමා කිව්වා. ඔහු ගිහිපු යම් කටයුත්තකදී ෙලබනන් 
රෙට් කම්කරු අමාත්යවරයා - Minister of Labour - රැස්වීමකදී 
ඇහුවා, "උඹ ආෙව් කාන්තාවන් ෙමෙහකාරියන් විධියට එවන 
රටකින්ද?" කියලා. එතුමා කිව්වා, "එතුමාට ඒ ෙවලාෙව්දී ෙලොකු 
ෙව්දනාවක් ඇති වුණා" කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ එතුමා ඔහුට කිව්වා, "උඹ එෙහම හිතන්න එපා. 
අෙප් රට තමයි ෙලෝක පසිද්ධ ෙත් නිෂ්පාදනය කරන සහ එවන 
රට ෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. එළිෙය්දී මට දැන් එතුමා හම්බ 
වුණා. මම කිව්වා, "ඇත්ත කථාව ඒක ෙනොෙවයි. ඒ 
තානාපතිවරයා කියාපු කථාව සම්පූර්ණ සත්යයක්" කියලා. 
ඔබතුමිය ඒ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. වසර 68ක 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ ෙම් රෙට් විවිධ පාලකෙයෝ -විවිධ 
මැති ඇමතිවරු, ජනාධිපතිවරු, ජනාධිපතිවරියන්, අගමැතිවරු, 
අගමැතිවරියන් ෙම් සෑම ෙකෙනකුම- ෙම් රට පාලනය කළා. 
ඔබතුමිය ෙම් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඇෙමරිකාව වාෙග් 
රටක් ෙලෝකෙය් පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් මුළු ෙලෝකයටම අවි 
ආයුධ සපයන රටක් විධියට. නරක වුණත් පසිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එෙහමයි.  

ජපානය පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙලෝකයට ඉතාම පශස්ත 
විධියට ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදනය කරන රටක් විධියට. අපිකාව 
පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙලෝකයට රත්රන් ලබා ෙදන රටක් 
විධියට. ඒ වාෙග්ම චීනය පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඉදි කටුෙව් සිට 
අල්ෙපෙනන්ෙත් සිට අභ්යවකාශ යානා දක්වා ඉතාම පශස්ත 
නිෂ්පාදන ෙලෝකයට හඳුන්වා ෙදන රටක් විධියට. නමුත් ගරු 
මැතිනියනි, කල්පනා කර බලන්න ලංකාව පසිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. ඒ ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. 
ෙලබනන් රෙට් Minister of Labour කියපු කථාව සියයට සියයක් 
සත්යයි. ඔහු දැන ෙගන තිෙබන විධියට ලංකාව පසිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, කාන්තාවන් වහල් 
ෙමෙහයට; මස් ෙවෙළඳාමට පිට රට යවන රට විධියට. නමුත් 
ෙලෝකෙයන් උතුම් රට ලංකාව !  

එතෙකොට  ෙම්ෙක් වැරැදිකාරයා ඔහු ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් 
වැරැදිකාරයා ෙමෙතක් කල් ෙම් ර ට පාලනය කරපු  පාලකයන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් වග කීම භාරෙගන ෙමෙතක් කටයුතු කරපු හැම 
ඇමතිවරෙයක්ම, ඇමතිවරියක්ම වාෙග්ම නිලධාරින් ෙම්කට 
අනිවාර්ෙයන්ම වගකිව යුතුයි කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා යථාර්ථයට පිටුපාන්න අපි කාටවත් බැහැ.  අපි ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමියනි. ඒ නිසා ඔබතුමියට තිෙබනවා, 
ෙලොකු වග කීමක්. කාන්තාවක් විධියට, මාතාවක් විධියට මීට වඩා 
වැඩි වග කීමකින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
එක මා අවධාරණය කරනවා.  

ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් කාන්තාෙවෝ   ජනගහනෙයන් සියයට 
53ක් විතර ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් පථම අගමැතිනිය වශෙයන් 
පසිද්ධ වුෙණ් අෙප් රෙට් කාන්තාවක්. ෙලෝකෙය් පථම 
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[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා] 
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ජනාධිපතිවරිය ෙවලා හිටිෙය්ත් අෙප් රෙට් කාන්තාවක්. තවත් 
ෙබොෙහෝ හැකියාවන්, දක්ෂතාවලින් අෙප් කාන්තාෙවෝ ඉහළට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් කල්පනා කර බලන්න අද අෙප් රෙට් 
ගම්බිම්වල ඉන්න කාන්තාවන් වැඩි  පමාණයකට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. සෑම රජයකම පතිපත්තියක්, වැඩ පිළිෙවළක්, 
කියාමාර්ගයක් නැතිකම නිසාම අෙප් මාතෘත්වය ෙකලසන 
ආකාරයට කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි අෙප් නංගිලා, අක්කලා, අම්මලා ඉසුරු ෙසොයාෙගන එන්න 
කියලා පිට රට යවනවා, අෙප් මඩිය තර කර ගන්න. අපි මහ 
ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගහනවා; උදම් අනනවා, "රට වි රුෙවෝ, අර 
විරුෙවෝ, ෙම් විරුෙවෝ" කියලා. නමුත් ෙම් සිදුවීම් අද මහා 
ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමිය ෙම් ගැන කල්පනා කරලා, අෙප් රෙට් ඉන්න 
කාන්තාවට තමන්ෙග් ශමය තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන් ෙයොදවලා 
ෙමරට නිෂ්පාදන කියාවලියට මැදිහත් ෙවන්න අවස්ථාවක් 
නිර්මාණය කරලා ෙදන්න. ෙගොවිතැන ෙව්වා, කර්මාන්ත ෙව්වා, 
ෙමොනම ෙහෝ ආකාරයකින් නිෂ්පාදන කාර්යයකට සම්බන්ධ 
ෙවන්න ගම් මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් කාන්තාවන්ට අවස්ථාවක් 
නැති නිසා තමයි ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් වාෙග් කියා මාර්ගවලට 
ෙම් අහිංසක කාන්තාවන්ට ෙපළෙඹන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අපි ෙම් පශ්නෙය් පතුලට බැහැලා බැලුෙවොත් යථාර්ථය විධියට 
ෙපෙනයි, පවුල්වල තිෙබන අගහිඟකම්, ආර්ථික අමාරුකම්, ජීවත් 
ෙවන්න තිෙබන අපහසුකම් නිසා අෙප් කාන්තාවන් පිට රට 
ෙසේවයට යන බව. තිබුණු ආණ්ඩුවලින්, පවතින ආණ්ඩුෙවන් 
අන්න ඒකට විකල්පයක් නැති නිසා ෙම් අයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ තමන්ෙග් ශමය අඩු මිලට පිට 
රටවලට විකුණලා වහල් ෙසේවයක් කරලා තමන්ෙග් බඩ වියත 
රැකගන්න. ඒකයි ෙම්ෙක් යථාර්ථය. දැන් ගරු ඇමතිතුමියෙග් 
අමාත්යාංශයට අදාළ කාන්තා කාර්යාංශෙයන් ගෘහ ෙසේවයට යන 
කාන්තාවන්ට පාෙද්ශීය වශෙයන් පිහිටුවා තිෙබන 
මධ්යස්ථානවලින් පුහුණුවක් ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය කථා කරන්න. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාන්තා කාර්යාංශය තිෙබන්ෙන් මෙග් 

යටෙත් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැද්ද? 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැහැ. ඒක තිෙබන්ෙන් කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශය 

යටෙත්යි. අෙප් තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 
යටෙත් පුහුණු මධ්යස්ථානයි. කාන්තා කාර්යාංශය ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ම ට ෙපොඩි වැරදීමක් වුෙණ්. කාන්තා 

කාර්යාංශය ගැන ෙනොෙවයි, මම කිව්ෙව් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය ගැනයි. අන්න ඒ යටෙත් පිහිටුවා තිෙබන කාන්තා 
කාර්යාංශ තිෙබනවා ෙන්. මම හිතන විධියට ඒ පාෙද්ශීය 
මධ්යස්ථානවල පුහුණුවට යන කාන්තාවන්ට මාස ෙදකක්, 
ෙදකහමාරක් විතර පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, මම ළඟදී දැනගත් විධියට ෙම් පුහුණුව සඳහා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට රුපියල් 30,000ක් විතර වැය ෙවනවා. මම දන්න 
විධියට, මීට ඉස්ෙසල්ලා නම් එෙහම මුදල් ගත්ෙත් නැහැ. 
ඔබතුමියෙග් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වියදම් කරලා ඒ 
පුහුණුව ලබා දුන්නා. නමුත් දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් 
පුහුණුව ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ගන්නවා. ඒක නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය 
ලබාෙදන, ශමය කැප කරලා කටයුතු කරන ෙම් අයට මීට වඩා 
සහනයක් සලසන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්නම්, මට 

තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් ඒජන්සිකරුවන් ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් ඒජන්සිකරුවන් ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය මුළුමනින්ම 
ෙනොමඟ යවමින් කපටි ව්යාපාරයක නිරත ෙවලා සිටිනවා; 
දැවැන්ත පරිමාණෙය් ෙසොරකම්වල නිරත ෙවනවා; අපරාධවල 
නිරත ෙවනවා. සමහර පිරිමි අය විෙද්ශගත ෙවන්න සම්බන්ධ 
ෙවනෙකොට විවිධ රටවලින් ඒ අය ගන්න ගිවිසුම් ගහනවා. ගිවිසුම් 
ගහලා කියනවා, ඒ අයට තිෙබන වැටුප ෙමන්න ෙමච්චරයි 
කියලා. ඔහුට මාසිකව ෙදන්න එකඟ වූ වැටුප රුපියල් 50,000ක් 
කියලා හිතමු. නමුත් ඒ පුද්ගලයා අවසානෙය්දී වීසා හදාෙගන 
ඔක්ෙකෝම වැඩ කරගත්තාට පස්ෙසේ ඔහුට කියනවා, "නැහැ, 
මාසික වැටුප රුපියල් 30,000යි" කියලා. දැන් වීසාත් අරෙගන 
ඉවරයි. ගිවිසුම් පවා අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. අන්තිමට අර 
පුද්ගලයා බරපතළ විධිෙය් අමාරුවක වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ඒජන්සිකරුවන් කරන තවත් ෙදයක් තමයි, රට රැකියාවට යන 
පුද්ගලයාෙග් passport එක, ගමන් බලපතය ඔහුට ෙදන්ෙන් 
නැතිව ඒක ඇපයට තියාෙගන ඉන්න එක. ෙම්ක මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. "ගල්ෆ් එයාර්" කියන ඒ වාෙග් 
ඒජන්සියකට මම අද කථා කළා. කථා කරලා මම කිව්වා, "ෙම් 
වාෙග් තක්කඩි වැඩ කරන්න එපා, මම ෙම් පිළිබඳව විෂය භාර 
ඇමතිතුමිය දැනුවත් කරලා, ඔබලාෙග් අවසර පතය cancel 
කරන්න කටයුතු කරනවා" කියලා.  

ෙමන්න ෙම් වාෙග් බරපතළ විධිෙය් ගැටලු තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමිය ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට වඩා වගකීමකින් යුතුව කටයුතු 
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කරන්න ඕනෑ වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහොර ඒජන්සිකරුවන්ට, උප 
ඒජන්සිකරුවන්ට, ඒ රටවල ඉන්න ෙමෙහේ ඒජන්සිකරුවන්ෙග් 
කැචර්ලාට මීට වඩා බලපෑමක් කරලා,  පිට රට යවන කාන්තාවන් 
ෙව්වා, පිරිමින් ෙව්වා ඒ අයෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න මීට වඩා 
වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා 
නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තලතා අතුෙකෝරල අමාත්යතුමිය පිළිතුරු කථාව 
කරන්න.  

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මම හිතන්ෙන් මට 
කථා කරන්න දීර්ඝ ෙව්ලාවක් තිෙයයි  කියලායි.  

විෙද්ශගත ශමිකයන් පිළිබඳව ඉතාම වැදගත් ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉතාම වුවමනාෙවන් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන, අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාට විෂය භාර ඇමතිවරිය හැටියට මමත්, මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙවනුෙවනුත්  ස්තුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියෙග් හිෙත් තිෙයන අදහස් සියල්ල පකාශ 

කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය භාර ගන්නෙකොට මට ඒ තරම් 

අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. 2014 මාර්තු 08 ෙවනිදා කාන්තා 
දිනය සමරන ෙතක්ම මම නිතරම කිව්ෙව්, අෙප් කාන්තාවන් ගැන 
ඉතාම ආඩම්බර ෙවනවා කියලායි. ෙමොකද, අපට වැඩිෙයන්ම 
ආදායම සපයන්ෙන් විෙද්ශගත ශමිකයන් හැටියට අෙප් 
කාන්තාවන් නිසා ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයදී 
සිටින කාන්තාවන් සහ ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න කාන්තාවන්ද ඒ 
සඳහා දායක වනවා. නමුත්, ෙමම විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය භාර 
ගත්තාට පසුව මම ඒ කථාව කීම නැවැත්තුවා. ෙමොකද, ඒ ගැන 
මෙග් හිතට එකඟව කථා කරන්න බැරි නිසා. ෙම් සම්බන්ධව අද 
දින අදහස් දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ අදහස්වලින් කියවුණු ෙබො ෙහෝ කරුණු මම 
පිළිගන්නවා.  

සමහර මන්තීතුමන්ලා කථා කෙළේ කාන්තාව පිට රට යවන 
එකට විරුද්ධවයි. ඒ නිසා ඒ අය ඉල්ලීමක් කළා, කාන්තාවන් පිට 

රට යවන එක නවත්වන්න කියලා. අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
කථා කරනෙකොට කිව්වා, ෙම් වන ෙකොට  කාන්තාවන් පිටරට 
යන සංඛ්යාව සියයට 27 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
ඉතින්, ඒ ගැනත් මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී, අපි කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් සැලකිල්ලට අරෙගන, ෙහොඳ කමෙව්දයකට සහ ෙහොඳ 
පමිතියකින් යුත් කාන්තාවන් පිට රට යන තත්ත්වයකට පත් 
කිරීමට අප සියලු ෙදනාම කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු එහි 
කාර්ය මණ්ඩලයත් අපි සියලු ෙදනාමත් මහන්සි ෙවනවා. ෙම්කට 
ෙහේතුව තමයි අපි අර කිව්ව කාරණය.  

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙලබනනෙය් 
ඇමතිතුෙමක් කිව්ව කථාවක්. ඒ කාරණය නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමාත් කිව්වා, මමත් කියනවා. ඒ ගැන කිව්වාට ඇත්තටම 
අපි එක්ක තරහා ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පසු ගිය සතිෙය් පාද 
යාතා ගිහිල්ලා ෙලොකුවට කෑ ගහලා ඊෙය් ෙම් ගරු සභාව තුළදී 
ෙලොකු නාඩගමක් කරලා, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ගරුත්වය 
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ දැමූ සමහර අය කථා කෙළේ, ෙම් සියල්ලම 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්යි. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් වැඩ කටයුතු නිසා ෙම් 
සියල්ලම ෙවලා තිෙබනවා කියලා වාෙග් තමයි කථා කෙළේ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට මතක නැහැ, ෙම් රෙට් වැඩිම ආදායම ෙගෙනන 
විෙද්ශගත ශමිකයා කාන්තාව බවට පත් කෙළේ කවුද කියලා.  
ඇයට ෙම් විධියට යන්න සිදු වුෙණ් ඇයි කියන එක ගැන ඒ 
ෙගොල්ලන් කවුරුත්  කථා කෙළේ නැහැ. ඉතින්, ඒවා ගැන කථා 
කරන්න අපත් ෙකොෙහත්ම සූදානම් නැහැ. ෙමොකද, අපි ඒ ගැන 
කිය කියා, ෙම් තත්ත්වය තවත් ඉස්සරහට අරෙගන යන්න 
ෙනොෙවයි හදන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අපි සියලු 
ෙදනාම කැප ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දු තීරණ 
ගණනාවක් තිෙයනවා. 

පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් මුලිකම අවශ්යතාව  වුෙණ්, නුපුහුණු ශමිකයන් 
හැටියට, කම්කරුවන් හැටියට යන අය වැඩි කරන්න ෙනොෙවයි;  
යම්කිසි වෘත්තියක් හැටියට යම් සුදුසුකම් ලැබූ අයෙග්, පුහුණු  
ශමිකයන් හැටියට විෙද්ශගත වන අයෙග් සංඛ්යාව වැඩි 
කරන්නයි. ඒ සඳහා තමයි, ගරු  මහින්ද  සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් වෘත්තිය පුහුණු අමාත්යාංශය ඇති කර, ඒ 
පුහුණුව ඇති කිරීෙම් කාර්යභාරය ඒ අයට භාර දී තිෙබන්ෙන්. ඊට 
අමතරව අපි කාර්යාංශය හැටියට  විෙශේෂෙයන්  විෙද්ශගතවන 
කාන්තාවක්  ගෘහ ෙසේවිකාවක් හැටියට යනවා නම්, සාත්තු 
ෙසේවිකාවක්  හැටියට යනවා  නම් ඒ අයෙග්  පුහුණුව  විධිමත් 
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින 20කට තිබුණු පුහුණුව අපි 
දින 40 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට  කිව්වා, රුපියල් 30,000ක් වාෙග් 
මුදලක් ෙම් අයෙගන් අය කරනවාය කියා.  එෙහම  අය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක ෙන්වාසික පුහුණුවක්. දින 40ක් ඒ පුහුණු 
මධ්යස්ථානෙය් ඉන්න  ඕනෑ. අපි ඒ අයට කෑම ෙදන්න  ඕනෑ. ඒ 
අයෙග් අවශ්යතාවන්  ඉෂ්ට කරන්න  ඕනෑ. ඒ පුහුණු 
මධ්යස්ථානවල ලයිට් බිල්, වතුර බිල් අපි ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන්  පුහුණුව ලබන හැම ෙකෙනකුෙගන්ම රුපියල් 
17,500ක් අපි අය කරනවා. ඒක එදාත් අය කළා. අදත් මැද 
ෙපරදිග  ෙසේවය සදහා විෙදස් ගතවන ශමිකයන්ට  දින හතළිෙහේ 
පුහුණුව සඳහා  එවැනි මුදලක්  අය කරනවා. ඒ කියන විධිෙය්  
මුදලක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 17,500ක මුදලක් අපි අය කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, පුහුණුව ලබා දුන්නායින් පසුව ඒ අය 

විෙද්ශ ෙසේවයට යනවාෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්  පිටරට  ෙසේවයට  ගියාම  
අවුරුදු ෙදකක් ෙහෝ තුනක් ඉඳලා, ඒ හම්බ කරන සල්ලි  
ඔක්ෙකොම ලැෙබන්ෙන් අපටෙන්; රජයට ෙන්. ඒකයි මම කිව්ෙව්, 
ඒකට උපහාරයක් විධියට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පුහුණුවට  
ඔබතුමියලාෙග් කාර්යාංශෙයන් යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් 
සැලෙසනවා නම් ෙහොඳයි  කියලා.  ෙමොකද,  ඒ ෙගොල්ලන් ගිහින් 
ෙසේවය කරලා මුදල් එවන්ෙන් ෙමෙහේට ෙන්. ඒකයි  මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමා වන්නට  ඕනෑ. අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා 

කාර්යාංශයට ෙකොෙහන්වත් මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපට  මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් සියලුම කටයුතු 
කරන්ෙන්  ලියා පදිංචිෙය්දී අය කරන මුදල සහ පුහුණු මධ්යස්ථාන 
පවත්වා ෙගන යාෙමන් ලබන මුදලින්. ඒ හැෙරන්නට අපට  ෙවන  
කිසිම මුදලක් අය ෙවන්ෙන් නැහැ. ලියා පදිංචිෙය්දී අය කර 
ගන්නා රුපියල් 17,500 මුදලින් සියයට 70ක් නැවතත් ඒ 
නිෙයෝජිතායතනයට අපි ෙගවනවා. විෙද්ශ රැකියා කාර්යාංශයට 
එන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු මුදලක්. අපි මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්  මුදල් 
ලැෙබන තුරු බලාෙගන ඉන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් වැඩ කටයුතු අපි 
කර ෙගන යනවා. 

ඔවුන්ට ලබා ෙදන පුහුණුව ගැන මම  මීට වඩා විස්තර කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. දින හතළිහක් තුළ ලබා ෙදන පුහුණුවට 
ආචාරශීලිභාවය, පිරිසිදුකම, ඒ රටවල නීති-රීති ෙම් හැම එකක්ම 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජිතායතන 
සම්බන්ධෙයනුත්, ෙම්  හැම එකක් සම්බන්ධෙයනුත්, ඒ රටවලට  
ගියාම ඒ ෙගොල්ලන් මුහුණ ෙදන පශ්න සම්බන්ධෙයනුත් අපි ඒ 
අය දැනුවත් කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි පසු ගිය අය වැෙය්දී අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ශමිකයන් ලැබිය හැකි අවම වැටුප ෙඩොලර් 
300ක් ෙලස නියම කළා. ෙඩොලර්  300ක් නියම කළත්, අපි ඒක 
කියත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි  
දා සිටයි. ෙම් ෙවන ෙකොට  තවමත් සමහර තැන්වලදී අපට ඒකට 
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා. සමහර  ෙවලාවට  කාලයක් 
තිස්ෙසේ අපත් එක්ක ගනු ෙදනු කරපු, ඒ වාෙග්ම ඒ රටවල 
ඉල්ලුම්වල හැටියට  ඒ ෙඩොලර්  300 ෙහෝ  ඊටත් වැඩි පමාණයක් 
දක්වා වැ ටුප් පමාණය ලැෙබනවා නම්  අපි ඒ අයට ඒ අවස්ථාව 
ලබා දී තිෙබනවා.  

අද දිනෙය්දී දිගින් දිගටම කියැවුණු ෙදයක් තමයි ෙම් 
නිෙයෝජිතායතන ෙකොමිස් මුදල් අය කිරීම ගැන. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් නිෙයෝජිතායතන 
ෙගනියන ව්යාපාරයක් තිෙබනවා. මුලින්ම පවුෙල් අයට ෙකොමිස් 
මුදලක් ෙගවනවා. ෙකොමිස් මුදල ෙගවා ඊට පස්ෙසේ කාන්තාව ෙහෝ 
දියණිය ෙහෝ පිටරට යවන්න එකඟතාව ඇති කර ගන්නවා. 
හැබැයි, ෙදපාර්ශ්වයම දිහා බලනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අසාධාරණ තත්ත්වයක් ඇති වුණු නිසා අපි ඒ ෙකොමිස් මුදල් ලබා 
දීම මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනි දා ඉඳලා අනිවාර්යෙයන්ම තහනම් 
කළා. "ෙකොමිස් මුදල් ලබා දුන්නා, ෙකොමිස් මුදල් අරෙගන තමයි 
රට යැව්ෙව්" කියලා  ෙදපැත්ෙත්ම සිටින කිසිම ෙකෙනකුට අපට 
ඇවිල්ලා කියන්න බැහැ. ඒජන්සිකරුවන්ට ඇවිල්ලා කියන්න 
බැහැ, "ෙම් මුදල ෙගවන්න කියන්න" කියලා. අපි ඒෙගොල්ලන්ට ඒ 
කටයුත්ත තහනම් කරලා තිෙබන්ෙන්. "අපි ෙකොමිස් මුදල් ෙමච්චර 
පමාණයක් ගත්තා" කියලා අනික් පැත්ෙත් අයට කියන්නත් බැහැ. 
ඒක දැන් නීතිෙයන් තහනම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අනික් කාරණය තමයි, උප ඒජන්තවරු සම්බන්ධ කාරණය. 
අපි උප ඒජන්තවරුත් තහනම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධ වන 
සියලුම වංචා, දූෂිත කියා සම්බන්ධෙයන් ෙසවීමට අෙප් විමර්ශන 
ඒකකයක් තිෙබනවා. ඒ විමර්ශන ඒකකෙය්  නිලධාරින් 14 
ෙදෙනකු විතර තමයි හිටිෙය්. අපි  නැවතත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීම් කරලා නිලධාරින් 25 ෙදෙනකු දක්වා වැඩි කළා. සිදු වන 
සියලුම දූෂිත ගනු ෙදනු සම්බන්ධෙයන් උපඒජන්තවරු කියාත්මක 
වනවාය කියලා කවුරුන් ෙහෝ කිව්ෙවොත් ඒෙගොල්ලන් අත් 
අඩංගුවට ගන්න, ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන පවත්වන්න තමයි 
එෙහම නිලධාරින් 25 ෙදෙනකු දක්වා වැඩි කෙළේ.  

අෙප් ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවාවි මන්තීතුමා කිව්වා, පුත්තලම 
පැත්ෙත් නීති විෙරෝධී විධියට පවත්වාෙගන යන නිෙයෝජිත  
ආයතන ෙගොඩාක් තිෙබනවාය කියලා. ඒ පිළිබඳව  අපට ෙතොරතුරු 
ලබා ෙදනවා නම් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි 
ෙනොවුණු ඕනෑම නිෙයෝජිත ආයතනයක් තත්ත්වයක්, තරාතිරමක් 
ෙනොබලා අත් අඩංගුවට ගන්න අපි ඕනෑම ෙවලාවක සූදානම්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
සියලුම නිෙයෝජිත මහත්වරුන්ෙගන් සහ මහත්මීන්ෙගන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ වාෙග් විස්තර ලැබුෙණොත් අපට ලබා 
ෙදන්න කියලා. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් යටෙත් අෙප් 
විමර්ශන ඒකකයක් තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
සියලුම කියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වංචා සහගත විධියට 
ෙහොෙරන් කටුනායකින් පිටත් වීම ඇත්තටම අපිටත් මුහුණ 
ෙදන්න බැරි බරපතළ පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාද ෙකොෙහේද ඇහුවා, පිට 
රට රැකියා කරන පමාණය සම්බන්ධෙයන් නිශ්චිත ගණනක් 
තිෙබනවාද  කියලා. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා 
පදිංචිෙවලා ගිය අය ගැන නම් අපට නිශ්චිත ගණන කියන්න 
පුළුවන්. ඒ හැර අපට නිශ්චිත ගණනක් කියන්න අමාරුයි. 
ෙමොකද, සමහර අය කන්යා ෙසොෙහොයුරියන් හැටියට විෙද්ශ 
රටවලට යනවා ඔබතුමන්ලා පසු ගිය දවස්වල මාධ්ය හරහා 
දකින්න ඇති. සමහර අය සංචාරක වීසා මත යනවා. සමහර අය 
ෙකොළඹට ඇවිල්ලා, ධනවත් කාන්තාවන් වාෙග් ඇඳුම් මාරු  
කරෙගන, රත්රන් පුරවාෙගන යනවා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොෙළේ ආරක්ෂක අංශෙය් සමහර නිලධාරින්, ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර නිලධාරින් එකතු වුණු ෙලොකු 
මාෆියාවක් ෙම් තුළ කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු බව ඇත්තටම මම 
කියන්න ඕනෑ. අපට  ඒවා යම්තාක් දුරකට අඩු කරන්න 
පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට හරියටම රාජකාරි වැඩ 
කටයුතු කරන නිලධාරින්ට පුදුම විධිෙය් තර්ජන ආවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බාරව ඉන්න අෙප් පධාන 
නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිතුමියට මරණ තර්ජන එල්ල වුණා. ෙම් 
හැම පශ්නයකටම මුහුණ ෙදමින් අපි පුළුවන් තරම් ෙම් කටයුතු 
කළා. 25 ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත නිලධාරින් කණ්ඩායමක් තමයි 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ හිටිෙය්. ඒ නිලධාරින් පමාණය 
75 ෙදෙනකු දක්වා වැඩි කරලා, shift කමයට ඒෙගොල්ලන්ෙගන් 
ෙහොඳ රාජකාරියක් ලබා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ කටයුතු 
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ෙම් හැම කටයුත්තක්ම කරන අතරවාරෙය් රටවල් ගණනාවක 
රජයන් එක්ක අපි ගිවිසුම්වලටත් ෙම් වනෙකොට ඇවිල්ලා 
සිටිනවා. සමහර අය සංචාරක වීසා මත ඩුබායි රටට ගිහිල්ලා, 
එතැනින් ෙද්ශ සීමා තරණය කරලා ෙවන රටවලට ගිහිල්ලා ඔවුන් 
ඒ රටවල රැකියා කරනවා. ඕමානෙය් අ ෙප් විෂයය බාර 
ඇමතිතුමාත් එක්ක අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. 
සංචාරක වීසා මත එන අයට රැකියා ෙදන්න එපා කියලා කිව්වාම, 
ඒ අය විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා, දැන් ඒ 
රෙට් සංචාරක වීසා මත යන අයට රැකී රක්ෂා අවස්ථා ලබා දීම 
තහනම් කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ඒ රටවල  සිද්ධ වන මරණ සම්බන්ධෙයන් සහ 
ෙවනත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී තවත් ෙතොරතුරු 
කියැවුණා. පිට රට සිටින ශී ලාංකික ශමිකයකුෙග් මරණය සිද්ධ 
වුෙණොත් ඒ ෙද්හය ෙගන්වාගැනීම ෙකෙරන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් වුණත්, ඊට අවශ්ය කටයුතු සියල්ල අෙප් විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ඒ රෙටහි තානාපති කාර්යාලෙය් 
සිටින නිලධාරින්ෙග් මැදිහත් වීම මත කරන්න අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙමහිදී හැම ෙකෙනකුම අවෙබෝධ කරගත යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

හැම තිස්ෙසේම අපට බලපානවා ඒ ඒ රටවල නීති. ඒ ඒ රටවල 
නීති අනුව කටයුතු කරන විට සමහර ෙවලාවට පුංචි කාලයක් ගත 
වනවා. සමහර අය එක ෙමොෙහොතකවත් ඇවිල්ලා විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය දැනුවත් කරන්ෙන් නැතිව, "අෙප් නෑදෑයාෙග් 
මිනිය ෙගන්වා ගන්න බැරි වුණා, මාස ගණනක් එෙහේ තිෙබනවා" 
කියලා දිගින් දිගට මාධ්යයට කියනවා. මාධ්යයට ෙකොච්චර කිව්වත් 
වැඩක් නැහැ. කිව යුතු තැනට කියන්න ඕනෑ. ඒවා ගැන විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ; අප දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා ගිය ෙකෙනකු නම් අපි 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලු කටයුතු කරලා ෙදනවා. අපට 
දැනුම් දීමක් ෙකරුෙණොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලු කියා 
මාර්ග අපි ගන්නවා.  

පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි, දැන් අපට ඒ රටවලින් 
යහපත් පතිචාර ලැෙබන බව මා සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. 
මැද ෙපරදිග විතරක් ෙනොෙවයි, මා ෙම් ළඟදී ඊශායලය සහ 
සයිපසය කියන රටවලට ගියා, රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. ඉතාම ෙහොඳ පවණතාවක් සහ ෙම් රට 
ගැන අලුත් පිළිගැනීමක් ෙලෝකෙය් රටවල් අතර දැන් ඇති ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ නිසා රැකී රක්ෂා අවස්ථා ලබා ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය මුළු අවුරුද්දටම ෙකොරියාවට ගිෙය් 
4,992යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් වන ෙකොට 5,225කට වැඩි පිරිසක් 
ෙකොරියාවට ගිහින් තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමරට කාන්තාවන් විෙද්ශ 
රැකියාවලට යෑම එක පාරට නවත්වන්න පුළුවන් නම්, 
"කාන්තාවන් විෙද්ශගත ෙවන්න එපා" කියලා ඒ නතර කිරීම 
ඉස්සර ෙවලාම කරන ෙකෙනක් තමයි, මම. හැබැයි කාන්තාව 
ගැන කථා කරන, කාන්තාවන් විෙද්ශ රැකියාවලට යන එෙකන් 
ෙම් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වනවා කියන ෙබොෙහෝ අයට 
ෙනොෙත්රුණු ෙදයක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය්  කටයුතු සිද්ධ වූ 
ආකාරය නිසා අෙප් රෙට් සියලු අපනයන, සියලු ආදායම් මාර්ග 
අපට නැතිව ගිහින්, අෙප් රටට ආදායම ෙගෙනන එකම මාර්ගය 
බවට විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිය පත් වී තිෙබනවා කියන එක. එවැනි 
තත්ත්වයක් තිබියදීත් තමයි අප කමකමෙයන් ෙම් අය පිටරට 
රැකියාවලට යැවීම අඩු කිරීම කරෙගන යන්ෙන්. අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් කාලය තුළදී විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්ත් එයයි. ෙමොකද, කාන්තාවක් පිට රට යැවීම, පවුල් 
ඒකකය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා සමාජමය පශ්නයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක උතුරු මැද පළාෙතන් ෙහොඳටම 
අවෙබෝධ කරගත් ෙකෙනක් තමයි, ගරු ජනාධිපතිතුමා. ඒ 
අවෙබෝධ කරගැනීම නිසා තමයි එතුමාෙග් මැතිවරණ පතිපත්ති 
පකාශනයට -ෛමතී පාලනයක් සඳහා වූ පතිපත්ති පකාශනයට- 
පිට රට සිටින ශමිකයන්ෙග් පවුල් සඳහා සුබසාධන කමයක් 
ආරම්භ කරනවාය කියන එක ඇතුළත් කෙළේ. මා සන්ෙතෝෂෙයන් 
කියන්න ඕනෑ, ඒ ෙවනුෙවන් අපි "ශමික සුරැකුම" නමින්  අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා යටෙත් සහ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය 

යටෙත් විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බව. එතුමිය යටෙත් 
කටයුතු කරන නිලධාරින් 1,000කට ආසන්න පිරිසක් හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම ෙදෙදෙනකු ෙහෝ තුන්ෙදෙනකු 
බැගින් ඉන්නවා. අෙප් විද ත් සහ මුදිත මාධ්ය ඒකකය ජනවාරි 
8වන දා ඉඳලා ජනවාරි 14වන දා වන කල් -සතියක්ම- දැනුවත් 
කළා, තමා පදිංචි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට -ළඟම තැනට 
ගිහින්- ලියා පදිංචි ෙවන්න කියලා. ඒකට විරුද්ධව ෙලොකු මඩ 
පචාරයක්  ගියා, 'සමෘද්ධිය කපන්නයි,  පිට රට රැකියා කරන 
අයෙගන් බදු  අය කරන්නයි ෙම් දත්ත එකතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔය ෙගොල්ෙලෝ ලියා පදිංචි ෙවන්න එපා.' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විශ්වාස කරනවා ලක්ෂ 
14ක් විතර පිට රට රැකියා කරනවා කියලා. ඒ අතරින් 96,000යි 
පළමුවැනි වටෙය්දී -ජනවාරි 14වන දා වන විට- ලියා පදිංචි වුෙණ්. 
දැන් දින නියමයක් නැතිව අපි එය දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ෙම් 
දවස්වල ලක්ෂ ෙදක පැනලා ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
පවුල්වල දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය,  ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය, ඒ රෙට් 
ඉඳලා බිරිඳ ෙහෝ ස්වාමියා ෙම් රෙට් සිටින ෙකනාට එවන මුදල් 
පරිහරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කරුණු ෙසොයා බලනවා. 
ඒ හැම පවුලක් ෙවනුෙවන්ම -හැම ෙකෙනකු ෙවනුෙවන්ම- ෆයිල් 
එකක් විවෘත කරලා ඒ අය පිළිබඳව ෙහොඳ අධීක්ෂණයක් ඇතිව 
අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ ඒ 
කටයුතු සියයට සියයක්ම ෙකෙරනවා කියලා. තවම ඒ කටයුතු 
පටන්ගත්තා විතරයි. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් කාලය වන විට සමහර 
ෙවලාවට ඒ කටයුතු සියයට සියයක්ම ඉටු කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ දරුවන්ෙග් දහම් අධ්යාපනය පිළිබඳව, 
මානසික මට්ටම පිළිබඳව -ෙම් හැම එකක් පිළිබඳවම- ෙසොයා 
බැලීමක් කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම අම්මා නැත්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට, 
අෙප් හෘදය සාක්ෂිය දන්නා විධියට ෙමොකක් ෙහෝ අපරාධයක් 
සම්බන්ධ සිද්ධි ගැන ෙසොයා බැලුවාම, ඒ පවුල් ගැන ෙසොයා 
බැලුවාම, ඒ හැම  පවුලකම අම්මා ෙහෝ තාත්තා විෙද්ශගත ෙවලා. 
අපි ඒක නැහැ කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ වගකීම ෙම් අවුරුද්ෙද් 
මට භාරගන්න බැහැ. 2018 විතර වන ෙකොට එෙහම එකක් ෙවලා 
තිෙබනවා කිව්ෙවොත්, එතෙකොට අපි ඒ වගකීම භාර ගන්නම්. 
හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් වුණු ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න අපට 
ෙපොඩි කාලයක් යනවා.  

 ෙම් ෙවලාෙව්  අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාෙග් 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරුණු කීපයක් ගැන කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා කිව්වා, මැද ෙපරදිග රටවල 
ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් අත්තෙනෝමතික ෙලස රැකියාවලින් 
ඉවත් කිරීෙම් තර්ජනයක් තිෙබනවා කියලා. අපට තවම එවැනි 
කිසිම ෙදයක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. නමුත්, අපි අලුත් රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයමින් ඉන්නවා. අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
ෙසොයමින් ඉන්ෙන් අෙප් රටට ගැළෙපන සමාජයීය, ෙද්ශගුණික 
පසු බිම් තිෙබන රටවලට ශී ලාංකිකයන් රැකියාවලට යවන්නයි. 
එෙහම යනවා නම්, ඒක ෙගොඩක් ෙහොඳයි.  ඒක හැම ෙදෙනකුටම 
ශුභදායකයි.  පසු ගිය කාලෙය් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  ෙතල් මිල 
වැෙටනවාත් එක්කම ඒ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත් අඩු වීමක් 
තිබුණා. කවුරුත් පිළිගත් සත්ය ඒකයි. ඊෙය්-ෙපෙර්දා වනෙකොට 
සවුදි අරාබිෙය් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙමොනම 
රටක හරි ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමක් ගැන පශ්නයක් වුෙණොත්, 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අෙප් නිලධාරින්ෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පශ්නය විසඳනවා. ඒ සඳහා 
උපරිම වශෙයන් සති ෙදකක් යයි. හැබැයි, ඒවා අපට පැමිණිලි 
වශෙයන් ලැෙබන්න ඕනෑ. අෙප් තානාපති කාර්යාල, අෙප් 
නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් වන්න ඕනෑ.  
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ෙම් වනෙකොට සවුදි අරාබිෙය් ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් 
සියයකෙග් පමණ රැකියා අහිමි ෙවලා තිෙබන බවට අපට වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් කාර්යාංශෙය් සභාපතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් ඒ හැම ෙකෙනකුෙග්ම ෛදනික ආහාර සඳහා 
ෙඩොලර් 50 බැගින් හැම දාම අෙප් තානාපති කාර්යාලයට බැර 
කරමින් ඉන්නවා. නමුත්, ෙම් වනෙකොට ඒ රජතුමා ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් 10,000කට 
ආසන්න පිරිසකෙග්  රැකියා නැති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, සවුදි 
අරාබිෙය් ලියා පදිංචි වී  සහ ලියා පදිංචි ෙනොවී සිටින ශී  
ලාංකිකයන් පමාණය ලක්ෂ ෙදකක් පමණ කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ඒ පමාණෙයන් සිය ෙදෙනකුෙග් පමණ රැකියා අහිමි 
වීෙම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්ත ශාලා 
ෙදකක් වැසී යෑම ෙහේතුෙවන්. හැබැයි, ෙම් වනෙතක් ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් 
අත්තෙනෝමතික ෙලස රැකියාවලින් ඉවත් කිරීෙම් තර්ජනයක් ඇති 
ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව 

ගරු ඇමතිතුමියෙගන් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු 

වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම් ක්ෙෂේතය සඳහා පමුඛ 
කාර්ය භාරයක් කරනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒත් එක්කම අපිත් 
අමතක කළාද කියලා තමයි ෙම් පශ්නය අහන්න වන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තිකෙයෝ. වෘත්තිකයන් කියලා මම ෙම් 
ෙවලාෙව් කථා කරන්ෙන් ඉන්ජිෙන්රුවරු, පමාණ සමීක්ෂකයන්, 
කළමනාකරණ ශිල්පීන්, ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු ආදී 
ක්ෙෂේතවල රැකියාවල නිරතවන්නන්. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල  
ෙම් ක්ෙෂේතවලත් රැකියාවල නිරත ෙවලා සිටින ශී ලාංකිකයන් 
ඉන්නවා. ෙම් පිරිස ෙවනුෙවනුත් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් ෙම් අයෙග් ෙසේවය නැවත ලබා ගන්න 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය හරහා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වනවාද කියන එක මම දැනගන්න කැමැතියි. අද මම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ 
සඳහා අපි හදපු ෙයෝජනාවලියක් තිෙබනවා. එය ඔබතුමියට භාර 
ෙදන්න අපි කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඒ 
ෙයෝජනාවලිය සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

හැබැයි, අපට කවුරු ගැනත් වග කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා 
නම් පමණයි. සමහර අය එෙහේ ඉෙගන ෙගන එෙහේම රස්සා 

කරනවා. සමහර අය ලියා පදිංචි ෙනොවී ගිහිල්ලා එෙහේ රස්සා 
කරනවා. ඒ අය ගැන දැනුවත් කිරීමක් අවශ්ය වනවා. එතෙකොට 
අපට මැදිහත්වීමක් වන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ ෙගොල්ලන් ලියා පදිංචි කරන 

කමෙව්දයක් තුළින්   ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙය්   network එකට 
ඇතුළත් කරන්නයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, මටත් ෙමතැනදී පැහැදිලි කර ගන්න 

කරුණක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඉෙගන ගත්ත අය ලියා පදිංචි 
ෙනොවීද පිට රට යන්ෙන්? සාමාන්ය දුප්පත් අයද ලියා පදිංචි 
වන්ෙන්? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැහැ, නැහැ, එෙහම එකක් නැහැ. කවුරුත් ලියා පදිංචි වන්න 

ඕනෑ. නමුත්,  ෙම්කෙන් තිෙබන වැෙඩ්.  ඔය කියන විධිෙය් 
වෘත්තික මට්ටෙම් සිටින සමහර අය ඒ රටවල  ඉෙගන ෙගන, ඒ 
රටවලම පදිංචි ෙවලා, එෙහේම රැකියා කර ෙගන ඉන්නවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම අවුරුදු 17ක්ම ෙවන රටක සිටියා. නමුත්, මම කවදාවත් 

ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. ෙහේතුව, ලියා පදිංචි වීම ගැන අෙප් දැක්ම 
සහ අෙප් මතය තිෙබන්ෙන් ෙම් ලියා පදිංචි කරන්ෙන් විෙද්ශගත 
වන ගෘහ ෙසේවිකාවන් වැනි රැකියා කරන අය පමණයි කියලායි. 
ෙගොඩක් අය දන්ෙන් නැහැ, අෙනක් වෘත්තිකයින්ටත් ලියා පදිංචි 
විය හැකියි කියලා.  ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් වගකීම 
ඔබතුමියන්ලාට සහ අමාත්යාංශයට තිෙබනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි.  ඔබතුමා ඔය ෙයෝජනාව භාර 

ෙදන්න ෙකෝ.  

ඊළඟට, අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා තවත් 
ඉල්ලීමක් කළා, ශී ලාංකික  දරුවන් ලංකාෙව් පාසල්වලට 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී ඇති වන ගැටලු සම්බන්ධෙයන්. සාමාන්යෙයන් 
ෙමවැනි ඉල්ලීම්වලදි අපට පුංචි මැදිහත් වීමක් ෙවන්න පුළුවන්. 
එතුමා කථා කෙළේ ඉතාලිෙය් පදිංචි අය ගැනයි. ඉතාලිෙය් ඉපදුණු 
සහ ඉතාලිෙය් පදිංචි ෙවලා හිටපු අයට අධ්යාපනය ලබන්න 
ෙවන්ෙන් ජාත්යන්තර පාසල්වලින්. ඊට අමතරව, මැද ෙපරදිග 
රටවල ඉඳලා ආපු, එෙහම නැත්නම් එෙහේදි ඉපදුණු දරුවන් 
ෙමෙහ ඇවිල්ලා ඉස්ෙකෝලවලට යන සිද්ධීන් ගැන නම් අපට 
වාර්තා ෙවලා නැහැ. එතුමා කියපු ආකාරයට ඉතාලිෙය් පදිංචි 
ෙවලා ඉඳලා ආපු අය ගැන කථාව තමයි මමත් දන්ෙන්.   
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* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා ඇහුවා, ශී ලාංකිකයන්ට විෙද්ශ රැකියාවලදී ලැෙබන 
අවම වැටුප ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වයට සරිලනවාද කියලා. ෙම් 
තාක් කාලයක් අවම වැටුපක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ලැෙබන අවම 
වැටුප බලන ෙකොට ෙඩොලර් 300ක් කියන්ෙන් රුපියල් 45,000ක 
මුදලක්.  එවැනි අවම වැටුපක් ලබා දීම ෙහෝ කියාත්මක වුෙණ් ෙම් 
රජෙය් ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගමැතිතුමාෙග්  අවසරෙයන් අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ අවශ්ය කටයුතු කරපු  නිසායි.  

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහ මීට වැඩි 
වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අෙප් ශමිකයන්ට විධිමත් 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සමහර 
ෙවලාවට අෙප් රටින් විෙද්ශගත වන කාන්තාවන්ට ෙපොඩි 
බලපෑමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අයෙග් පමිතිය පිළිබඳව පුංචි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒක නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් කාන්තාවන්ට තිෙබන තවත් පශ්නයක් තමයි භාෂාව 
පිළිබඳ අවෙබෝධයක් නැතිකම. දැන් පිලිපීනෙය් අය අපි ගන්නවාට 
වැඩිය ෙඩොලර් 100ක් ෙහෝ වැඩිපුර ගන්නවා. ඒකට ෙහේතුව  ඒ 
අයට ෙහොඳ භාෂා දැනුමක් තිබීම  සහ ඒ රට ලබා ෙදන පුහුණුවයි. 
අපිත් ඒ මට්ටමට පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න කල්පනා කරනවා. 
හැබැයි,  අපි නැවත නැවතත් කියන්න ඕනෑ, කාන්තාවන් පිට රට 
යැවීම දිගින් දිගටම කරෙගන යාම  අෙප් රජෙය් පතිපත්තියක් 
ෙනොවන බව. තව අවුරුදු කිහිපයක් තුළ එම කටයුත්ත අවම 
මට්ටමකට ෙගෙනන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.   

විශාම වැටුප ගැනත් කථා කළා. විෙද්ශගත ශමිකයන්ට විශාම 
වැටුපක් අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවශ්ය කටයුතු විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් 
ෙවන ෙකොට කරෙගන යනවා.  ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ ගත වූවන්ෙග් 
ඡන්ද අයිතිය ගැනත් කථා කළා. අපි කවදාවත් විෙද්ශ ගත 
වූවන්ෙග් ඡන්ද අයිතියක් ගැන කථා කරලා නැහැ. ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් විෙදස්ගත ශමිකයන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා දීෙම් 
පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් 
රෙට් සාධාරණ ඡන්දයක් පැවතුෙණ් 2015 අෙගෝස්තු 17වැනිදායි.  
ෙමෙහ පදිංචිව සිටින අයෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමවත් හරියට සිදු 
වන්ෙන් නැති  තත්ත්වයක් තිෙබනෙකොට, ඇහැට ෙපෙනන්න 
නැතිව සිටින අයට -විෙද්ශවල පදිංචිව සිටින අයට - ඡන්ද අයිතිය 
දුන්ෙනොත්, ඒ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම ෙකොෙහොම සිදු ෙවයිද? ඒ නිසා 
අෙප් එෙහම කිසිම අදහසක් නැති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
කියන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට,  තීරු බදු රහිතව වාහනයක් ලබා ගැනීෙම් පහසුකම 
ගැන කථා කළා.  එක එක මට්ටම් අනුවයි අපට ඒ පහසුකම 
සලසන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මන්තීතුමා 
කිව්වා, තීරු බදු  පහසුකම කටුනායක විතරක්  ෙදන නිසා, අෙනක් 
තැන්වල ඒ පහසුකම ෙදන්ෙන් නැති නිසා ඒ අයට අපහසුතාවක් 
ඇති ෙවනවා කියලා.  නමුත්, ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ, අෙනක් තැන්වලිනුත් ඒ සහනය ලබා ගන්න 
අවස්ථාව  දුන්ෙනොත් ඒක ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙවන බව. ඒ 
නිසයි කටුනායකට විතරක් ෙම්ක සීමා කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා අපි 
භාර ගන්න ෙකොට නම්-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කටුනායක තිෙබන්ෙන් මත් පැන් ෙන්ද? කටුනායක duty-free 

shopsවල තිෙබන්ෙන් මත් පැන්.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ඔබතුමාට ෙපෙනන ෙද් විතරයි. අෙනක් ෙද්වලුත් 

තිෙබනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා 
අනිවාර්යෙයන්ම වංචා දූෂණ ගැන  ෙසොයලා කටයුතු කරනවාය 
කියලා. ෙසව්ෙව්ත්, කටයුතු කෙළේත් මෙග් අවශ්යතාවට. ෙමොකද, 
අපි ෙසොයා ෙගන බලා ෙගන ඕනෑ ඒවා අවම කරන්න. ඒ වාෙග්ම 
මම භාර ගන්න ෙකොට රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා විසින් කරන 
ලද  විධිමත් පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව මට භාර දුන්නා. ඒ වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න මම මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට 
භාර දී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් බලය සහ අයිතිය  නැති නිසා 
එතැනින් එහාට කටයුතු කරන්න මට පුළුවන්කමක් නැහැ.  FCID 
එක කරන ෙද් අනුව තමයි මට ෙමොනවා හරි කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  

කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් යන අයෙගන් ලියා පදිංචි 
මුදලක් අය කර ගන්න එක ගැනත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්වා. අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒ  මුදල අය කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒෙකන් සියයට 70ක් තමයි ඒජන්තවරුන්ට යන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම වයස් සීමාව අවුරුදු 22 දක්වා අඩු කිරීම පිළිබඳවත් එතුමා 
කිව්වා. ඒ වාෙග් තමයි රිසානා නෆික්ලා වෙග් අය ගිෙය්.  ඊෙය් 
ෙපෙර්දා කිෂාන්ති කියලා ෙකෙනක් ගැනත් සිද්ධියක් වුණා. මම 
හිතන්ෙන් ඒවා ගන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්වත් නැහැ. ෙමොකද, 
ඒවා ඒ කාලෙය් වුණු ෙද්වල් ෙවන්න ඇති. කිෂාන්ති කියලා 
අවුරුදු 17ක ළමෙයක් ෙහොර සහතික හදලා යවලා, ඒ ළමයා සිය 
දිවි නසා ෙගන තිබුණා. අපි ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
ඇයෙග් මිනිය ලංකාවට ෙගන්වුවා. ෙම් විධිෙය්  කාරණා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා යම් මට්ටමක; එකම වයස් සීමාවක 
හිටිෙයොත් අපට ෙම් කාර්ය පහසු ෙවනවා.  අවුරුදු පහට අඩු 
දරුවන් සිටින කාන්තාවන්ට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා 
නීතියක් තිෙබනවා.  දැන් අවුරුදු 17, 18 දරුවන් සඳහා ෙහොර 
සහතික හදලා ඒ මඟින් පිට රටවලට යවනවා නම්,  ඒ වයස් සීමාව 
අවුරුදු 22 සීමාවට ෙගෙනන එක වරදක් හැටියට මම දකින්ෙන් 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් මම ෙයෝජනා කළ පරිදිම ඉදිරිෙය්දී වයස 
අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින කාන්තාවන් පිට රට යැවීම 
සම්බන්ධෙයනුත් කමිටුවක් මඟින් තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. 
කමිටුවක් හරහා ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවා.  ඒ හැම 
එකක්ම අපට පුළුවන් උපරිම මට්ටමකින් කරනවාය කියන එකත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඊ ළඟට මතක් කළ යුතු තවත්  විෙශේෂ කරුණක් තිෙබනවා. 
සමහර අය වැටුප් නැතිව එවනවා කියලා අෙප් ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මන්තීතුමිය සඳහන් කළා. එෙහම සිද්ධීන් ෙවනවා. අපි 
රජයන් අතර ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන කටයුතු කළත්, ෙමොන 
එකඟතාව තිබුණත් සමහර ෙවලාවට ඒ යන රැකියා ස්ථානෙය් 
ස්වභාවය සහ පරිසරය අනුව අවුරුදු ගණන් වැටුප් ෙනොලබා 
ඉඳලා, පසුව තානාපති කාර්යාලවලට ඇවිල්ලා තමන්ට හිමි 
වැටුපත්  අරෙගන ආපු අය ඉන්නවා. ෙම් කාලය තුළ විතරක් 
වාර්තා වුණු එවැනි අයෙග් ගණන ඉතාමත් වැඩියි. එක 
කාන්තාවකට ලංකාවට එන ෙකොට කථා කරන්නත් බැහැ. ඇය 
ධනවතී මහත්මිය. අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් නිලධාරින්ෙග්ත් 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙග්ත් මැදිහත් 
වීෙමන් එතුමියට රුපියල් ලක්ෂ 21ක් අර ෙගන දුන්නා. තවත් 
ෙකනකුට රුපියල් ලක්ෂ 15ක්, තවත් ෙකනකුට රුපියල් ලක්ෂ 
18ක්, තවත් ෙකනකුට ලක්ෂ 26ක්, තවත් ෙකනකුට ලක්ෂ 12ක්, 
තවත් ෙකනකුට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් අර ෙගන දුන්නා. අෙප් 
නිලධරිනුත් උපරිම මට්ටමින් වැඩ කරලා එෙසේ වැටුප් ෙනොලබා 
සිටි අයට ඒ විධියට මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.  

විෙද්ශගත වීමකදී ෙවනත් කිසිම මුදලක් අය කරන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හැටියට අපි 
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ඕනෑම නිෙයෝජිතායතනයකට අය කරන්න අවසර දී තිෙබන  මුදල් 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඇඟලුම් කාර්මාන්තෙය් රැකියාවකට පිට 
රට යන ෙකනකුෙගන් දැනට අය කරන්න පුළුවන් රුපියල් 
35,000යි. ඒක රුපියල් 50,000 දක්වා වැඩි කරන්න ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඊශායලයට යන සාත්තු ෙසේවිකාවකෙගන් අය කරන්න 
පුළුවන් රුපියල් ලක්ෂ 3යි. ඒ රටවලින් ෙනොෙයකුත් 
තැරැව්කරුවන්ට ෙදන්න තිෙබන පමාණය අනුව ඒකත් අපි 
රුපියල් ලක්ෂ 6 දක්වා වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නවා. සිංගප්පූරුවට යන අයෙගන් රුපියල් 25,000යි 
අයකරන්ෙන්. මැද ෙපරදිග රටවල්, සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව සහ 
ඊශායලය හැර අනික් ඕනෑම රටක ෙසේවය කරන්න යන ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් සඳහා අයකරන මුදල් පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 3යි. 
ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් මැද ෙපරදිග රටවලට, මැෙල්සියාවට 
සහ මාලදිවයිනට යන අයෙගන් මුදල් අයකිරීමක් නැතුව තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට යන්න අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ රටවල passport එක තබා 
ගැනීම ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පාලනයක් කරන්න අමාරුයි. ෙම් රෙට් ඉන්න නිෙයෝජිතායතනවල 
agentsලාට රැකියා ගිවිසුම් එවන්ෙන්, පිට රට ඒජන්සිකරුවන් 
අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි වුණාට පස්ෙසේ ඒවා ගැන 
ෙසොයා බැලීෙමන් පසුවයි. එම රටවලින් අනුමැතිය දුන්ෙන් 
නැත්නම් ෙම් රටට ඒ ගිවිසුම් එවන්න බැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන්ම අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් මුදල් අය කරන එක අවම 
කරන්න හැම පැත්තකින්ම අපි පුළුවන් තරම් උපරිම ආකාරයකින් 
කටයුතු කර තිෙබනවාය කියලා. කවුරුන් ෙහෝ වැඩි මුදලක් අය 
කර තිෙබනවා නම්, ෙදනවාය කියපු රක්ෂාව ෙනොදී ෙවනත් 
රක්ෂාවක් දීලා තිෙබනවා නම්, ෙපොෙරොන්දු වූ වැටුපට වඩා අඩු 
වැටුපක් ෙගවනවා නම් ෙම් හැම එකක් සම්බන්ධෙයන්ම පැමිණිලි 
කරන්න ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ෙය් සමථ අංශය 
කියා පැමිණිලි අංශයක් ෙවනම තිෙබනවා. ඒකට ඇවිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් කළාට පස්ෙසේ කිසිම තත්ත්වයක්, තරාතිරමක් ගැන 
අපි බලන්ෙන් නැහැ.  

Gulf Agency එක ගැන දැන් ෙම් සභාෙව් කථා කළා. මා ඒ 
මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විස්තර ෙදන්න කියලා. ඒ විස්තර අපට දුන්ෙනොත් අපි ඒ 
නිෙයෝජිතායතන ෙගන්වා ඒ කටයුතු කරනවා. සමහර 
නිෙයෝජිතායතනවලට මාසයක් කල් ෙදනවා, සමහර 
නි ෙයෝජිතායතනවලට සති  2ක් කල් ෙදනවා. ඒ කාලය තුළ ඒ 
කටයුත්ත කෙළේ නැත්නම්, ඒ කටයුත්ත කරලා ඉවර වන කල්ම 
තාවකාලික තහනමක් - suspension එකක් - කරනවා, 
මන්තීතුමනි.  

ෙමවැනි සිද්ධීන් අවම කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ජනවාරි 
01වන දා සිට අලුත් නිෙයෝජිතායතන ලියා පදිංචි කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් හිතවත් ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා 
ඉල්ලීමක් කළා, to register people who are acting as job 
agents and who have not been registered yet. But, I am sorry 
to say, we have stopped registering new recruitment agencies 
from 1st January, 2016.  එෙහම කෙළේ ෙවනත් කිසිම ෙහේතුවක් 
නිසා ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, ඉතා අවංකව 
කටයුතු කරන, තමන් අත්සන් කරන ගිවිසුම්වලට අනුකූලව වැඩ 
කරන ෙහොඳ පමිතියක් ඇති නිෙයෝජිතායතන පවත්වාෙගන යන්න. 
ඒ නිසා අලුතින් නිෙයෝජිතායතන ලියා පදිංචි කරන්න දැන් අවසර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජිතායතනෙය් ඉතිහාසය, 
කල්කියාව ෙහොඳ නම් ඒ තත්ත්වය ෙහොඳින් පවත්වාෙගන යන්න 
අවශ්ය සහෙයෝගයත් අපි ලබා ෙදනවා.  

ෙම් සියලුම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, විෙද්ශ රැකියා සඳහා යවන අය සහ ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ලබන 
රටවල් අතර එකඟතා කිහිපයක් තිෙබන බව. Colombo Process 
සහ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් Abu Dhabi Dialogue  යන ආයතන 
ෙදෙක්ම දැන් සභාපතිත්වය දරන්ෙන් ශී ලංකාවයි. ෙමහිදී  
ලැෙබන කට්ටියටත් පශ්න තිෙබනවා, අපටත් පශ්න තිෙබනවා. 
ඒවා හැම එකක් ගැනම සාකච්ඡා කරලා, ෙපොදු එකඟතාවලට 
එළඹිලා කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් වනෙකොට අපි හැම ෙදයක්ම 
කරලා තිෙබනවා.  

විගමණික ශමිකයන් පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළ සංවිධානය කරන 
රටවල් අතරින් ඉතා ෙහොඳම ගණෙය්, විශිෂ්ට ගණෙය් පඥප්තියක් 
තිෙබන රටක් හැටියට ශී ලංකාව පිළිෙගන තිෙබනවා. අපට 
තිෙබන ගැටලුවක් තමයි, සමහර තැන්වලදී සමහර අය කටයුතු 
කරන ආකාරය සාධාරණ ෙනොවීම. මම අකමැත්ෙතන් වුණත් ෙම් 
කාරණය කියන්නට ඕනෑ. රිසානා නෆීක් ගැන කථා කරන 
ෙගොඩක් අය පසු ගිය ෙදසැම්බර් 21වැනිදා සවුදිෙය්දී ගල් ගහලා 
මරන්න නියම වුණු කාන්තාව ෙබ්රා ගත් හැටි ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් යහ පාලන රජෙය් මැදිහත් වීෙමන්; 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් අගමැතිතුමාෙග්ත් මැදිහත් වීෙමන් වාෙග්ම, 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, මාධ්ය 
නිදහස, ෙම් හැම එකක්ම ෙහොඳ තැනකට ඇවිල්ලා, ෙලෝකය පිළි 
ගන්නා රටක් බවට අෙප් රට පත් වුණු නිසා තමයි සවුදි අරාබි 
රාජ්යය ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියාත්මක කරන්න හිටිය දඬුවම අෙප් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් නවත්වා ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. ෙම්වා තමයි අපි අද කථා කරන් න ඕනෑ ෙද්වල්. 
පාද යාතා යන ගමන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා නිකම් මඩ ටිකක් ගහලා 
යනවා. ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා ෙමතැන නැහැ. 
ඇත්තටම ෙලබනන් රෙට් ඇමතිතුමා කියපු කාරණය ගැන මමත් 
එකඟ ෙවනවා.  ෙමොන වෙග් දඬුවමක් ලැෙබයිද කියලා මට ෙම් 
ෙවලාෙව් කියන්න බැහැ. අෙප් රෙට් කාන්තාෙවෝ ෙදෙදෙනක් 
ෙලබනන් රෙට් පිරිමි ෙදෙදෙනක් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ රෙට් 
අවුරුදු 89ක පිරිමිෙයක් සහ ඔහුව බලා ගත්ත අවුරුදු 57ක විතර 
කාන්තාවක් මැරුවා. ඒවා අපට විසඳන්න පුළුවන්ද? ඒ නඩුව ෙම් 
දවස්වල ඒ රෙට් අහනවා. ඒවා එක එක පුද්ගලෙයෝ කරන ෙද්වල්.  

අෙප් මිනිස්සු ලක්ෂ 14ක් ෙලෝකෙය් හැම තැනම ඉන්නවා 
නම්, අපි රටක් හැටියට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කරන ෙද්වල් අවම කරන්න 
තමයි උපරිම මට්ටමකින් ඒ අය සඳහා වන පුහුණුව දීර්ඝ කෙළේ. 
ෙම්ක ෙපෙර්දා වුණු සිදුවීමක්. ඊශායල් කාන්තාවක් ෙම් රෙට් 
හදන passport එකකින් ඊශායලයට ගිහින් ෙගොඩ බහිනවා. 
එතෙකොට අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් අෙප් නිලධාරින්ව 
කැ ඳවලා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කරුණු ෙහොයලා බලන ෙකොට ඒ 
passport එක ගැන ෙපොඩි සැකයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
passport එක ලබා ගන්න දීපු උප්පැන්නෙය් ලංකාෙව් ඉන්න 
තාත්තාෙග් නම තිෙබනවා. හැබැයි, ඊට ඉස්සර ෙවලා ඒ 
කාන්තාවටත් දරුවාටත් ඉල්ලපු passport එක ෙවනුෙවන් New 
Delhiවල තිෙබන ඊශායල් තානාපති කාර්යාලයට ෙයොමු කළ 
එෙක් තාත්තාෙග් නම නැහැ. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ, ඒ රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා seasonal 
workersලා, ඒ කියන්ෙන් මාස හයක, අටක කාලයකට පිරිමි 
ශමිකයන් ගන්ෙන් අෙප් රෙටන් විතරයි. අවම වශෙයන් එක 
ළමෙයක් අනිවාර්යෙයන්ම මාසයකට ලක්ෂයක් ෙගදරට එවනවා. 
අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ සඳහා 350ෙදෙනකුට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ෙම් දවස්වල ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙකෙරනවා. ඒවා ෙකෙරන ෙකොට, 
ෙමෙහම සිද්ධියක් වුණාම ඒ රටවල් අපි ගැන විශ්වාස කරයිද? 
ඇත්තටම අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. මම කිව්ෙව්, ෙහොඳ 
ෙදයක් වුණාම ෙමතැන ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ කියලායි. 

1481 1482 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගල් ගහලා මරන්න යන එක ෙබ්රා ගත්තාම, ෙම් අය කියන 
විධියට ඒක වුෙණ් අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පිළිගන්න 
නිසා ෙනොෙවයි. ෙම්වා අපි ෙහොඳට අවෙබෝධයකින් කරන්ෙන්. 
නිකම් ෙමතැනට ඇවිල්ලා මඩ ටිකක් ගහලා, කියවලා යන එක 
හරි ෙලෙහසියි. 

ඇත්තටම මම අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට දහස් 
වාරයක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා රක්ෂණ කමයක් අල්ලාෙගන 
පසු ගිය කාලෙය්ම මට ඇති ෙවන්න මඩ ගැහුවා. ඒ පිළිබඳ කරුණු 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කියලා, ෙමතැන වාර්තාගත කරලා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම පැමිණිල්ලක් කරලා, ඕනෑම විභාගයක් 
කරන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. මට කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් රක්ෂණ කමය? ෙම්ක සහන 
රක්ෂණ කමයක්. අෙප් තිෙබන රක්ෂණ කමෙය් හැටියට මරණයට 
පත් වුෙණොත් ෙහෝ පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් ෙහෝ 
ඇවිල්ලා මාස තුනක් ඇතුළත මැ රුෙණොත්, ඒ ඕනෑම ශමිකෙයකුට 
රුපියල් ලක්ෂ හතරක් ලබා ෙදනවා. අපි ෙම්ක ෙහොඳින් අධ්යයනය 
කළා. ඒ රටට ගියාම එක ඒජන්සියකින් ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට group 
policy කියලා එකක් දානවා. ඒ රෙට්දී ෙමොකක් හරි කරදරයක් 
ෙවලා ෙමහාට ආවාට පස්ෙසේ කිසිම ෙදයක් නැහැ. ඔය 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය දවස්වල, අෙප් පළාත් සභාෙව් ඉන්න 
නිෙයෝජිතෙයක් රූපවාහිනිය හරහා මා සම්බන්ධෙයන්, ෙම් 
රක්ෂණය ගැන ෙනොෙයක් ආකාරෙය් මඩ පචාරය කළා. ඔහුෙග් 
නම මට මතක නැහැ. නමුත්, ඔහුෙග් මව කුෙව්ට්වල ඉඳලා 
ෙගන්වලා දුන්ෙන්ත් අපියි. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අපි ෙම් කාරණ වලදී ෙබොෙහොම විනිවිදභාවයකින් වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා  මෙගන් ඒ 
ෙව්ලාෙව් ඇහුවා, "රක්ෂණ කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් කවුද?" කියලා. 
ඒක හඳුන්වා දුන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසිනුයි. 
විෙද්ශගතව ඉන්න සියලු ෙදනාටම ලැෙබන රුපියල් ලක්ෂ හතර 
විතරක් මදි. පිටරටවල දමන policy දිහා බැලුවාම, සමහර 
ෙව්ලාවට ෙමහාට ආවට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ට කිසිම ෙදයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි මිනිය 
ෙගන්වා ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා, 
අපි ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම භාර දුන්නා. ඒ ගැන 
කෑ ගහන අය කිහිප ෙදෙනක් හිටියා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමතැන හිටියා 
නම් මම හරි කැමැතියි. අපි  ඒ වගකීම සම්පූර්ණෙයන්ම  ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාවට භාර දුන්නා. ඒ අය විසින් අපට ලබා ෙදන ලද 
සමාගම්වලට තමයි ඒ රක්ෂණ කමය කියාත්මක කරන්න භාර 
දුන්ෙන්. ෙනොෙයක් ෙදනා ෙනොෙයකුත් විධිෙය් කථා කියනවා. 
ෙමෙහන් යන ශමිකයා ඒ මුදල ෙගවනවාලු. කවුද ෙම්ක 
ෙගවන්ෙන් කියලා හරියට දන්නවාද කියා මම ඇහුෙව් ඒ නිසායි. 
අෙප් ෙම්  ගිවිසුෙම් තිෙබන අදාළ මුදල -ඔය කියන ෙඩොලර් සියය- 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙගවන්නට ඕනෑ, විෙද්ශගතවන පුද්ගලයාව ෙගන 
යන නිෙයෝජිත -agent - සහ sponsor  විසිනුයි. ෙමොනම 
ෙහේතුවකින්වත් අෙප් ෙසේවකයා ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.  
ෙඩොලර් සියය ෙගවන එක සහ ෙම් රක්ෂණ ආවරණය ලබා 
දුන්ෙන් මෙග් කාටවත්, එෙහම නැත්නම් අෙප් කාර්යාංශෙය් කිසිම 
ෙකෙනකුටවත්, දන්නා කියන සමාගම්වලට සම්බන්ධයක් තිෙබන 
අයටවත් ෙනොෙවයි. අපි ඒක ෙකළින්ම ලබා දුන්ෙන් ශී  ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව නිර්ෙද්ශ කරන ලද ආයතනවලට පමණයි. ඒ 
ගැන තවත් විස්තර ඕනෑම ෙවලාවක ලබා ෙදන්න අපට  පුළුවන්. 

ෙම් වන විට කුෙව්ට්, ඩුබායි සහ කටාර් කියන රාජ්යයන් තුෙන් 
ෙමය කියාත්මකයි. කුෙව්ට්වල තිෙබන policy එෙක් හැටියට, 
ඕනෑම ෙවලාවක සිදුවන මරණයකදී රුපියල් 956,000/-ක් ඒ අය 
ෙගවන බව මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. හදිසි 

අනතුරකදී දැරීමට සිදුවන ෛවද්ය වියදම් ෙවනුෙවන්, බාහිර සහ 
ෙන්වාසික ෙරෝගිෙයකු ෙරෝහලකින් ලබා ගත් පතිකාර සඳහා එක් 
පුද්ගලෙයකුට අවුරුද්දකට -ෙමය අවුරුදු ෙදකකටයි ගිවිසුම්ගත 
කර තිෙබන්ෙන්- රුපියල් 717,000/-ක් ෙගවනවා. මෘතෙද්හය 
ෙගන්වීමට ෙහෝ ස්ථිර අකර්මණ්යතාවකදී රක්ෂිතයා සිය රටට 
පිටත් කර යැවීමට ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් 191,000/-ක් 
ෙගවනවා. ෙසේවකයා සිය රටට පිටමං කර යැවීමට රුපියල් 
358,000/-ක් ෙගවනවා. ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් නිවසින් පැන යාම, 
ෙවනත් ගෘහ ෙසේවිකාවක් ෙසොයා ගැනීම සහ නීතිමය ආරාවුලකදී 
ඒ සඳහා යන නීතිමය සහ නැවත පිටත් කිරීෙම් වියදම රුපියල් 
478,000/-ක් ෙගවනවා. ෙම් සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම විෙද්ශ 
නිෙයෝජිත ආයතනය ෙහෝ රැකියාව ෙදන පුද්ගලයා -employer - 
එෙහම නැත්නම් sponsor කරන පුද්ගලයා ෙගවන්න ඕනෑ ඩිනාර් 
30යි. රුපියල්වලින් නම් 14,340/-යි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් 
සහ කටාර් රාජ්යෙය්ත් ඒ විධියටම කියාත්මකයි. ඒ රටවලදී 
ඕනෑම අවස්ථාවක් යටෙත් සිදු වන මරණයකදී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 7,000ක් - රුපියල් 1,015,000ක්- ෙගවනවා. ගිය මාර්තු 
මාසෙය් ගිහින්, ෙම් insurance cover එක අරෙගන දවස් 48ක් 
ඇතුළත මැරුණු රියදුෙරකු ෙවනුෙවන් මෙග් අතින්ම ඔහුෙග් 
ස්වාමි දියණියට සහ දරුවන් ෙදෙදනාට රුපියල් 1,015,000ක් 
ලබා දුන්නා. මරණය කියන කාරණයට අදාළව සියදිවි නසා 
ගැනීමටත් ෙගවනවා.  

 කරුණු කාරණා ෙනොදන්නා අය විධියට කථා කරන විට 
ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට්ද එෙහම ලැෙබන්ෙන් කියලා මම 
අහන්නට කැමැතියි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100යි කියන්ෙන් 
රුපියල් 14,700යි. විෙශේෂෙයන්ම මට ෙම් ෙව්දිකාව හදලා දුන් 
නිසා, මට නැවත නැවතත් කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර 
සභාව ෙනොමඟ අරින්නට කිසිම අවශ්යතාවක් නැති බවයි. ඕනෑම 
ෙව්ලාවක ඉදිරිපත් කරන්න ඒ සඳහා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 
මඟින් අපට ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ අපි ළඟ තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි 
ෙම් රක්ෂණ කමය අෙනක් රටවලටත් කියාත්මක කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමහිදී ඉතාම  ෙහොඳ විනිවිදභාවයක් 
ඇතිව තමයි අපි කටයුතු කෙළේ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, මම අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 

මන්තීවරෙයක් විධියට දැන ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් පුහුණු මධ්යස්ථානයක් සඳහා 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ඉඩමක් ෙවන් කරලා තිබුණා. පසුගිය 
ආණ්ඩුෙව් දඹුල්ල පෙද්ශෙය් සිටි ඇමතිවරෙයක් ඒ ඉඩම 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයකුට ලබා දුන්නා. ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමියෙග් 
නායකත්වය යටෙත් අනුරාධපුරෙය් පුහුණු මධ්යස්ථානය ඉදි 
කරන්නට සැලසුමක් තිෙබනවාද, ඒක කියාත්මක ෙවනවාද?  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමා ඒ ගැනත් මට ෙපොඩ්ඩක් කියන්නට ඕනෑ. 

අෙප් ගරු මයිල්වාගනම්  තිලකරාජා මන්තීතුමාත් කලින් කිව්වා, " 
නුවර එළියට පුහුණු මධ්යස්ථානයක් නැහැයි" කියලා. දැන් අපි 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අනුව පළාත් මට්ටමින් තමයි සියලුම 
ෙද්වල් කරන්ෙන්. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් අම්පාෙර් සහ කුරුණෑගල 
පුහුණු මධ්යස්ථානය සහ පළාත් කාර්යාලය කියන සියල්ල ෙගොඩ 
නඟන්නට අවශ්ය කටයුතු කරනවා. දකුණු පළාතට තංගල්ල 
මධ්යස්ථානය තිෙබනවා. දැනට බස්නාහිර පළාත සඳහා මතුගම 
එකක් තිෙබනවා. නමුත් අපි බස්නාහිරට තව එකක් හදනවා. අපට 
ඒ සඳහා අක්කර 6ක භූමි භාගයක් පනාෙගොඩ තිෙබනවා. අපි 

1483 1484 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 



2016 අෙගෝස්තු  12 

බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, අපට අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් උතුරු මැද 
පළාෙත් පුහුණු මධ්යස්ථානය හැදීම ඉක්මනින් පටන් ගන්නයි. 
නමුත්, ඔබතුමා කියූ කාරණය ඇත්ත ගරු චන්දිම ගමෙග් 
මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග් සිදුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැන් ඒ 
ගැටලුව විසඳන්නට ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට මැදිහත් 
ෙවන්න කියලා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි විශාල මුදලක් 
ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ඒ ඉඩෙම් සන්තකය ෙදන්න 
කියලා තිෙබනවා. ඔය කියන ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයා මා හමු 
ෙවන්නත් ආවා, ෙම් ඉඩම ෙකොෙහොම හරි ඔහුට ෙදන්න කියන්න. 
අපි ෙදන්ෙන් නැහැ ෙමොනම විධියකින්වත්. ඒ ඉඩම ගැන 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියාෙගන තමයි අපි ඉන්ෙන්.  

 අපි ෙම් වන විට කතරගම පෙද්ශෙය් විෙදස්ගත ශමිකයින්ෙග් 
පවුල්වලට, අෙප් ආයතනවල සිටින නිලධාරින් ඇතුළු රජෙය් 
නිලධාරින්ට සහ ඔබ ඇතුළු සියලු ෙදනාටම ඉන්න පුළුවන් විධිෙය් 
නිවාඩු නිෙක්තනයකුත් හදනවා. අපි ඒ හැම ෙදයක්ම කරෙගන 
යනවා. ෙම්ක ෙලෙහසි නැහැ. මම කලින් කිව්ව විධියට අපට 
ෙකොරියාෙව් යන අය සඳහා පුහුණු මධ්යස්ථානයක් නැහැ. නමුත් 
අපි  බණ්ඩාරෙවල කහෙගොල්ෙල් ඉඩමක ඒ පුහුණු මධ්යස්ථානය 
හැදීම ෙම් අවුරුද්ෙද්ම පටන් ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ ඔය වාෙග් පුංචි පුංචි ෙද්වල් තිෙබන බව. 2014දී 
පටන් ගත්  රත්නපුරෙය් සහ බදුල්ෙල් පුහුණු මධ්යස්ථාන ෙහට 
අනිද්දා අපි විවෘත කරනවා.  

අපි ඇත්ත කියන්නට ඕනෑ. අපි ෙගොඩක් ෙලොකුවට ෙම්ක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොෙවන්ෙන්  අෙප් රජෙය් 
පතිපත්තිය අනුව ඉදිරිෙය්දී විෙදස්ගත ශමිකයින් පුහුණු ශමිකයින් 
හැටියට යවන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන නිසායි. විෙශේෂෙයන්ම 
පිරිමි අයට පමණක් විෙදස් රැකියාවල ෙයදීෙම් අවස්ථාව 
පවත්වාෙගන යන්නටත්, නුපුහුණු කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
වශෙයන් යැවීම අඩු කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. 
මැද ෙපරදිග ෙසේවයට යන ශමිකයන්ෙග් ෙම් පශ්නයට විසඳුම් 
විතරක් ෙනොෙවයි, අප ෙකොෙහොමත් ෙම් අය ෙවනුෙවන් ෙවනම 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයමිනුයි සිටිෙය්. ෙම් ෙවන  ෙකොට 
අපට ඒ පැත්ෙතන් ටිකක් ෙහොඳ  පවණතා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉදි රිෙය්දීත් ඒ සම්බන්ධෙයන් උපරිම උත්සාහයක් දරලා කටයුතු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. කිව යුතු කරුණු, කාරණා සියල්ල මා අතින් කියැවුණාය 
කියා මා හිතනවා. අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට තමයි මම 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කළා. සයිපස් රෙට් 
කියාත්මක වන විශාම වැටුප ගැන එතුමා කිව්වා. මම 
ෙපෞද්ගලිකවත් මැදිහත් ෙවලා ඒ කටයුත්ත කරන්න උත්සාහ 
කළා. සයිපස් රට අයිති වන්ෙන් යුෙරෝපා සංගමයටයි. ඒ සඳහා 
සුදුසුකම් ලබන්න සයිපසය ෙහෝ යුෙරෝපා සංගමෙය් රටක අවුරුදු 
12ක් ෙනොකඩවා රැකියාව කර තිබීම සහ ආපසු ෙමරටට 
පැමිණියාට පසුව අවුරුදු 68 ඉක්මවා තිෙබන්න ඕනෑ. ඊට පසුව 
තමයි ඒ අයිතිය ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා ටික තමයි මට 
ඇත්තටම කියන්න තිෙබන්ෙන්. අද දිනෙය් පැවැති ෙම් සංවාදය 
නිසා අප සියලුෙදනාටම ෙගොඩක් කරුණු, කාරණා අවෙබෝධ 
කරගන්න පුළුවන් වුණා. මට ෙපෙනනවා, අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් විශාල පිරිසක් කාන්තාවන් පිට රට යැවීම පිළිබඳව 

ඒ තරම් සුබවාදීව කල්පනා කරන්ෙන් නැති බව. ඒ අදහස මෙග් 
හිෙතත් හැම තිස්ෙසේම තිෙබනවා. හැබැයි, යම් යම් ෙද්වල් 
කිරීෙම්දී අපට පුංචි කාලයක් ගත ෙවනවා. අෙප් ගරු 
අමාත්යවරෙයක් කිව්වා වාෙග්, ෙලබනන් රෙට් සිදු වුණා වා ෙග් 
ෙද්වල් ඉදිරි ෙය්දී ෙනොෙවන්න අප කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අප මහා ෙලොකු ෙද්වල් ඔළුව උඩ තියාෙගන 
කටයුතු කළාට වැඩක් නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් සමහර  අය නටපු නැටිලි ඔබතුමාටත් මතක 
ඇති.  "අපි තමයි ෙලෝකෙය් ෙලොකුම අය" කියලා සමහර අය 
මිනිසුන්ෙග් ඔළුවලට ෙලොකු මානසික මට්ටමක් ඇතුළු කළා. 
හැබැයි, අෙප් තානාපතිවරු නිතර කියන ෙදයක් තිෙබනවා. ඔවුන් 
තානාපතිවරුන්ෙග් රැස්වීමකට ෙහෝ සාදයකට  ෙහෝ එකතු වුණාම,  
යුෙරෝපය වැනි ෙහොඳ දියුණු රටවලින් ඇවිත් ඉන්න තානාපතිවරු 
ඔවුන් සමඟ කථා කෙළොත් පවා කියන්ෙන්,  "Can I get a good 
maid from Sri Lanka? " - "ෙහොඳ ගෘහ ෙසේවිකාවක් මට 
ෙදන්න"- කියලාලු. අන්න ඒකයි අෙප් රට ගැන ඔවුන් තුළ 
තිෙබන පතිරූපය.  

සමහර අය යුද්ධය ගැන කථා කළා. ඔය ඔක්ෙකොම කථා 
කරලා, ලජ්ජා නැතිව තව පාද යාතා යනවා. ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිසුන් මුළා කරලා, රෙට් අභිමානය විනාශ කර දමලා, මහා 
ෙලොකු ෙදයක් කරනවා වාෙග් තවත් උත්සාහ කරන්ෙන් බලයට 
ඇවිත් පවුල රැෙකන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියායි. ඒ නිසා එවැනි 
ෙද්වලට තවත් ඉඩකඩ ෙනොතබා, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් උත්සාහය මත, විෙදස්ගත ශමිකයන්ෙග් 
දියුණුව පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට ආ ෙයෝජකයන් ඇවිත්, ෙම් 
රෙට් කර්මාන්තශාලාවල පවා රැකියාව කරන හැම 
ෙසේවකෙයකුටම -අනුර දිසානායක මහත්තයා  කියුවා වාෙග් 
ෙමෙහේ ආර්ථිකයට ගැළෙපන පරිදි -  රුපියල් 40,000කවත් අවම 
වැටුපක් ලබාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවලා අදහස් පකාශ කළ සියලුම මැති 
ඇමතිවරුන්ටත්, ඒ ෙවනුෙවන් මට සහෙයෝගය දක්වපු අෙප් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, අෙප් කාර්යාංශෙය් සභාපතිතුමාටත්, 
කියාකාරී අධ්යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදුන් 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දීර්ඝ පිළිතුරු කථාවක් කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමියට මා 

ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 5.45ට, 2016 අෙගෝසත්ු 23 
වන අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 5.45க்கு பாரா மன்றம், 2016 ஓகஸ்ட் 23, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at  5.45 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 23rd August, 2016. 
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අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු යයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

කථළනළයකතුමළමප වශතිකය 
சதரரகது சரன்தஷ 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රී රංහ ප්රනහතහ්ත්රි භහනහ ජ නනයනග  ආඩුක්රභ 
යසථහග  79 යසථහග  විධිවිධහන ප්රහය  2016 අගෝසතු 

භ 23 ළලධ දින භවිසි්ත ඳවත ව්ත ඳනත් ගටු සඳත්ර 
වතිඹ ටව්ත යන රද ඵ ද්තනු ළභළත්ගතමි.  

අතුරුදව්ත වූ තළනළත්ත්ත පිළිඵ හර්ඹහරඹ (පිහිටුම්භ  ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

ව ර්තය ඉටු කිරීභ)   

මුරය ශභනහයණ (ීමභ) (ංගලෝධන)  

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්ම ම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ යනමළධය අමළතය වශ ආණ්ඩු ඳක්කයමභ  
ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க - தரரளுன்ந 

தசலஷப்தை ற்தம் வகுசண ஊடக அஷச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்ஶகரனரசரதம்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  අග්රහභහතයතුභහ ව නහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුග්ත 2015 ර්ඹ වහ 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලග  හර් ක හර්ඹ හධන 
හර්තහ වහ ගිණු ස භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ෘ කර්භඹ ව ඉඩ ස පිළිඵ ආංශි අධීෂකණ 

හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝනනහ යමි.    
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභලධ  ප්රහවන වහ සිවිල් ගු්ත ගේහ 

අභහතයතුභහ ගනුග්ත 2015 ර්ඹ වහ ්රී රංහ ම් සරිඹ 
ගදඳහර්තග ස්තතුග  හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ප්රහවනඹ ව ්තලධග දනඹ පිළිඵ ආංශි 
අධීෂකණ හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝනනහ 
යමි.   

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහන විඵරළ්තම් ස වහ සුඵහධන 

අභහතයතුභහ ගනුග්ත 2014 ර්ඹ වහ ළිහහිින තළනළත්ත්ත 
වහ වූ නහති බහග  හර් ක හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ගෞය ව භහන සුඵහධනඹ  භහන 
විඵරළ්තම්භ පිළිඵ ආංශි අධීෂකණ හය බහ ගත 

ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝනනහ යමි.    
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභලධ  මුදල් අභහතයතුභහ ගනුග්ත භභ 
ඳවත ව්ත හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

(i)    2015 ර්ඹ වහ ගතොයතුරු තහෂකණ ශභනහයණ 
ගදඳහර්තග ස්තතුග  හර්ඹ හධන හර්තහ; ව  

(ii)  2015 ර්ඹ වහ භවහ බහඩුඩහහයග  යහනය මරය 
ප්රතිඳත්ති ගදඳහර්තග ස්තතුග  හර්ඹ හධන හර්තහ.  

එභ හර්තහ යනග  මුදල් පිළිඵ හය බහ ගත ගඹොමු 

ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝනනහ යමි.    
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු (ආචළර්ය) වියයදළව රළයඳක්කය මශතළ (අධිකරණ 
අමළතය වශ බුද්ධළවන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அஷச்சதம் தைத்சரசண அஷச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 

රු ථහනහඹතුභලධ   2012  2013  2014 ව 2015 ර් 
වහ නීති ගටු සඳත්  සඳහද ගදඳහර්ත ග ස්තතුග  හර්ඹ 

හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

1487 1488  



ඳහර්ලිග ස්තතු 

එභ හර්තහ නනති ටයුතු (දූණ විගයෝධී) ව භහධය 
පිළිඵ ආංශි අධීෂකණ හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි 
භභ ගඹෝනනහ යමි.  

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රයමභ මුදල් ිළිතබ කළරක වභළමේ ලළර්තළ  
அசரங்க றற தற்நற குளறன் 

அநறக்ஷககள் 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the 

Committee on Public Finance on the matters relating to 

“Eight Orders under the Special Commodity Levy Act”, 
“Resolution under the Customs Ordinance” and “Four 

Orders under the Excise (Special Provisions) Act” 

referred to the said Committee. 
 

වභළමේවය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මඳ කවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඩඩේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துஷந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அஷச்சதம் கரற 

அஷச்சதம்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. N. 

Samaraweera of No. 333/6, Ridiyagama Road, 

Gallaalithota, Ambalanthota.     
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මප්රේමයයන්ත මශතළ (විදයළ  තළක්කයණ ශළ 
ඳර්මභණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறஶஜந் - றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற அஷச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
රු ථහනහඹතුභලධ  භභ අංගොඩ  ගොතටු  ලධ්තදගවේන  

අං 561 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි එ ස.ඒ.එස.ඩී. ගඳගර්යහ 
භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක පිළි්තමි. 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළයය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரஶ - கத்வரறல் இரஜரங்க  

அஷச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ භහතගල්  ඹටත්ත  ළලි්තද 

ලධ  අං 1/56 ඒ දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි එච්.බී. යංනනී 
හිිනඵඩුඩහය භවත්මිඹග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක පිළි්තමි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ කති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ඩත  සරිඹඳහළු  ්රී සීරංල 

නහහිමි භහත  අං 65/ගෂක දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි එස. ලධවහල් 
ප්රනහ්තම් භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක පිළි්තමි. 

     
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ගොශම - 10  භහලිහත්ත 
නහති භවල් ලධහ  අං සී 3/20 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි 

එස.ඩී.එ්ත. විගනෝදනී ගභනවිඹග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක 
පිළි්තමි. 

 
ගරු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළයළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. A. 

Kandasamy of Mahasivam, Neervely West, Neervely.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ඳවත ව්ත ගඳත් ස තුන 
පිළි්තමි. 

(1) ඵත්තයමුල්ර  ගළි්ත ම්දිඹ  අං 102/1 දයන සථහනගඹහි 
ඳදිංචි ජී.එල්.ඒ. ගොගරෝතගන භවතහග්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(2) ඹිනඹන  පුහුල්ගවේන  ල්බුලුවගවේන  ගදොරහගවේන 
ඹන ලිපිනගඹහි ඳදිංචි එච්.ඒ. ඉ්තද්රහලධ භවත්මිඹග්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3) ඹුරුපිිනඹ  වර  ගඹොවු්තභ  අං 40 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි ගෂක.එච්. සුලධල් භවතහග්ත රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 
ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ථහනහඹතුභලධ  බස  වෆගොඩ  භවගොඩ ඹන 
ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ජී.එච්.ජී. ප්රහශ මමි්තද භවතහග්ත රළබුණු 

ගඳත්භෂක භභ පිළි්තමි. 
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[රු (ආමහර්ඹ) විනඹදහ යහනඳෂක භවතහ] 
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ගරු අමෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அஶசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
රු ථහනහඹතුභලධ  භහයවිර  නහත්ත්තිහඹ ඳහය  

ඳයවත්ත ඳහය  "කුසු ස" ඹන ලිපිනගඹහි ඳදිංචි එ්ත. ඵර්නහඩ් 
ගොසභ්ත ප්රනහ්තම් භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක භභ 
පිළි්තමි. 

 

ගරු චන්දිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ථහනහඹතුභලධ  අනුයහධපුය  වටසදිගිලිඹ  

මීමි්තනහර  අමවළ - 213 (තුරහන) අං 83 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි එ ස.එ ස. යහනඳෂක භවතහග්ත රළබුණු 
ගඳත්භෂක භභ පිළි්තමි. 

 

ගරු සිසිර යයමකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ஜவகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ගොශම  04  ම් සරිඹඳර ඳහය  ඕ්ත 
ම්  ටර් ගොඩනළඟිල්ර  සී/7 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි  තිරංනී 
ගවේයත් භවත්මිඹග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක භභ පිළි්තමි. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඇඹිලිපිිනඹ  ඳළයණි වුය  එස.ඕ.එ ස. 
- 1 (7-8) දරන ස්ථානයෙහි පදිංචි යේ.ඒ.ඩී. වික්රමසයස න 
භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භෂක භභ පිළි්තමි. 

 

ගරු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ඳවත ව්ත ගඳත් ස ගද 

පිළි්තමි. 

(1) සක්  භවසක්  ්රී ධීයහන්තද භහත  "අරුණ" දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි ඒ. දර්ලන ගෂෝතගේහ භවතහග්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) ගඵොයරළසමු  ගඵොයරළසමු භවහ විදයහරඹ ඹන 
ලිපිනගඹහි ඳදිංචි ලධභල් විරභආයච්චි භවතහග්ත රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 

ඩදිරිඳ ක කරන ද මඳ කවේ  මශයන මඳ කවේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கஷபப் வதரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றஷடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කළ සීමළල ඩක්කයමවූ ලළශන ආනයනය : විවහතර  
கரன ல்ஷன கடந் ரகணங்கபறன் இநக்குற: 

றதம் 
IMPORT OF OVERAGE VEHICLES : DETAILS 

493/’16 

1. ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රහවන වහ සිවිල් ගු්ත ගේහ අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ 
- (2) : 

(අ) (i) 2015 ර්ඹ තුශ  ජ ගභෝටර් යථ ප්රහවන 
ගදඳහර්තග ස්තතු විසි්ත ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති  
ආනඹන ව අඳනඹන ගදඳහර්තග ස්තතු භඟි්ත 
ලධකුත් යන රද ඵරඳත්ර භත ග්තන රද  හර 
සීභහ ඉෂකභවූ (overage) හවන ංයහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) එභ හවන ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති පුශරඹ්තගේ 
න ස  ලිපිනඹ්ත ව ලිඹහ ඳදිංචි ශ අංඹ්ත 
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ව්ත ය්තග්තද;  

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 
(ආ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

 ஶதரக்குத்து ற்தம் சறறல் றரண ஶசஷகள் 

அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2 0 1 5ஆம் ஆண்டில் ஶரட்டரர் ரகண 

ஶதரக்குத்துத் றஷக்கபத்றணரல் தறவு 

வசய்ப்தட்டுள்ப, ற்தற ற்தம் 

இநக்குறத் றஷக்கபத்றன் தோனம் 

றறஶரகறக்கப்தட்டுள்ப அதறப்தத்றத்றன் 

லது இநக்குற வசய்ப்தட்ட கரன 

ல்ஷனஷக் கடந்துள்ப (overage)ரகணங் 

கபறன் ண்றக்ஷக த்ஷணவன்தஷத்ம்; 

 (ii) அந் ரகணங்கஷபப் தறவுவசய்துள்ப 

ஆட்கபறன் வதர்கள், தொகரறகள் ற்தம் தறவு 

வசய்ப்தட்டுள்ப இனக்கங்கள் ன்தற்ஷநத் 

ணறத்ணறரகக் குநறப்தறடுரர ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of overage vehicles imported 
under the permits  issued by the 

Department of Imports and Exports and 

registered by the Department of Motor 

Traffic in the year 2015; and 
 (ii)  the names of the persons who registered 

those vehicles along with their addresses 

and the registered numbers separately? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු අමෝක්කය අමේසිංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 
මවේලළ නිමයෝයය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஶசரக் அஶதசறங்க - ஶதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் ஶசஷகள் தறற அஷச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ප්රහවන වහ සිවිල් ගු්ත ගේහ 

අභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ගදනහ. 

(අ) (i) හවන ංයහ 5 694යි. 

 (ii) ඔ . ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති පුශරයි්තගේ න ස  
ලිපිනඹ්ත ව ලිඹහ ඳදිංචි ශ අං පිළිඵ 
 ගතොයතුරු මීට අමුණහ ඇත. ඇමුණුභ අං 01 
ඵර්තන.   

 ඇමුණුම වභළගත* යමි.  
(ආ) ඳළන ගනොනඟී.  
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————————— 
*  පුවහතකළමභ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභලධ  -  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵ්තම්ර ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත්  

ය්තන ඹ්තග්ත  වදිසි රුණෂක ගනොගයි න ස ප්රධහන ටයුතු 
ආය සබග  ජ  ඔඵතුභහට ඒ වහ අසථහ රඵහ ගද්තන පුළු්ත.  

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස අසථහග  ජ රු එ ස.ඒ. 

සුභ්තතිය්ත භවතහ විසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද යනග  මුදල් පිළිඵ 
හය බහග  හර්තහ  සඵ්තධ ඔඵතුභහ ග ස රු බහට 
ඳළවළදිලි කිරීභෂක යනහ න ස ගවොයි කිඹහ භහ හිතනහ.  එඹට 

ගවේතු ගභඹයි. රු අග්රහභහතයතුභහ ඳළවළදිලි ශහ  යනග  මුදල් 
පිළිඵ හය බහග  රැසම් ස අදහශ අභහතයයඹහත් ගනොභළති 
ලධරධහරි්ත භඟ ඳත්හ ඩහත් පරදහයී අදවස වහ ගඹෝනනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීගභ්ත ග ස මිටු තුළි්ත  ඳහර්ලිග ස්තතුට ළිහ 
ඵරඹෂක රළගඵනහඹ කිඹරහ. නමුත් අපි මිටු ලගඹ්ත 
රැසගරහ භවය තී්තම්-තීයණ ගන  ඒහ ක්රිඹහත්භ ය්තනඹ 

කිඹහ කි ත්  ඒ කිසිෂක අභහතයයඹහ පිළි්තග්ත නළති 
තත්ත්ඹෂක තිගඵනහ.   

භභ ඊග  දිනග  ජ ඒ ළන රු බහඳතිතුභහට දළනු ස ම්්තනහ. 
ඇත්ත ලගඹ්තභ ග ස හය බහට මුදල් පිළිඵ තිගඵන 

ඵරතර ගභොනහද  අඳට ඒ වහ භළදිවත් ්තනට පුළු්ත ගොයි 
ප්රභහණඹටද   ඒ භළදිවත්ම්ග ස පරදහයීතහෂක තිගඵනහද  නළශද 
ඹන හයණහ පිළිඵ එතුභහටත්  අඳටත් ඳළවළදිලි යරහ ගද්තන. 

ග ස හය බහට ය්තන පුළු්ත ගශ ගභොෂකද  ය්තන ඵළරි 
ගශ ගභොෂකද   කිඹන එ පිළිඵ ඔඵතුභහ භළදිවත් ගරහ අඳ ට 
ඳළවළදිලි යරහ ගද්තන. ගභභ හය බහ රභඹ  අලුගත්තභ ඇති 

ගච්ම ගදඹෂක ලධහ අඳට ඒ පිළිඵ පුළුල් අගඵෝධඹෂක රඵහ 
ගද්තන කිඹරහ භහ ඔඵතුභහග්ත ගඵොගවොභ හරුණි ඉල්රහ 
සිිනනහ. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ යළතික 
ප්රතිඳ කති ශළ ආර්ිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அஷச்சதம் ஶசற 

வகரள்ஷககள் ற்தம் வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස හය බහ රභඹ විගලේගඹ්තභ 
ග ස ඳහර්ලිග ස්තතු තුශ ක්රිඹහත්භ යන අලුත් ංල්ඳඹෂක. 

“Oversight Committees” තිගඵ්තග්ත අභහතයහංලඹ ගනුට 
තීයණ ්තන ගනොගයි. එගවත් අභහතයහංලඹ ලධඹභ තීයණ 
්තනහද  අභහතයහංලඹ ආඩුක්ග  ප්රතිඳත්ති අනු  නීතිඹ අනු 

ක්රිඹහත්භ ගනහද කිඹරහ ඒ තුළි්ත ඵර්තන පුළු්ත. 
ඉංග්රීසිගඹ්ත කිඹ්තග්ත  "Execution of the laws passed by 
Parliament". කිඹරහ. ඒ අනු ඳහර්ලිග ස්තතුටත් ගොටෂක 

තිගඵනහ; ඇභතිරු්තටත් ගො ටෂක තිගඵනහ. We want to 
implement the execution of the laws passed by Parliament 
and we must see whether it is being done correctly.  
විගලේගඹ්තභ ඒ ීමභ තභයි අඳට ග ස හය බහ වයවහ 

ක්රිඹහත්භ ය්තන තිගඵ්තග්ත.  

ගදනු  ග ස හයණඹ ළනත් කිඹ්තන ඕනෆ. රු සුභ්තතිය්ත 
භ්තත්රීතුභහගේ  බහඳතිත්ගඹ්ත යුතු Committee on Public 

Finance එග්ත ක්රිඹහ ය්තග්ත  ආඩුක්රභ යසථහග  148 

ළලධ යසථහට අනු  “Parliament shall have full control 
over public finance.” ඹන හයණඹට අදහශයි. මුදල් 
අභහතයහංලඹත්  භගේ අභහතයහංලඹ ඇතුළු සිඹලු අභහතයහංලත් 
ක්රිඹහ ශ යුතු තිගඵ්තග්ත ග ස බහග  තිගඵන 

ඳරීෂකහහරිබහඹට ඹටත්යි. ළරැශදෂක තිගඵනහ න ස  
ගභතළනට හර්තහ ය්තන පුළු්තභ තිගඵනහ.  

ග සහ ආය සබ යශ ජ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු වුගඩු  රු 
ථහනහඹතුභහත්  ඇභතිරුත්  බහඳතිරුත් එට මුණ ළහිරහ 

හච්ඡහ  ය්තනයි. රු ථහනහඹතුභලධ  ඳසු ගිඹ හරග  
ඔඵතුභහ අනීඳගඹ්ත හිටපු ලධහ භභ අගප් බහනහඹතුභහ 
එෂකත් හච්ඡහ යරහ තීයණඹ ශහ  මුලි්තභ අපි ග ස ගොමිින 

ක්රිඹහත්භ ය්තන ඉඩ ගදමු කිඹරහ. භභ හිතන විධිඹට ඊශඟ 
ඳහර්ලිග ස්තතු තිග  ජ අගප් ඇභතිරු ඩුඩහඹභටයි  
බහඳතිරු්තටයි මුණ ළහිරහ හච්ඡහ ය්තන පුළු්ත  ඊශඟට 

ළඩ ටයුතු ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ.  

දළ්ත ගභතළන ජ භතු වූ ප්රලසන ීමඳඹෂක තිගඵනහ. එෂක තභයි   
"ඇභතිරු නළති ග ස ය්තන ඵළවළ  ගභොෂකද සිම් විඹ යුත්ගත් 
කිඹරහ ඇභතිතුභහගේ ප්රතිඳත්තිඹ ළනත්  අව්තන ඕනෆ" කිඹරහ.  

අඳට ග ස තලධඹභ යගන ඹ්තන ඵළවළ. ගදළලධ හයණඹ 
ගර අපි විගලේගඹ්තභ හච්ඡහ ශ යුතු ගදඹෂක තිගඵනහ.  
යහනය ලධරධහරි්ත ණනහෂක ග ස ගොමිිනර ඉ්තනහ අපි දළරහ 

තිගඵනහ.  ඇත්ත ලගඹ්තභ ග ස ගොමිිනරට ලධරධහරි්ත ගිඹහභ 
අගප් අභහතයහංලර ළඩ ටයුතු ය ්තන ඵළරි තත්ත්ඹෂක 
ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ ද භගේ අභහතයහංලග  
ලධරධහරි්ත 10ෂක  12ෂක විතය ංයහෂක ග ස ගොමිිනර සිිනඹහ භහ 

දළෂකහ. [ඵහධහ කිරීභෂක] Yes, the Head of the Department 
should be there.  But their deputies, assistants and a  whole 
lot were there.  අභහතයහංලඹ ගභොෂකද ය්තග්ත කිඹරහ ග ස 

ගොමිිනඹ ද්තග්ත නළවළ. භවය ලධරධහරි්ත ගභතළනට ඇවිල්රහ 
තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ ද්තග්ත නළවළ.  ඒ හරග   ජ  එභ 
ලධරධහරි්ත අති්ත ඹ සකිසි ගොය ස සිම් වුණහද කිඹන එ 

පිළිඵ අපි දළ්ත විබහ යගන ඹනහ.  නමුත් ඔවු්ත ගභතළනට 
ඇවිල්රහ තත් එෂක කිඹනහ. ආඩුක්ග  ලධර ප්රතිඳත්තිඹ 
ද්තග්ත ඳවශ සිිනන ලධරධහරි්ත ගනොගයි  ඉවශ සිිනන 

ගදඳහර්තග ස්තතු ප්රධහලධඹහයි. එභ ලධහ ඇභතිරු එෂක තිගඵන 
 සඵ්තධඹ කුභෂකද කිඹරහ දළන ්තන ඒ අඹත් එෂක ළඩ 
ය්තන ඕනෆ. රු ථහනහඹතුභලධ  අපි එන තිග  ජ දිනඹෂක 

ගඹොදහ ගන මුණළසිරහ හච්ඡහ යමු. ග ස රභඹ හර්ථයි.  

භභ රු සුලධල් වඳු්තගනත්ති භ්තත්රීතුභහටත්  රු එ ස.ඒ. 
සුභ්තතිය්ත භ්තත්රීතුභහටත් ඒ ළන කි හ. දළ්ත අඳට ඕනෆ 
්තග්ත  ග ස අඹට වුභනහ අගනෂක වගඹෝඹ රඵහ ගද්තනයි. 
ගභොද  විගලේගඹ්තභ ග ස ගොමිිනරට අලය උඳගදස රඵහ 

ළනීභ වහ ගනභ විගලේ ලධරධහරි්ත අය්තන ඕනෆ. ගභොද  
ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුග  ලධරධහරි්ත වළිනඹට ඉ්තග්ත 
භවගල් සතුභහයි ග ස අඹයි විතයයි. ගන වුරුත් නළවළ. 

භවය යටර නීතිඳතිත් ගභළලධ ගොමිිනරට  සඵ්තධ නහ. 
අද නීතිඳතිත් එඹට නළවළ. නීතිඳති විධහඹ ලධරධහරිගඹෂක. 
එංර්තතග  නීතිඳති විධහඹ ලධරධහරිගඹෂක. එහි නීති 

උඳගශලයගඹෂක ගනභ ඉ්තනහ. භවය යටර 
විණහධිඳති ඳහර්ලිග ස්තතුග  ලධරධහරිගඹෂක. අගප් විධහඹඹ 
ඹටගත් ඉ්තන ලධරධහරිගඹෂක න ඔ සබුඩ්සභ්තට  

ඳහර්ලිග ස්තතුට හර්තහ ය්තන පුළු්ත. ඒ වහ  යුතුභෂක 
තිගඵනහ. ඒ ලධහ  විගලේගඹ්තභ COPE එට  Public Finance 
Committe එට  Committee on Public Accounts හගේ 

මිටුරට වුභනහ ඩුඩහඹ ස අය්තන භභ එභ මිටුර 
බහඳතිරු ගදතු්ත ගදනහ එෂකත් හච්ඡහ ය්තනයි ඉ්තග්ත. 
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Parliamentary Budget Office එ නීතිගඹ්ත ආය සබ ය්තන 

ඳනත් ගටු සඳතෂක ගගන්තන ඕනෆ  Australia ව New 
Zealand ළලධ යටර ශහ හගේ.   

රු ථහනහඹතුභලධ  ඒ ළන ඔඵතුභහත් භඟ  භට හච්ඡහ 
ය්තන ඕනෆ. විරුශධ ඳෂකග  නහඹතුභහ එෂක එතුගරහ 

අපි ගඹෝනනහ කිහිඳඹෂක ඉදිරිඳත් යනහ. ගේ.ආර්. නඹර්ධන 
භධයසථහනඹ විගලේයඹ්තට ඉ්තන පුළු්ත විධිඹට ස  ශහභ 
අඳට රඵන අවුරුශගශ ළඩ ටයුතු ය ගන ඹ්තන පුළු්ත.  

ෘ කර්භ අභහතයහංලග  අලුත් ගොඩනළඟිල්රට ගභභ මිටු 
ගන ඹ්තන තිගඵනහ. අපි ඒ අනුභත යගන තිගඵනහ. 
දළනට එහි ප්රභහදඹෂක ගරහ තිගඵනහ. ඒ ප්රභහදඹ ලධහ අඳට ග ස 

විගලේයඹ්ත වුරුත් තිඹහ ්තන තළනෂක නළවළ. ඒ ළඩ ටයුතු 
ගන ඹ්තන කිඹරහ  සපර්ණ මුදල් ඵරඹ අපි දළ්ත රු 
ඇභතිතුභහට රඵහ  ජ තිගඵනහ.  එභ ලධහ රු ථහනහඹතුභලධ  

ඔඵතුභහත්  ගභභ මිටුර බහඳතිරුත්  අඳත් මුණ ළගන එ 
ළදත් කිඹරහ භභ හිතනහ. සිඹලු ගදනහභ මුණ ළහිරහ ග ස 
පිළිඵ හච්ඡහ ය්තන අපි ඊශඟ ඳහර්ලිග ස්තතු රැසම් ස 
තිග  ජ දිනඹෂක ගඹොදහ ලධමු.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි. රු ඵ්තම්ර ගුණර්ධන 
භළතිතුභලධ  ඔඵතුභහත්  බහඳතිතුභහත් එඟ නහ න ස අඳට 
ඊශඟ ඳහර්ලිග ස්තතු රැසම් ස තිග  ජ ග ස හයණඹ පිළිඵ 

හච්ඡහ ය්තන පුළු්ත.  

ඒ හගේභ J.R. Jayewardene Centre එගෂක ප්රතිංසයණ 
ටයුතු  ආය සබ යරහ  ඒ ළඩ ටයුතු ඉතහ ඉෂකභලධ්ත අ්ත 

ය්තන පුළු්ත ගයි කිඹරහ භභ හිතනහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගේ.ආර්. නඹර්ධන හිටපු නනහධිඳතිතුභහගේ 110 ළලධ න්තභ 
දින ංත්යඹ ළප්තළ සඵර් භහඹට ගඹ ජ තිගඵනහ. ඒ ළඩ 
ටයුතු අ්ත ශහට ඳසගේ අලුත් ඳනත් ගටු සඳතෂක ඉදිරිඳත් 

කිරීභ  සඵ්තධගඹ්ත ටයුතු යමු කිඹරහ භභ කි හ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නර්භ්ත ආධහය ඇතියි ඒ ටයුතු ය්තග්ත.  

රු එ ස.ඒ.  සුභ්තතිය්ත භළතිතුභහ. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, on the issue of the Parliamentary Budget Office 

and the J.R. Jayewardene Centre, I have looked at the 

draft Bills. We will not be able to establish the 
Parliamentary Budget Office before this Budget and this 

Committee - 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We have no room because of the other issues. 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is right. This Committee cannot properly 
function without a Parliamentary Budget Office, which 

will feed the necessary information. So, I am just 

informing the House that we will not be able to fulfill 

some of the responsibilities given to us by the Resolution 
at this year‟s Budget in November.  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

But, Hon. Member, there is one thing that we can do. 

We can sit down with the Chairman of the COPE and 

others and decide on the draft Legislation. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We will have it gazetted and get it passed during the 
Budget, so that in the year 2017, you will be in a position 

to monitor the Budget and then, we also want to have 

discussions with the IMF on getting additional technical 
support and staff for you all.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵ්තම්ර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
භහ ඳභණෂක ගනොගයි  දළනට ග ස යනග  මුදල් පිළිඵ හය 

බහග  ඉ්තන රු භ්තත්රීතුභ්තරහ සිඹලු ගදනහභ  
ඳහර්ලිග ස්තතුට තිගඵන මුදල් ඵරඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 සඵ්තධගඹ්ත රු අග්රහභහතයතුභහ එෂක හච්ඡහ ය්තන 
සදහන ස. ඒ ළන ප්රලසනඹෂක නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇත්ත ලගඹ්තභ අපි ග ස ඳහර්ලිග ස්තතු  සපර්ණගඹ්ත 
එඹට  සඵ්තධ ය්තන ඕනෆ. එහි විධහඹඹ කිඹන එට 

ඳහර්ලිග ස්තතුත් ඇතුශත් ්තන ඕනෆ. අඳ ්තනහ තීයණ නීතිඹට 
අනු වරිද  නීතිඹට පිට ඹනහද කිඹන එ ඳහර්ලිග ස්තතු භඟි්ත 
ඳරීෂකහ ය්තන ඕනෆ. ඒ ලධහ  අගප් රු භ්තත්රීතුභ්තරහ ඉදිරිඳත් 

ශ ග ස හයණඹට අඳ එඟයි කිඹහ භහ විගලේගඹ්ත කිඹ්තන 
ළභළතියි. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  රු බුශධි ඳතියණ භ්තත්රීතුභහ.  
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඳශමුළලධ ප්රලසනග  අතුරු ප්රලසන 
අ්තන තිගඵනහ. රු ලධගඹෝනය අභහතයතුභහ උත්තයඹ විතයයි 

ම්්තග්ත.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන ප්රලසනඹ ග්තද? 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳශමුන ප්රලසනග  අතුරු ප්රලසන අ්තන තිගඵනහ. රු 
ලධගඹෝනය අභහතයතුභහ පිළිතුය ඳභණයි ම්්තග්ත. එතුභහගේ 
පිළිතුගර් ජ ඳළවළදිලි වුණහ  2015 අවුරුශද තුශ ඳභණෂක ල් ඉකුත් 
වූ -හර සීභහ ඉකුත් වූ- හවන 5 694ෂක ග්තහ තිගඵනහ කිඹහ. 

එතුභහ ශඟ බහත ශ රළයිසතු තිගඵනහ  අදහශ පුශරඹ්ත 
වුරු්තද  ලිපින ගභොනහද කිඹන ගතොයතුරු ඇතුශත්. රු 
ථහනහඹතුභලධ  භගේ භතග  වළිනඹට ල් ඉකුත් වූ හවන 

ග්තම්භ සීභහ කිරීභ පිළිඵ ඹ ස ඹ ස ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගන 
තිගඵනහ. එගේ සීභහ ය්තන ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගන තිියඹ ජත් 
ගභතය ස ප්රභහණඹෂක ගනහග  කුභන අලයතහටද? ආනඹන වහ 

අඳනඹන ඳහරන ගදඳහර්තග ස්තතු විසි්ත ඒහ අනුභත යනු 
රළබුග  ඇයි? ගභොද  ඒ ටයුතුර ජ විවිධ අරමිතහ සිම් නහ; 
මුදල් අඹ යනහ  ඒහ අනුභත ය ගද්තන විවිධ මිර ණ්ත අඹ 

ය්තනහ කිඹන ගමෝදනහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ රු ලධගඹෝනය 
අභහතයතුභලධ  භහ  ඔඵතුභහග්ත දළන්තන ළභළතියි  එළලධ 
අනුභත යහළනී ස වහ වූ අලයතහ්ත ගභොනහද ඹ්තන 

ඔඵතුභහගේ ගල්නග  තිගඵනහද කිඹහ. 
 

ගරු අමෝක්කය අමේසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஶசரக் அஶதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  මීට ඉසය ගරහත් ග ස පිළිඵ ප්රලසනඹෂක 
අහ තිබුණහ  ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ නහතය්තතය ගගශ 
අභහතය  රු භලිෂක භයවිරභ භළතිතුභහග්ත. එතුභහ ඒ ගරහග  

බහත ශහ ගභෝටර් යථ 445 ඳභණ ප්රභහණඹ ගතොයතුරු.  

ප්රහවන අභහතයහංලගඹ්ත ප්රලසනඹ අවරහ තිගඵ්තග්ත එභ 
හවන ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ ළන ඳභණයි. ඒ ලධහ අඳට උත්තය 
ගද්තන පුළු්ත ්තග්තත් එභ හවන ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ ළන 

ඳභණයි. හවන ඵරඳත්රඹත්  අලධෂක ලිඹ කිඹවිලිත් තිගඵනහ න ස  
අපි එභ හවනඹ ලිඹහ ඳදිංචි යනහ. ඒ විධිඹට ලිඹ කිඹවිලි ගන 
ආ හවන ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභෂක තභයි ගභතළනදි අපි ය 
තිගඵ්තග්ත.  ආනඹන අඳනඹන ඳහරතුභහ අයිති ්තග්ත 

නහතය්තතය ගගශ අභහතයහංලඹට. රු භ්තත්රීතුභලධ  විගශල 
ගශහභ පිළිඵ ඔඵතුභහට ළටලුෂක තිගඵනහ න ස  ඒ 
 සඵ්තධගඹ්ත ගනභ ප්රලසනඹෂක ඇභතිතුභහග්ත අහ විසතය 

දළන්තන පුළු්ත. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 2  රු බුශධි ඳතියණ භ්තත්රීතුභහ. 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යන ගොට 
තිබුණු තත්ත්ඹට ඩහ දළ්ත ගනෂක තිගඵනහ. භභ ඒ 

ද්තනහ. ඒ ළන දළනගනභ භභ ග ස ප්රලසනඹ අවනහ. 
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2. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
   (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගෞය  ගඳෝණ වහ ගශීයඹ නදය අභහතයතුභහග්ත ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ල ර රංහ තුශ ඵයහ ගයෝඹ ීයක රගඹ්ත ඳළතිය 
ඹන ඵත්; 

 (ii) දළනට ගභභ ගයෝඹට ළරකිඹ යුතු පිරිෂක 
ගොම්රු ම් ඇති ඵත්; 

 (iii) ගයෝ භර්දනඹට යනග  දහඹත්ඹ ඳ රභහණත් 

ගනොන ඵත්; 

 එතුභහ පිළි්තගනහිද?  

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ ය ඳව හරඹ තුශ ල ර රංහ තුශ 
හර්තහ ම් ඇති ඵයහ ගයෝගී්ත ංයහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) ඉවත (i) හි ව්ත ගයෝගී්ත ංයහ  එෂක එෂක 
දිසත රෂකඹ අනු ග්ත ග්ත ලගඹ්ත 
ගොඳභණද;   

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 

 

சுகரரம், ஶதரசஷ ற்தம் சுஶச தத்து அஷச் 

சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்ஷகறல் ரஷணக்கரல் ஶரய் ஶகரகப் 

தவுகறன்நவன்தஷத்ம்; 

 (ii) ற்ஶதரது ஶற்தடி ஶரய்க்கு கறசரண 

அபறணர் தரறக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶரய்த் டுப்தைக்கு அசரங்கத்றன் தங்கபறப்தை 

ஶதரதுரணல்ன ன்தஷத்ம்; 

 அர் ற்தக்வகரள்ரர? 

(ஆ) (i) கடந் ந்ரண்டு கரனத்றதள் இனங்ஷகறல் 

அநறக்ஷகறடப்தட்டுள்ப ரஷணக்கரல் 

ஶரரபறகபறன் ண்றக்ஷக ரவன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ஶரரபற 

கபறன் ண்றக்ஷக, எவ்வரத ரட்ட 

ரலறரக ணறத்ணறரக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 
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 asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)   filariasis is rapidly spreading throughout 

Sri Lanka; 

 (ii)   a considerable  number of people are 

affected by this disease; and 

 (iii)   the contribution from the government is not 

sufficient to suppress the spread of the 

disease?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the number of filarial patients reported in 

Sri Lanka during the period of the last five 

years; and 

 (ii)  the number of patients mentioned in above  

(i) in respect of each district separately?  

(c)  If not, why? 
 

ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ (මවෞඛය  
මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண - 

சுகரரம், ஶதரசஷ ற்தம் சுஶச தத்து அஷச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේඹ.  

(අ)  (i)    නළත. 

      (ii)   නළත. 

      (iii)   නළත. ඵයහ ගයෝඹ භර්දනඹ වහ යනඹ රඵහ 
ගදන දහඹත්ඹ වහ ඳවසු ස ප්රභහණත් ග . 
ගරෝ ගෞය ංවිධහනඹ විසි්ත ත ම්යටත් 
භවනන ගෞය ප්රලසනඹෂක ගනොන ඵයහ ගයෝඹ 
තුය්ත කිරීග ස වතිඹ රඵහ  ජ ඇත. 

(ආ)  (i)  661කි. (වඹසිඹ වළටඑකි) 

 (ii)  

(ඇ)  ඳළන ගනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභලධ  ගෞය අභහතයහංලග  ව ගරෝ 

ගෞය ංවිධහනග  හර්තහ අනු ඵයහ ගයෝගඹ්ත ව 
භළගල්රිඹහ ගයෝගඹ්ත ලධදවස යටෂක විධිඹට රංහට වති 
රළියරහ තිගඵනහ. රු ඇභතිතුභලධ  අඳට ග ස තත්ත්ඹ ගඩංගු 
ගයෝඹ  සඵ්තධගඹනුත් අත් ය ළනීභ වහ ඔඵතුභහගේ 

අභහතයහංලඹට දිගු හ වන ළඩ පිළිගශෂක තිගඵනහද? 

ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ළඩ පිළිගශෂක තිගඵනහ. ත අවුරුම් 3ෂක ඹනගොට  ගඩංගු 
ගයෝඹත් අක් ගයි කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. අගප් 
දත්ත අනු ගභය ගඩංගු ගයෝගී්ත ංයහ ඉතහභත් අක් 

තත්ත්ඹටයි ඳළමිගණමි්ත තිබුගඩු.  ගභය ඳළති ංතුය 
උම්යත් එෂක තභයි  තහහලි ළිහ ම්භෂක ගරහ තිගඵ්තග්ත. 
එඹත් දළ්ත භර්දනඹ ය ගන තිගඵනහ. අවුරුම් 3කි්ත විතය 

ගඩංගු ගයෝගඹනුත් මිගද්තන තභයි අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
්තග්ත.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භගේ ගදන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් 

ශ ංයහ ගල්න අනු හල්ර දිස්රිෂකග  තභයි හර්තහත 
ඵයහ ගයෝගී්ත පිරිෂක පිළිඵ හර්තහ වුගඩු. භළගල්රිඹහ 
ගයෝගඹ්ත ව ඵයහ ගයෝගඹ්ත ලධදවස යටෂක විධිඹට අපි 

වතිඹ රඵශ ජ  එළලධ භම්රු්ත ඹළි හි එම් ස  එගවභ 
නළත්න ස ගනත් භම්රු විගලේ ග ස වහ අනුර්තනඹ ම් ස ආදිඹ 
පිළිඵ දිගි්ත දිටභ ඳර්ග ණ කිරීභ  සඵ්තධගඹ්ත 
අභහතයහංලග  අධහනඹ ගඹොමු ය තිගඵනහද? 

 
ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අභහතයහංලඹ ගොගවොභත් ඒ ටයුතු යනහ. ගඩංගු 
ගයෝඹට විතයෂක ගනොගයි  භළගල්රිඹහ  ගයෝඹ පිළිඵත් 
ටයුතු යනහ. භළගල්රිඹහ ගයෝඹ දළ්ත  සපර්ණගඹ්තභ තුය්ත 

ගරහ තිගඵනහ. එගවභ වුණත් අපි ඒ ටයුතු සිම් කිරීභ 
අත්වරි්තග්ත නළවළ. ත අවුරුම් 4ෂක ඹනතුරු දිටභ ඳරීෂකණ 
ය ගන ඹනහ. ඵයහ ගයෝඹටත් එගවභයි. 2014  2015 
ර්ර හල්ර දිස්රිෂකග  ගෞය නදය ලධරධහරී ගෝඨාහ 

14ෂක ආයණඹ ග්තන ඵයහ මව ප්රතිහය ළඩටව්ත 
ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ හගේභ එභ දිස්රිෂකග  දළිහ අදහන ස 
ප්රගශලර යහත්රී රුධිය ඳටර ඳරීෂකහ තභත් ක්රිඹහත්භ නහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භගේ තු්තන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. රු ඇභතිතුභහ ගදන 

අතුරු ප්රලසනඹට පිළිතුරු ලගඹ්ත ව්ත ශහ  යහත්රී රුධිය ඳටර 

ඳරීෂකහ කිරීග ස හයණඹ. භහතය දිස්රිෂකග  ඵයහ ගයෝඹ 

ඵහුරභ තිගඵ්තග්ත භහතය නය බහ ඵර ප්රගශලග යි. එඹට 

ගවේතු  ගතොටමුණ  ඳයමුල්ර හගේ ප්රගශලර විගලේගඹ්තභ 

ගඳොල් ගරලි ර්භහ්තතඹට ව රණු ඇමරීග ස ර්භහ්තතඹට 

අදහශ යන ක්රිඹහනුයි. භට උදහවයණඹෂක කිඹ්තන පුළු්ත. 

ඵයහ ගයෝ භර්දන යහඳහයග  භහතය හර්ඹහරඹත්  භගේ 

ලධත් තිගඵ්තග්ත එභ භහර්ග යි.  

මීට අවුරුම් 10ට විතය ලි්ත තත්ත්ඹ ත්ගතොත් අඳට 

තිගඵන අත් දළීම ස අනු ලධතයභ යහ්රි රුධිය ඳටර ඳරීෂකහ කිරීභ 

සිශධ වුණහ. අගප් ගදයට එ්තග්ත නළතු අගනෂක තළ්තරට 

ඹනහද කිඹන එ ළන භභ ගොඹරහ ඵළලුහ. වළඵළයි  අවඹු 

ගර ත්ගතොත් රුධිය ඳටර ඳරීෂකහ සිශධ න ප්රභහණග  

අක්ෂක තිගඵනහ. ඒට ගවේතු ගයෝගී්ත ප්රභහණඹ අක්ම්භ ලධහ ඒ 

පිළිඵ තිගඵන අධහනඹ අක් කිරීභද  නළත්න ස - 

1499 1500 

2011-2015 දෂකහ 

දිස්රිෂකඹ        ංයහ 

කුරුණෆර             51 

පුත්තරභ             15 

හල්ර           359 

ව සඵ්තගතොට             04 

භහතය             58 
ගොශම             48 

 සඳව             66 

ළුතය             60 

එතු            661 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දළනට රුධිය ඳටර ඳරීෂකණඹ සිම් ය්තග්ත ඉතහභත්භ 
අදහන ස ප්රගශලර ඳභණයි. ග ස න විට අගනෂක ප්රගශලර 
ගයෝගී්තගේ ප්රභහණඹ අභ භ්ඨටභට ඇවිල්රහයි තිගඵ්තග්ත. 

භහතය ගයෝගී්ත 58ෂක ඉ්තනහ කි හට  දළ්ත ඒ ප්රභහණඹභ නළවළ. 
එයි්ත සුළු ප්රභහණඹයි දළ්ත සිින්තග්ත. නමුත් අදහන ස ප්රගශලර 
අපි තභත් යහ්රි රුධිය ඳටර ඳරීෂකණඹ යනහ. 

 
තළක්කයණික විදයළගළර වශළ කඳකරණ ක  දී 

ගෆනීම: ඳ රවේඳළදන ි් රයළලලිය 
வரறல்தட்த ஆய்வுகூடங்களுக்கு உதகங்கள் 

வகரள்ணவு : வததஷக ஷடதொஷந 
PROVISION OF EQUIPMENT FOR TECHNOLOGICAL 

LABORATORIES: PROCUREMENT PROCEDURE  
596/’16 

 

3.  ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
   (ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

      (The Hon. Lucky Jayawardana) 

අධයහඳන අභහතයතුභහග්ත ඇසීභට - (1): 

(අ) (i) ්රී රංහග  ඳහල් දවෂක වහ තහෂකණි 
විදයහහය රඵහ  ජග ස ළඩ පිළිගශ ඹටගත් ග ස න 
විට විෘත ය ඇති තහෂකණි විදයහහය ංයහ 
ගොඳභණද;  

 (ii) එභ විදයහහය වහ ඳරිණ වහ උඳහං මිර  ජ 
ළනීභට ළඹ ය ඇති මුළු මුදර ගොඳභණද; 

 (iii) එභ මිර  ජ ළනී ස සිම් ය ඇත්ගත්  රභත් 
ඳ ර සඳහදන කි රඹහලිඹෂක ඹටගත්ද; 

 (iv) එගේ න ස  ඒහ අනුභත ය ඇත්ගත් වුරු්ත 
විසි්තද;   ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තගනහි ද? 

(ආ) (i) ගභභ මිර  ජ ළනී ස සිම් කිරිග ස ජ ලධඹමිත 
ඳ රමිතිගඹ්ත ගතොය උඳයණ මිර  ජ ගන ඇති 
ඵත්  මුරය අ රමිතහ්ත සිම් ම් ඇති ඵත් 
පිළි්තග්තද;  

 (ii) එගේ න ස  ඒ වහ කි යුතු පුශරඹ්ත 
වුරු්තද;  

 (iii) එභඟි්ත යනඹට සිම් ම් ඇති අරහබඹ ගොඳභණද; 

 (iv) ග ස වහ කියුතු පුශරඹ්ත  සඵ්තධගඹ්ත 
විධිභත් ඳරිෂකණඹෂක ිහනමි්ත සිම් ය්තග්තද; 

 (v) එගේ න ස  එභ දිනඹ ගර්ද;  

  ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

கல்ற அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்ஷகறல் ஆறம் தரடசரஷனகளுக்கு 

வரறல்தட்த ஆய்வுகூடங்கஷப ங்கும் 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்கலழ் இற்ஷநஷ றநந்து 

ஷக்கப்தட்டுள்ப வரறல்தட்த ஆய்வுகூடங் 

கபறன் ண்றக்ஷக ரவன்தஷத்ம்; 

 (ii) இந் ஆய்வுகூடங்களுக்கு கணறகஷபத்ம் 

துஷப்தரகங்கஷபத்ம் வகரள்ணவு வசய் 

ற்கு வசனறடப்தட்டுள்ப வரத்ப் தத் 

வரஷக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 (iii) இந்க் வகரள்ணவுகள் தொஷநசரர்ந் வதத 

ஷககள் ஷடதொஷநறன்கலழ் ஷடவதற்தள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஆவணறல், அற்ஷந அங்கலகரறத்ர்கள் 

ரவன்தஷத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இந்க் வகரள்ணவுகஷப ஶற்வகரள்கறன்ந 

ஶதரது உரற த்ஷக் வகரண்டிர உதக 

ங்கள் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டுள்பவன் 

தஷத்ம் றற தொஷநஶகடுகள் இடம்வதற்தள்ப 

வன்தஷத்ம் ற்தக்வகரள்ரர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஆவணறல், அற்கு வதரதப்தைக் கூநஶண்டி 

ர்கள் ரவன்தஷத்ம்; 

 (iii) இன் றஷபரக அசரங்கத்றற்கு ற்தட்டுள்ப 

ட்டம் வ்பவன்தஷத்ம்; 

 (iv) இற்கு வதரதப்தைக் கூநஶண்டிர்கள் 

சம்தந்ரக தொஷநசரர்ந் றசரஷஷத் 

துரறரக ஶற்வகரள்ரர ன்தஷத்ம்; 

 (v) ஆவணறல், அத்ஶற ரவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he state - 

 (i)  the number of technological laboratories 

that have been inaugurated under the 

programme to provide technological 
laboratories to one thousand schools in Sri 

Lanka;  

 (ii)   the total amount of money that has been 

spent for purchasing computers and 

accessories for those laboratories; 

 (iii)   whether purchasing has been done under a 

proper procurement process; and  

 (iv)   if so, who has approved them? 

(b)  Will he inform the House-  

 (i)   whether he admits that substandard 
equipment have been purchased and 

financial irregularities have occurred in the 

purchasing of these instruments;  

 (ii)   if so, who are the persons responsible for it;  

 (iii)   the loss caused to the  Government by it;  

 (iv)   whether a formal inquiry will be conducted 
early regarding the persons responsible for 

it; and 

 (v)   if so, on what date? 

(c)  If not, why?  
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ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அறமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභලධ  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගදනහ. 

(අ) (i) තහෂකණි විදයහහය 913ෂක ග ස න විට 
සිසු්තගේ බහවිතඹට ගඹොදහගන ඇත. (ඇමුණුභ 
01 භඟි්ත දෂකහ ඇත.) 

 (ii)  රුපිඹල් මිලිඹන 7.2කි. (ඇමුණුභ 02 භඟි්ත දෂකහ 

ඇත.) 

  ඇමුණු ස වභළගත* යමි. 

 (iii)  ඳශමු අදිඹගර් තහෂකණ විදයහහය 100ෂක වහ 
අභහතය භඩුඩර සථහය ප්ර සඳහදන ක්රිඹහලිඹ 
අනු විෘත මිර ණ්ත ළම්භෂක භඟි්ත 
තහෂකණ මිටු ලධර්ගශල  සථහය අභහතය 
භඩුඩර ප්ර සඳහදන මිටුග  අනුභළතිඹ වහ 
අභහතය භඩුඩරග  අනුභළතිඹ අනු ඇණවු ස 
ප්රදහනඹ ය ඇත. 

  ඉතිරි තහෂකණ විදයහහය 708ෂක වහ ඇණවු ස 
ප්රදහනඹ ය ඇත්ගත් E-Wis ආඹතනඹ ඳශමු 
විදයහහය 100 වහ රඵහම්්ත මිර ණ්ත අනු 
අභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත රඵහම්්ත අනුභළතිඹ 
අනුයි. ඒ අනු අභහතය භඩුඩර අනුභළතිඹ අනු 
ඇණවු ස ප්රදහනඹ ය ඇත. 

 (iv)  තහෂකණ විදයහහය 808ෂක වහ E-Wis ආඹතනඹ 
ගත ඇණවු ස ප්රදහනඹ ය ඇත්ගත් අභහතය 
භඩුඩරඹ රඵහම්්ත අනුභළතිඹ අනුයි. ඊට අදහශ 
අභහතය භඩුඩරඹ ගත ගඹොමු ශ අභහතය 
භඩුඩර ංගශල ගතොයතුරු වහ අභහතය භඩුඩර 
අනුභළතිඹ රඵහම්්ත දින පිළිඵ විසතය ඳවත 
ගුග්ත දළෂකග . 

(ආ) (i) නළත. 

  රු භ්තත්රීතුභලධ  file එ අනු න ස  ''නළත'' 
කිඹරහ තිගඵ්තග්ත. ඇත්තලගඹ්තභ ඒට 
පිළිතුය ''නළත'' කිඹරහ කිඹ්තනත් ඵළවළ. 

  තහෂකණ විදයහහය වහ ඳරිණ උඳයණ 
මිර ජ ළනී ස සිම් ය ඇත්ගත් එෂක එෂක 
උඳයණඹ්ත වහ පිරිවිතය ස කිරීභකි්ත 
අනතුරුයි. එභ පිරිවිතය ස කිරීභ ය ඇත්ගත් 
විගලේය තහෂකණ මිටුෂක විසිලධ. එභ පිරිවිතය 
අනු ඳරිණ උඳයණ ඳඹහ ඇත. ඒ ඵට 
තත්ත් ඳරීෂකණ මිටු හර්තහ ය ඇත. 

  තද  ඳඹහ ඇති ඳරිණ උඳයණ වහ ය 
03 ීම ස හරඹෂක වහ එභ ීම ස හරඹ 
අ්ත ම්ගභ්ත ඳසු උෂකත ආඹතනඹ භඟ 
තත් ය 03ෂක වහ නඩත්තු ගෝතත්රහත් 

ගිවිසුභෂක අත්්ත කිරීභට ලධඹමිතඹ. තද  ළඳය 
ඳරිණ උඳයණ ගනුග්ත E-Wis 
ආඹතනඹ ගත අදහශ ගම් ස සිම් ය ඇත්ගත් 
අභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත රඵහ ම්්ත අනුභත මුදල් 
සීභහ්ත තුශඹ. ඒ අනු මරය අරමිතහෂක සිම් 
නළත. 

   ''නළත'' කිඹරහ  පිළිතුය ඳඹහ තිගඵනහ. ඒ යපු 
ලධරධහරි්තභ තභයි ග ස හර්තහ ස ය  ජරහ 
තිගඵ්තග්ත. 

 (ii) අභහතය භඩුඩර අනුභළතී්ත වහ දළනු ස ජභ 
ප්රහය ටයුතු ය ඇත. 

 (iii) සථහය අභහතය භඩුඩර ප්ර සඳහදන ක්රිඹහලිඹ 
අනුභනඹ යමි්ත  පුත් ඳත් දළ්තම්භෂක 
භඟි්ත ශ නහති තයහරී රංසු ළම් ස 
අනු E-Wis ආඹතනඹ රඵහ ම්්ත මිර ණ්ත 
ඹටගත්භ අභහතය භඩුඩර අනුභළතී්ත ප්රහය 
ඉතිරි තහෂකණ විදයහහය 708 වහද අදහශ 
ආඹතනඹ ගත ඇණවු ස ප්රදහනඹ ය ඇත.  

  ගභභ ප්ර සඳහදන හර්ඹඹ  සඵ්තධ අරහබඹෂක 
පිළිඵ හර්තහ ම් නළත කිඹරහයි  ව්ත 
තිගඵ්තග්ත.  

 (iv) තහෂකණ විදයහහය 808ෂක වහ අභහතය 
භඩුඩරග  අනුභළතී්ත ප්රහය E-Wis ආඹතනඹ 
භඟි්ත ඳරිණ උඳයණ මිර ජ ළනීභ වහ 
නහරත කිරී ස පිළිඵ අල්රස ගවෝ දූණ ගමෝදනහ 
විභර්ලන ගොමි්ත බහත්  FCID ආඹතනඹත් 
විසි්ත ඳරීෂකණඹ්ත සිම් යනු රඵයි. ගභගතෂක 
ඔවු්තගේ අ්ත ඳරීෂකණ හර්තහ අභහතයහංලඹ 
ගත රඵහ  ජ නළත. 

  එගේභ ගභභ ප්ර සඳහදන ක්රිඹහලිඹ 
 සඵ්තධගඹ්ත අභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත ඳත් ශ 
හිඟ ගෝතත්රහත් ීම ස ලධයවුල් කිරීග ස මිටු 
විසි්ත ඳරීෂකහ ය හර්තහෂක අභහතයහංලඹ ගත 
රඵහ  ජ ඇති අතය  එභ හර්තහග  ලධර්ගශල ඳදන ස 
ගොටගන E-Wis ආඹතනඹ ගත අත්හිටුහ 
තිබ ගම් සද ලධයවුල් ය ඇත.  

 (v) ඳරිණ උඳයණ මිර ජ ළනීභ වහ නහරත 
කිරී ස පිළිඵ අල්රස ගවෝ දූණ ගමෝදනහ 
විභර්ලන ගොමි්ත බහත්  FCID ආඹතනඹත් 
විසි්ත සිම් යනු රඵන ඳරීෂකණ හර්තහ රඵහ 
ගදන දිනඹෂක ගභගතෂක ද්තහ නළත.  

(ඇ) අදහශ ගනොග . 
 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභලධ  රු ඇභතිතුභහග්ත අතුරු ප්රලසනඹෂක 

ඇසීභට අය ඉල්රහ සිිනනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  අව්තන. 
 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු අභහතයතුභලධ  තහෂකණි විදයහහය ඇති යරහ තිබුණත් 
ග ස තහෂකණි විදයහහය වහ අලය තහෂකණි ගුරුරු්ත 
ගනොභළතිභ ලධහ ගභභ විදයහහය ලධසිඹහහය ක්රිඹහත්භ 
ග්තග්ත නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ පිළි්තනහද? 

1503 1504 

  ඇණවුම මුද 

අමළතය 

මණ්ඩ 
ඳත්රිකළ අංකය 

දිනය 

අමළතය 
මණ්ඩ 

අනුමෆතිය 
බළදුන් 

දිනය 

1 විදයහහය 
100 

708 990 916.00 2013/ED/E/
N/33 

2013.12.03 2013.12.16 

2 විදයහහය 
200 

1 414 000 000.00 2014/ED/E/
N/01 

2014.01.02 2014.01.13 

3 විදයහහය 
100 

707 000 000.00 2014/ED/E/
N/06 

2014.03.13 2014.03.20 

4 විදයහහය 
408 

2 961 400 000.00 2014/ED/E/
N/14 

2014.07.30 2014.08.14 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභලධ  ගභභ ප්රලසනඹ තිබුණහ. දළ්ත අපි ඒ 

ප්රලසනඹ විීමභ වහ තහෂකණි ගුරුරු්ත ඵහ ළනීභට 
ටයුතු යරහ තිගඵනහ. ග ස භ 26ගලධ දහ ඒ ගුරුරු්තට 
ඳත්ම් ස රඵහ ගදනහ. රු ථහනහඹතුභලධ  ඇත්ත ලගඹ්තභ 
ග ස හර්ඹ කිරීග ස ජ ප්රධහන ලගඹ්තභ අනුභනඹ ය තිගඵන 
රභග දඹෂක තිගඵනහ. ග ස හයණඹ රු ඳහර්ලිග ස්තතු දළන 
්තනට ඕනෆ. ග ස තහෂකණි විදයහහය වද්තනට කිඹරහ 
තිගඵ්තග්ත ඳහයල් අයිග්ත. ඊට අභතය තහෂකණි 
විදයහහයරට අලය උඳයණ මිර ජ ගන තිගඵනහ  
ගොඩනළඟිලි වද්තනට ඉසගල්රහ. දළ්ත ඒ භවය උඳයණර 
හරඹ ඉෂකභහ ගිහිල්රහත් තිගඵනහ. එළලධ රභග දඹෂක තභයි 
අනුභනඹ යරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ හගේභ වරිඹහහය ග ස 
ගුරුරු්ත ඵහ ළනීභට ටයුතු යරහ තිබුගඩුත් නළවළ. ඒ 
ක්රිඹහලිග භ ගඵොගවෝ ගදෝ හිත තළ්ත තිගඵනහ. දළ්ත අපි ඒහ 
ලධළයදි යගන ඹනහ.  

 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහගේ ගදගලධ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 
ගභභ විදයහහය ඇති කිරීග ස ජ ප්රහථමි ගොට ව උස ගඳශ 
දෂකහ න ගොට විධිඹට ඳහර ගදට ළඩීභ තුශ භභ හිතන 
විධිඹට ඳරිඳහරන ළටලු ඳළන නළඟිරහ තිගඵනහ. එභ ලධහ ගභභ 
විදයහරඹ නළත එ විදයහරඹෂක ඵට ඳත් ය්තන  ටයුතු 
ය්තන ඔඵතුභහට පුළු්තද කිඹහ භහ දළන්තන ළභළතියි. 

 

ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ග ස ඳහර ගදට ඩරහ කිඹහ ඔඵතුභහ 

කිඹ්තග්ත  ශවිතීයි ඳහල් ව ගඳෝ කත ඳහල් ළනද? 
 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඔ   රු ඇභතිතුභලධ.  
 

ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභලධ  ශවිතීයි ඳහල් ව ගඳෝ කත ඳහල් 

කිඹහ ළඩ පිළිගශෂක අගප් රු ඵ්තම්ර ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ 
අධයහඳන අභහතය ධුයඹ දයන හරග  ආය සබ ගරහ තිගඵනහ. 
ප්රලසනඹ ග සයි. ග ස එතුභහගේ ළරැශදෂක ගනොගයි. භහ හිතන 
විධිඹට එතුභහටත් ඒ ළඩ පිළිගශ ය්තන ඉඩ  ජරහ නළවළ. ඒ 
විධිඹට ඳහල් ළඩීග ස ජ ගශලඳහරනයඹ්තගේ අත ගඳම් ස ලධහ 
එ එ භළති ඇභතිරු තභ්තට  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට ඒ ඳහල් 
ඩරහ තිගඵනහ. භභ ග ස භතගඹ්තභ කිඹ්තග්ත  රු 
ථහනහඹතුභලධ. ග ස ලධහ ඳහල් තු්තසිඹ ණනෂක ළසී ඹන 
තත්ත්ඹට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ග ස ගනුග්ත ටයුතු 
ය්තන දළ්ත අඳ ුව මිටු පිහිටුරහ තිගඵනහ. ඳශහත් ුව 
මිටු ව අගප් අභහතයහංලග  ුව මිටු භඟි්ත වරි රභග ද 
ව ලධර්ණහඹ භත ඒ ළටලුලි්ත ෆගවන ප්රභහණඹෂක දළනට 
ලධළයදි ය තිගඵනහ. ග ස ගශල් ලධහ අඳ අභහතයහංලඹ 
බහය්තන ගොට විලහර අවුරෂක ගරහ තිබුණහ  රු 
ථහනහඹතුභලධ.  

 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභලධ  තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ අගප් රු 
බුශධි ඳතියණ භ්තත්රීතුභහ විසි්ත අනු රඵනහ.  

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභලධ  තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහ එඹට පිළිතුරු ගද්තන සදහන සද? 

 
ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ සදහන ස  රු ථහනහඹතුභලධ.  
 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිතුභලධ  තහෂකණ විඹ ධහයහෂක උස ගඳශ විඹ 
ඳථඹ තුශට ඳසු ගිඹ හනුග  එතු වුණහ. ඒ විඹ ධහයහ 
එතු වුණු ඳහල්රට අභතය තත් ඳහල්රට ග ස තහෂකණ 
විඹ ඳථඹ ඇති ය්තන ඉඩ ගද්තන ගභොන හගේ ළඩ 

පිළිගශෂකද  ගභොන හගේ දළෂකභෂකද අභහතයහංලඹ විසි්ත ඉදිරි ඹට 
ගන ඹ්තග්ත? 

 
ගරු අි් විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභලධ  තහෂකණි විඹ ඳථඹ අඳ අලය 

ප්රභහණඹ ට ඒ ඒ ඳහල්රට ඇතුළු ය තිගඵනහ. භනහ 
අධයඹනඹකි්ත ඳසු තභයි  තහෂකණි විඹ ධහයහ ගොතය ස 
ප්රභහණඹෂක ඇතුළු ශ යුතුද කිඹහ තීයණඹ ය තිගඵ්තග්ත. ඒ 
අනු අඳ එඹ රඵහ ජරහ තිගඵනහ. "අඳටත් තහෂකණි විදයහහය 

ගද්තන" කිඹහ ඳහල් ණනහකි්ත ඉල් ව ස ගොඩෂක තිගඵනහ. 
නමුත්  ඒ ලධර්ණහඹ භත තභයි අඳට ඒහ රඵහ ගද්තන 
පුළු්තභ තිගඵ්තග්ත. රු ථහනහඹතුභලධ  නළත්න ස අය  

රහ විඹඹ්ත ළිහ වුණහ හගේභ තහෂකණි විඹ ධහයහ 
ප්රභහණඹත් ළිහ වුගණොත්  අගප් යග්ඨ ්රභ ඉල්ලුභට ළශගඳන 
ඳරිදි එඹ ගනොවුගණොත්  එයි්ත අඳ තත් ළටලුට මුහුණ ගදන 

ලධහ අලයතහ අනු අපි එඹ රභහනුූලර සිම් යමි්ත ඹනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ (කවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ  
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சதம் தரரளுன்நச் சஷத 

தொல்தம்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  භට ඳළවළදිලි කිරීභෂක ය්තන 
අලයයි. අඳ ග ස අවුරුශද අහනග  ජ විලසවිදයහර ඳව 

තහෂකණි පීා ආය සබ යනහ. ඒ වහ ශභයි්ත 1 800ෂක අපි 
ඵහ ්තනහ.  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි.  ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

CSN නළිතකළල වශළ බදු දී ඇති ඩඩම: විවහතර 
CSN அஷனரறஷசக்கு குத்ஷகக்கு றடப்தட்ட 

கரற: றதம் 
LAND LEASED OUT TO CSN CHANNEL: DETAILS 

612/’16 

4.  ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
    (ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

      (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) CSN නහළිහ ඳත්හගන ඹන ගොඩනළඟිල්ර පිහිින 
අං 236/01  ගඩ්තසිල් ගොබ්ඵෆක් භහත  
ඵත්තයමුල්ර ලිපිනග  ඇති ඉඩභ   

 (i)  යනඹට අඹත් තිබ ඉඩභෂකද; 

 (ii) එඹ ඵම් ම්්ත දිනඹ ගර්ද; 

  (iii) ඵම්  ජ ඇත්ගත් ය ඳහර්ලසඹටද;  

 (iv) ඵම් හරඹ ව ඵම් මුදර ගොඳභණද; 

 (v) ඵම්  ජභ වහ අභහතය භඩුඩර අනුභතිඹ රඵහගන 
තිගබ්ද; 

 (vi)  එගේ න ස  එභ දිනඹ ගර්ද; 

 (vii) එභ ඵම් ගිවිසුභ බහත ය්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) (i) එභ ඉඩග ස ගඳෞශලි රඳහහිලධ වහ ගු්ත විම්ලි 
නහළිහ හිත ගශ යහඳහයඹෂක ඳත්හගන 
ඹහභට ඵම් ගෝතගශසිලි්ත ඉඩ රහ තිගබ්ද; 

 (ii) ඵම් ගෝතගශසි ඩය තිගබ්න ස  අදහශ 
ඳහර්ලසඹ්තට එගයහි නු රඵන නීතිභඹ 
ක්රිඹහභහර් ගර්ද; 

 (iii) ඵම් ත් ඳහර්ලසඹ ඳදනභෂක ගවෝ ංවිධහනඹෂක 
න ස  එහි හභහජිඹ්ත ගවෝ අධයෂක භඩුඩරඹ 
වුරු්තද; 

 ඹ්තනත් එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද?  

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

 ரக ற்தம் ஶல்ரகர அதறறதத்ற அஷச்சஷக் 

ஶகட்ட றணர: 

(அ) CSN அஷனரறஷச இங்கும் கட்டிடம் அஷந்துள்ப 

இனக்கம் 236/01, வடன்சறல் வகரப்ஶதகடு ரத்ஷ, 

தத்தொல்ன ன்ந தொகரறறலுள்ப கரற, 

 (i) அசரங்கத்றற்கு வசரந்ரணரக கரப் 

தட்டர; 

 (ii) குத்ஷகக்கு றடப்தடப்தட்ட றகற ரது; 

 (iii) த்ப்தறணதக்கு குத்ஷகக்கு றட்டப் 

தட்டுள்பது; 

 (iv) குத்ஷகக் கரனம் ற்தம் குத்ஷகத் வரஷக 

வ்பவு; 

 (v) குத்ஷகக்கு றடுற்கு அஷச்சஷ அங்கல 

கரம் கறஷடத்துள்பர; 

 (vi) ஆவணறன், அத்றகற ரது; 

 (vii) அந்க் குத்ஷக உடன்தடிக்ஷகறஷணச் சர்ப் 

தறப்தரர; 

 ன்தஷ அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ஶற்தடி கரறறல் ணறரர் வரஷனக்கரட்சற 

ற்தம் ரவணரலி அஷனரறஷசகளுடன் கூடி 

வரறல்தொற்சறவரன்ஷநக் வகரண்டுடத்து 

ற்கு குத்ஷக றதந்ஷணகள்தோனம் சற 

வசய்ப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) குத்ஷக றதந்ஷணகள் லநப்தட்டிதப்தறன், 

குநறத் ப்தறணதக்கு றரக டுக்கப்தடும் 

சட்டரலறரண டடிக்ஷககள் ரஷ 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) குத்ஷக வதற்ந ப்தறணர் எத ன்நரக 

அல்னது அஷப்தரக இதப்தறன், அன் 

உதப்தறணர்கள் அல்னது தறப்தரபர் 

சஷதறணர் ரர் ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

  
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a)  Will he inform this House in relation to the land 

located at No. 236/01, Denzil Kobbekaduwa 
Mawatha, Battaramulla, where the building in 

which operations of CSN Channel are carried out 

is situated - 

 (i)   whether the land belonged to the State; 

 (ii)   the date on which the land was leased; 

 (iii)   the party to whom the land has been leased; 

 (iv)   the duration of the lease and the lease 

value; 

 (v)   whether approval of the Cabinet of 

Ministers has been obtained for leasing that 
land; 

 (vi)   if so, the date on which such approval was 

obtained; and 

 (vii)   whether the relevant lease agreement will 
be tabled? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   whether the lease agreement provides for 

the operation of a business firm, which runs 

private television and radio channels, in 

that land; 

 (ii)   if the conditions set out in the lease 

agreement have been breached, the nature 
of action that will be taken against the 

responsible parties; and  

 (iii)   if the party which had obtained the land on 

lease is some foundation or organization, 

the names of the members or the board of 

directors of such foundation or 
organization?   

(c) If not, why? 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்தம் ஶல் 

ரகர அதறறதத்ற அஷச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) නළත. නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ විසි්ත අත්ඳත් 
යත් ඉඩ ස ගොටකි. 

 (ii) ඵම් ම්්ත දිනඹ 2006.11.06 

 (iii) ඵම්  ජ ඇත්ගත් යහනඳෂක අනුසභයණ  අධයහඳන  
ංසෘති වහ භහන ගේහ ඳදනභ ගතඹ. 

 (iv) ඵම් හර සීභහ අවුරුම් 30කි. හර් ක ඵම් මුදර 
රුපිඹල් 163 125ෂක (රුපිඹල් එෂක රෂක 
වළටතු්තදවස එසිඹ විසි ඳවෂක) න අතය  යනග  
ඵම් මුදල් ද භඟ ගභභ මුදර හර් ක ගවිඹ යුතු 
ග . 

 (v) නළත. අෂකය 1ට ළිහ භූමි ප්රභහණඹෂක හිත 
ඉඩ ස වහ ඳභණෂක අභහතය භඩුඩර අනුභතිඹ 
රඵහ නී. ගභභ ඉඩභ ඳර්මස 27.87ෂක (විසි වතයි 
දලභ අස වතෂක) න අතය  විඹබහය 
අභහතයයඹහගේ වහ නහරි ංර්ධන 
අධිහරිග  ශභනහයණ භඩුඩරග  අනුභතිඹ 
ඒ වහ රඵහ ගන ඇත. 

 (vi) අදහශ  නළත. 

 (vii) ඔ . ඵම් ගිවිසුග ස පිටඳතෂක වභළගත* යමි.  

(ආ) (i) නළත. 

 (ii) ඵම් ගෝතගශසි ඩය ඇති ලධහ ඵම් ගිවිසුභ 
අරංගු කිරීභ වහ මලි පිඹය ගන ඇත. 
ඉදිරි නීති ටයුතු වහ උඳගදස ඳතහ තිගබ්.  

 (iii) ඔ . ලධරධහරි භඩුඩරග  වහ හභහජිඹ්තගේ න ස 

ව්ත ඇමුණුභ වභළගත* යමි. 

(ඇ) අදහශ ගනොග . 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහගේ ඳශමුගලධ අතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි. 

භභ අව්තග්ත  ඵත්තයමුල්ර  ගඩ්තසිල් ගොබ්ඵෆක් භහත  

අං 236/1 දයන සථහනග  තිගඵන CSN නහළිහ ඳත්හගන 
ඹන ඉඩභ  සඵ්තධයි. දළ්ත ඔඵතුභහ කි හ  ගඳෞශලි 
රඳහහිලධ නහළිහ ගවෝ ගු්ත විම්ලි නහළිහ ආය සබ කිරීග ස 

අයඹ පිළිඵ හයණහ ග ස ඉඩභ ඵම්  ජග ස ජ ඇති ය ත් 
ගෝතගශසිර ව්ත ්තග්ත නළවළ කිඹරහ. එතගොට වුරු 
ගවෝ ඵම් ගෝතගශසිරට අදහශ නළති විධිඹට ආඹතනඹෂක 

ඳත්හගන ගිහි්ත තිගඵනහ න ස  එභ ඳහර්ලසඹ්තට ්තන ක්රිඹහ 
භහර්ඹ ගභොෂකද? 

 
ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

භභ ඔඵතුභහට ප්රහල ශහ  ඒ ගොඩනළඟිල්ර රඵහ ගන 
තිගඵ්තග්ත භහන  ගේහ වහ ංසෘති ටයුත්තෂක අයබඹහ; 

හණිනය ටයුත්තෂක අයබඹහ ගනොන ඵ. එභ ලධහ ඒ 

 සඵ්තධගඹ්ත ත යුතු නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර් තිගඵනහ.  ඳශමු  

අපි ඒ ඵම් ගිවිසුභ අගවෝසි ය තිගඵනහ. ගදළනු  ත යුතු ක්රිඹහ 
භහර් ළනීභ වහ අපි නීති උඳගදස ඳතරහ  ඒ අනු ක්රිඹහ 
යගන ඹනහ.  

 
ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ගදළලධ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

රු ඇභතිතුභලධ  දළ්ත ඔඵතුභහ කි හ ග ස වහ හර් ක ඵම් 
මුදර රුපිඹල් 163 125යි කිඹරහ. ඒ නහරි ංර්ධන 

අධිහරිඹ තු ඉඩභෂක. ඒ ගභොගවොත න ගොට එළලධ ප්රගශලඹ 
ගභළලධ ඉඩභෂක ඵම්  ජරහ තිගඵ්තග්ත යනග  තෂකගේරුට අනුද?  

 
ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 ඒ ගභගවභයි  රු භ්තත්රීතුභලධ. ඉඩග ස බහවිතඹ අනු තභයි 

ඵම් මුදර තීයණඹ ග්තග්ත. හණින ඳදනමි්ත ගගයන 
ක්රිඹහලිඹෂක න ස  එ විධිඹෂක. භහන ගේහට න ස  ත 
විධිඹෂක. යහනයභඹ ලගඹ්ත  අපි හිතමු ංතුය ඳහරනඹට ගවෝ 

ගනත් ගඳොම් ඹවඳත වහ ටයුතු යනහ න ස  තත් විධිඹෂක. 
අඳට ඵම් ගිවිසුග ස දළනු ස  ජරහ තිගඵ්තග්ත  ඒ ආඹතනඹ පිහිටුරහ 
තිගඵ්තග්ත ංසෘති වහ අධයහඳන ටයුත්තෂක වහ  

කිඹරහයි. ඒ අනු තභයි ඵම් මුදර තීයණඹ ය තිගඵ්තග්ත. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු්තන අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  තු්තන අතුරු ප්රලසනඹ භහ අවනහ. 

රු ඇභතිතුභලධ  එභ ඉඩභ ඵම් ්තනහ රද ආඹතනඹ අදහශ 

හර්ඹඹ ගනුග්ත ගනොගයි ගඹොදරහ තිගඵ්තග්ත  ගනත් 
හර්ඹඹෂක ගනුග්ත කිඹරහ ඔඵතුභහ ප්රහල ශහ. ඒ හගේභ 
ඔඵතුභහ විසි්ත ගඳ්තහ ගදනු රළබුහ  ගනත් හර්ඹඹෂක 

ගනුග්ත ගඹොදහගන තිගඵන ලධහ එභ ඵම් ගිවිසුභ අගවෝසි ය 
තිගඵනහ කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහග්ත දළන ්තන ළභළතියි  ඵම් 
ගිවිසුභ අගවෝසි ශහ න ස එභ ඉඩභත්  ඊට ඳසු එභ ඉඩභ තුශ 
ගොඩ නඟහ තිගඵන ගශඳශත් ඹළි ඳයහ ළනීභ වහ 

ඔඵතුභ්තරහ ටයුතු ය තිගඵනහද කිඹරහ. 

 
ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

අපි ඒ  සඵ්තධගඹ්ත නීති උඳගදස ඳතරහ තිගඵනහ. 
උදහවයණඹෂක ලගඹ්ත කි ගොත්- ග ස හයණඹ  සඵ්තධගඹ්ත 
ගනොගයි- ගභළලධ ගනත් සිම්ම් ස  සඵ්තධගඹ්ත ඇතළ ස විට දඩ 

මුදල් ඳනනහ. ඇතළ ස විට එභ සථහනග  නීති විගයෝධි 
ඉදිකිරීභෂක තිගඵනහ න ස  ඒහ ඩහ ිය දභ්තන ටයුතු 
යනහ. එගවභ නළත්න ස  හණිනභඹ ඳදනමි්ත ඒ අඹග්ත මුදල් 
අඹ ය්තන ටයුතු යනහ. එළලධ විල්ඳ ණනහෂක 

තිගඵනහ. ඒ  සඵ්තධගඹ්ත අපි නීති උඳගදස ඳතරහ තිගඵනහ. 
ඒ අනු ක්රිඹහ යනහ.  

1509 1510 

————————— 
*  පුවහතකළමභ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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தௐதரறன் வததற வீழ்ச்சறத்ம் வபறரட்டுப் 

தடு  கடதம் : றதம் 
DEPRECIATION OF RUPEE AND FOREIGN DEBT: DETAILS 

654/’16 

6.  ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
      (ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

     (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල් අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2014 ගදළ සඵර් 31 දිනට ව 2016 භළයි 31 දිනට 
්රී රංහ යනග  විගශල ණඹ ප්රභහණඹ ඇගභරිහනු 
ගඩොරර් ව ්රී රංහ රුපිඹල්ලි්ත ග්ත ග්ත 
ලගඹ්ත ගොඳභණද; 

 (ii) 2014 ගදළ සඵර් 31 දින සිට 2016 භළයි 31 දිනට 
ඇගභරිහනු ගඩොරයඹට හගප්ක්ෂ  ්රී රංහ 
රුපිඹර පිරිහී ඇති ප්රභහණඹ ගොඳභණද; 

 (iii) රුපිඹගල් විලධභඹ අනුඳහතඹ පිරිහීභ ගවේතුග්ත ්රී 
රංහ යනග  විගශල ණඹ ප්රභහණඹ ඉවශ ගොස 
ඇති ප්රභහණඹ රුපිඹල්ලි්ත ගොඳභණද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

 

றற அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2014 டிசம்தர் 31ஆம் றகற உள்பரத ற்தம் 

2016 ஶ 31ஆம் றகற உள்பரத இனங்ஷக 

அசரங்கத்றன் வபறரட்டுப் தடுகடன் வரஷக 

க்கற அவரறக்க வடரனரறலும் இனங்ஷக 

தௐதரறலும் ணறத்ணறரக வ்பவன் 

தஷத்ம்; 

 (ii) 2014 டிசம்தர் 31ஆம் றகற வரடக்கம்  2016 ஶ 

31ஆம் றகற ஷ அவரறக்க வடரனதக்கு 

எப்தேட்டபறல் இனங்ஷகறன் தௐதரய் வீழ்ச்சற 

ஷடந்துள்ப அபவு ணறத்ணறரக வ்ப 

வன்தஷத்ம்; 

 (iii) தௐதரறன் வசனரற வீம் வீழ்ச்சறஷடந்ன் 

கரரக இனங்ஷக அசரங்கத்றன் வபற 

ரட்டுப் தடுகடன் வரஷக உர்ஷடந்துள்ப 

அபவு தௐதரய்கபறல் வ்பவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   separately, the foreign debt of the 
Government of Sri Lanka as at  31st 

December 2014 and as at 31st May 2016 in 

US Dollars and in rupees; 

 (ii)   separately, the amount of depreciation of 
Sri Lankan Rupee in comparison to US 

Dollar from 31st December 2014 to 31st 

May 2016; and 

 (iii)   the increase of foreign debt of the 
Government of  Sri Lanka in Sri Lankan 

rupees due to the depreciation of the 

exchange rate of rupee; and 

(b)  If not, why?  

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அஷச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹතුභලධ  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගදනහ. 

(අ) (i)  

  රඵහ ත් ණඹ ප්රභහණඹ ගඵොගවොභ සුළු 
ණනකි්ත තභයි ළිහ ගරහ තිගඵ්තග්ත. 

 (ii) 2014.12.31 දින සිට 2016.05.31 දිනට 
ඇගභරි්ත ගඩොරයඹට හගප්ෂක රුපිඹගරහි 
අඹ පිරිහී ඇති ප්රභහණඹ සිඹඹට 6.9කි.   

  නමුත් අද න විට එඹ සිඹඹට 6.5යි. 

 (iii) 2014.12.31 දින සිට 2016.05.31 දින දෂකහ 
හරඹ තුශ ඇගභරිහනු ගඩොරයඹට හගප්ෂක  
රුපිඹගල් අඹ අප්රභහණ  ම්භ ගවේතුග්ත ්රී 
රංහ යනග  විගශල ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් 
මිලිඹන 506 974්ත ඉවශ ගොස ඇත. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

මුදල් ඇභතිතුභහ දළ්ත ගඳ්තහ ම්්තනහ  අගප් විගශල ණඹ 

ප්රභහණඹ දළළ්තත ගර ළිහම්භට ණඹ ළනීභ හගේභ රුපිඹර 
පිරිහීභත් ඵරඳහ තිගඵන ඵ. රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහ කිඹපු 
විධිඹට ඳසු ගිඹ හරග   සිඹඹට 6.9කි්ත රුපිඹර පිරිහීභට ඵරඳෆ 

ගවේතු ගභොනහද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහගේ අතුරු ප්රලසනඹට භභ පිළිතුයෂක 

ගද්තන ස. 2005 නනහරි භහඹ න විට තිබුණු ියලිඹන  1 784 
ණඹ ප්රභහණඹ 9 900 දෂකහ ළිහ ගරහ තිගඵනහ.  නනහධිඳති 
නභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහ වහ අභළති යලධල් විරභසිංව 

භළතිතුභහ ප්රමු අගප් අලුත් ආඩුක් ග ස යට බහය ්තනහ විට ඳසු 
ගිඹ ආඩුක් ගනොගපු ණඹ ලගඹ්ත රුපිඹල් ියලිඹන 1 300ෂක 
තිබුණහ. ඒ ලධහ ණඹ රඵහ ගදන ඹ ස ඹ ස ආඹතන අඳ ගද 

ඵළලුග  ඳය ඇසි්ත. තිගඵන ණඹ ප්රභහණඹ ගභච්මයයි කිඹහ අඳ 
විලසහ ශහට  රුපිඹල් ියලිඹන 1 300ෂක ගහ තිබුගඩු නළති 
ලධහ  ඒ රුපිඹගල් අඹට ඵරඳෆභෂක වුණහ. චීනග  මුදල් 

ඒඹ සිඹඹට 10.1්ත අප්රභහණ ගරහ  ඉ්තදිඹහග  මුදල් 
ඒඹ සිඹඹට 15්ත අප්රභහණ ගශ ජ  ග ස පුංචි රංහග  
රුපිඹර සිඹඹට 6.5්ත තභයි අප්රභහණ  ගරහ තිගඵ්තග්ත. 

මීට ගඳය අවුරුම්ර   2013 ර්ග   රුපිඹගල් අඹ 
අප්රභහණ ම්ගභ්ත මිලිඹන 750ෂක විතය අරහබ වුණහ.  නමුත් ග ස 
න විට එභ තත්ත්ඹ අක් ගරහ තිගඵනහ. රු භ්තත්රීභහ කිඹන 

රුණ යටට ඵයෂක තභයි.  ඒ ලධහ දළ්ත අපි ඵර්තග්ත රුපිඹර 
ලෂකතිභත් යරහ මීට ගඳය ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ අක් ය 
ළනීභටයි.  

1511 1512 

දිනඹ 
විගශල ණඹ 
(ඇ.ගඩො. 
මිලිඹන) 

විගශල ණඹ 
(රු. මිලිඹන) 

2014.12.31 දිනට 23 755 3 113 116 

2016.05.31 දිනට 24 594 3 584 617 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභලධ  රු ඇභතිතුභහ රඵහ ම්්ත පිළිතුය භට 
ඳළවළදිලි භදි. රු ඇභතිතුභලධ  භවය යහනය ආඹතනර ණඹ 
ආඩුක්ග  ණඹෂක විධිඹට දෂක්තග්ත නළවළ. ංසථහෂක ණඹෂක 

අයගන තිබුගණොත්  එඹ ආඩුක්ග  ණඹෂක විධිඹට දෂක්තග්ත 
නළවළ. රංහ ඵළංකු ත්ත ණඹ යහනය ණඹට අයිති ග්තග්ත 
නළවළ. ගගේ ගතත්  අහනග  ග ස ඔෂකගෝභ ණඹ 

ග්තග්ත ගඩොරර්ලි්ත. ංසථහර ණඹ විධිඹට දෂකහ තිබුණු 
ඒහ යහනය ණඹ විධිඹට වඳුනහ ළනීභෂක ශහඹ කිඹන එග්ත 
ගොගවොභද විලධභඹ අනුඳහතඹට ඵරඳෆභෂක ඇති ග්තග්ත?  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනඹ ඇසුහට සතුතියි.  ඳසු ගිඹ ආඩුක්  යනඹට 

ල්ලි නළති වුණහභ නහති ඉතිරි කිරීග ස ඵළංකුට කි හ  US 
Dollars මිලිඹන දහවෂක ්තන කිඹරහ. ඒ ණඹ ත්ගත් 2014 ජ. 
හභහනයගඹ්ත සිඹඹට වතගර්-ඳගවේ ගඳොලිඹට ්තන පුළු්ත ඒ 

ණඹ ත්ගත් සිඹඹට 8.75 ගඳොලිඹට. තභ එයි්ත US Dollars 
මිලිඹන 380ෂක විඹද ස ය්තන ඵළරි තත්ත්ඹෂක ඇති ගරහ 
තිගඵනහ.  [ඵහධහ කිරී ස] අද අඳට පුළු්ත ගරහ තිගඵනහ  

කිසිභ ඵළංකු යනග  - [ඵහධහ කිරීභෂක]  
 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ඇභතිතුභලධ  භභ ඉදිරිඳත් ශ අතුරු ප්රලසනඹට පිළිතුයෂක 
ගද්තන. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට ඕනෆ විධිඹට ප්රලසනඹ අව්තන 

පුළු්ත. නමුත් භභ භසතඹෂක ලගඹ්ත උත්තය ගද්තග්ත. 
ඔඵතුභහගේ ප්රලසනග  ගොටට උත්තය ම්්තනහට වරි ඹ්තග්ත 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභෂක] අඳට ගඳ්ත්තන අලය ්තග්ත  
ගොතය ස දූ කත ආඩුක්ෂක ඹටගත් ඳළළති යටෂකද අඳට බහය 
ම්්තග්ත කිඹන එයි.  

ඒ ණඹ ළනීභ ලධහ නහති ඉතිරි කිරීග ස ඵළංකුග  මුදල් 
තළ්තඳත් යන අහිං තළ්තඳත්රු්තට ප්රලසනඹෂක ඇති ගරහ 
තිගඵනහ. එළලධ බඹංය තත්ත්ඹෂක භඟ වළය ගන ඹන 
භනෂක තභයි දළ්ත තිගඵ්තග්ත. එගේ රඵහ ත් ණඹලි්ත US 
Dollars මිලිඹන 330ෂක තභ ඳහවිච්චි යරහ නළවළ. ගභොද  
සිඹඹට 8.75 ගඳොලිඹට ණඹ අයගන යහඳෘතිරට විඹද ස 
ය්තන ඵළවළ. අද අපි යනඹෂක ලගඹ්ත සිඹඹට 2.4 ගඳොලිඹට 
ණඹ ්තනහ. ඉතුරු සිඹඹට වඹ  ගොගවේටද ගිග ? හටද ගිග ? 

 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ අව්තන 
ලි්ත ග ස හයණඹට භහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යනහ. 
අපි ලධය්තතයගඹ්තභ ග ස ප්රලසනඹ භතු ය තිගඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභලධ  විඳෂකග  සිිනන සුළුතය භ්තත්රීරු්තගේ 
ආයෂකඹහ විධිඹට ග ස බහග  ඉ්තග්ත ඔඵතුභහයි. අපි අවන 
ප්රලසනඹට ගනොගයි ඇභතිතුභහ වළභ දහභ උත්තය ගද්තග්ත. 
"ඹ්තග්ත ගොගවේද ඇහුහභ භල්ගර ගඳොල් ීමහ" හගේ  උත්තය 
තභයි ගද්තග්ත. රු ථහනහඹතුභලධ  ඒ ලධහ ඔඵතුභහ ග ස 
ඇභතිතුභ්තරහගේ - [ඵහධහ කිරී ස] 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඒ ඔගබ් උරුභග  තිගඵන රුභඹෂක. 

 
ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භට ගඳොඩ්ඩෂක අය ගද්තන. භභ රු ථහනහඹතුභහටයි 
අභත්තග්ත. රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහ ගනොගයි ථහනහඹ. 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහ  ඉදිරිඳත් යන රුණට ඔඵතුභහගේ 
අධහනඹ ගඹොමු ය්තන  කිඹරහ  ඉතහභ ගෞයගඹ්ත  ඉල්රහ 
සිිනනහ.     

භගේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ගභගතෂක ල් ඔඵතුභ්තරහ ටයුතු ගශේ 

ගොගවොභද? ග ස අතුරු ප්රලසනඹ ඔඵතුභහගේ ප්රධහන ප්රලසනඹට 
කිසිභ අදහශත්ඹෂක නළවළ ග්ත.  

 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගභොෂකද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළ්ත ඔඵතුභහ කි හ ග්ත  "ගොගවේද ඹ්තග්ත -  භල්ගල් 

ගඳොල්'' කිඹරහ. ඔඵතුභහ ගේ තු්තන අතුරු ප්රලසනඹත් අ්තන ඒ 

හගේභයි. 

 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ඇභතිතුභලධ  භභ ඉතහ ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් යන ප්රලසනඹ 
ඔඵතුභහට ගත්ගය්තග්ත නළවළ. ඒ ගනභ හයණඹෂක. භභ අවපු 

ප්රලසනඹට ගනොගයි  ඔඵතුභහ උත්තය ම්්තග්ත.  

 
ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ  
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

ඔෂකගෝටභ ඩහ ප්රලසනඹ අවන ගනහට ගත්ගය්තග්ත නළවළ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳට විතයයි ගත්ගය්තග්ත නළත්ගත්. භ්තත්රීතුභලධ  

ඔඵතුභ්තරහ  ගත්රු ස ත්ත ලධහ තභයි  ග ස හගේ ආර්ථිඹෂක 

අඳට බහය ම්්තග්ත.  

     
ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භගේ ප්රලසනඹ අව්තග්ත භට ගත්ගයන ප්රභහණඹට ග්ත. භගේ 
ප්රලසනඹ ද්තග්ත භභ ග්ත. ඔඵතුභහ ළ්ඨ ඵම් ඳනත් ගටු සඳත 
ගනහපු විධිඹට ග ස දිවහ ඵර්තන  එඳහ.  

1513 1514 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට ප්රලසනඹෂක තිගඵනහද? නළත්න ස 
ඔඵතුභහ ඔඹ හයණඹ අගප් අධහනඹට ගඹොමු යනහද? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ථහනහඹතුභහටත් ගත්ගයනහ  ඔඵතුභහ ගොයි හගේ ට 

යවුභෂක ඹ්තන වදනහද කිඹරහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභහට ප්රලසනඹ අව්තන ඉඩ ගද්තන. 
 

ගරු කදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භට ප්රලසනඹ අව්තන රු මුදල් 
ඇභතිතුභහ ලධවඬ යරහ ගදනහද?  

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 
රුපිඹගල් සථහයිතහ ඇති ය ළනීභට ඔඵතුභ්තරහ ළනීභට 

ඵරහගඳොගයොත්තු න ඉදිරි පිඹය ගභොනහද? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගප් අභළතිතුභහ ගනොළ සඵර් භහග  05ළලධ දහ අවුරුම් 

ඳගවේ ළරළසභ ඉදිරිඳත් ශහ. ත සුභහන ගදකි්ත විතය ඉදිරිඳත් 

යහවි  දස 1 500 ළඩ පිළිගශ. ඒ තුළි්ත අපි Colombo 
International Financial Centre - Port (Financial) City -  එ 
ඉදි යන භහර්ඹ ගඳ්තරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ අද අඳට 
තුින්ත කිඹ්තන පුළු්ත  අගප් විගශල ංචිත ප්රභහණඹ -  reserve 

- යූඑස් ය ොලර් මිලිෙන 6,900කට විතර වැඩි යවලා තියෙන ෙව. 
ඒ හගේභ ග ස න විට අගප් යටට සුභහනඹට යඑස ගඩොරර් 
මිලිඹන 125ෂක විතය එනහ. ඒ තුළි්ත රුපිඹර නළත ලෂකතිභත් 

ගනහඹ කිඹන එ ගඳ්තනු ස යරහ තිගඵනහ. ෘජු ආගඹෝනන 
ග ස යටට රහගන එන එ ඳට්ත අයගන තිගඵනහ. ග ස සිඹලු 
ගශභ ලධහ රුපිඹගල් ිනනහභ ළිහ තළනට භ්ත යහවි. ඒ 

තුළි්ත ගඩොරර් එට හගප්ෂක රුපිඹගල් අඹට තිගඵන 
ඵයඳතශ වහලධඹ අක් න ඵ තභයි අඳට තුින්ත ප්රහල ය්තන 
පුළු්ත. [ඵහධහ කිරීභෂක] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹත් අවරහ ඉයයි  රු භ්තත්රීතුභලධ.  

 

මුවහලිේ විලළශ ශළ දික්කයකවළද ඳනත: කඳමද්ක වභළල 
ිළහිටුම ම 

தொஸ்லிம் றத ற்தம் லக்கச் சட்டம்: 

ஆஶனரசஷணச் சஷதஷ றறத்ல் 
MUSLIM MARRIAGES AND DIVORCE ACT: APPOINTMENT OF 

ADVISORY COUNCIL 
659/’16 

7. ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

සගශල ටයුතු අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) මුසලි ස විහව වහ දිෂකහද ඳනගත් 4 න 
්තතිඹ ප්රහය  උඳගශල බහෂක ඳත්ය 
තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ න ස  එභ බහ ඳත් ශ දිනඹ ගර්ද; 

  (iii) එභ උඳගශල බහග  හභහජිඹ්තගේ න ස  
ඔවු්තගේ අධයහඳන වහ ෘත්තීඹභඹ සුම්සු ස 
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ව්ත ය්තගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගේ න ස  මුසලි ස විහව වහ දිෂකහද ඳනගත් ඇතළ ස 
රුණු ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵහධහෂක ඳතින  එීම 
උඳගශල බහ ගනොඳභහ ඳත්කිරීභ වහ එතුභහ 
පිඹය ්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) தொஸ்லிம் றத ற்தம் லக்கச் 

சட்டத்றன்கலழ் 4து தறரறறன் தறகரம் 

ஆஶனரசஷணச் சஷதவரன்த றறக்கப் 

தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆவணறல் அச்சஷத றறக்கப்தட்ட றகற ரது; 

 (iii) ஶற்தடி ஆஶனரசஷணச் சஷத உதப்தறணர்கபறன் 

வதர்கள், அர்கபறன் கல்ற ற்தம் 

வரறல்சரர் ஷகஷகள் ணறத்ணறரக 

ரஷ; 

 ன்தஷ அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், தொஸ்லிம் றத ற்தம் லக்கச் 

சட்டத்றன் எதசறன றடங்கஷப அதொனரக்குறல் 

ஷடஶற்தட்டுள்பரல், ஶற்தடி ஆஶனரசஷண 

சஷதஷ ரறன்நற றறக்க அர் டடிக்ஷக 

டுப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether an Advisory Council, in terms of 
Section 4 of the Muslim Marriages and 

Divorce Act, has been appointed; 

 (ii)  if so, the date on which it was appointed; 

and 

 (iii)  the names of the members of that Advisory 

Council, their educational qualifications 

and professional qualifications separately? 

(b)  Will he take steps to appoint that Advisory 
Council the absence of which impedes the 

enforcement of certain sections of the Muslim 

Marriages and Divorce Act without delay, if the 

council is not operational? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ලිතර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அஶதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அஷச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට අදහශ පිළිතුය ගභගේඹ. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

(අ) (i) නළත. 

 (ii)  අදහශ ගනොග . 

 (iii) අදහශ ගනොග . 

(ආ) ඔ . දළනටභත් මලි ටයුතු සිම් යමි්ත ඳතී.  

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ඳශමුළලධ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

රු ඇභතිතුභලධ  මුසලි ස විහව වහ දිෂකහද ඳනත ඹටගත් 
ඳත් යන උඳගශල බහ ඉතහ ළදත් ආඹතනඹෂක. භට ආයංචි 

ගරහ තිගඵන අ්තදභට අවුරුම් වතය හරඹෂක ග ස බහ ඳත් 
යරහ නළවළ. මුසලි ස විහව වහ දිෂකහද කිඹන විඹඹ ඳහරනඹ 
්තග්ත විවිධ විධිඹට. මුසලි ස අඹගේ විහව වහ දිෂකහද ග ස 

ඳනත ඹටගත් ඳහරනඹ වුණත්  අධියණ ගේහ ගොමි්ත 
ගේහග්ත ඳත් යන හති විලධලසමඹහයරු්ත තභයි ඒහ 
ක්රිඹහත්භ ය්තග්ත. ඒ හගේභ ගයජිසහර් නනයහල් තභයි විහව 

ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ ය්තග්ත. එඹට අදහශ විගලේ නීති රභඹෂක 
තිගඵනහ. ගභභ උඳගශල බහග්ත ගගය්තග්ත ඊට අදහශ 
උඳගදස ඒ අඹට රඵහ  ජභයි. එභ ලධහ භභ රුණහය රු 
අභහතයතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ  ග ස  සඵ්තධගඹ්ත වළකි 

ඉෂකභලධ්ත උඳගශල  බහෂක ඳත් ය්තන කිඹරහ.  

 
ගරු ලිතර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அஶதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ග ස න විට මුසලි ස විහව වහ දිෂකහද 

ඳනගත් 4  5  6  7 කිඹන ්තති අනු න ගදගනකුට අක් 
ංයහකි්ත යුතු උඳගශල බහෂක ඳත් ය්තන පුළු්ත. ඒ 
ංයහට අනු අදහශ අඹ ඳත් කිරී ස සිම් යමි්ත ඳතිනහ. අඳට 
ත ති ීමඳඹෂක ඇතුශත ග ස ටයුත්ත  සපර්ණගඹ්තභ අ්ත 

ය්තන පුළු්ත.  

 

"මඳෝට් සිටි"  ලයළඳෘතිය ආරිත විමේ නන 
කර්මළන්ත කළඳය:  ගිවිසුම 

'ஶதரட் சறட்டி' கதத்றட்டம் சரர்ந் றஶசட சலண 

ஷகத்வரறல் னம்: உடன்தடிக்ஷக 
"PORT CITY" PROJECT RELATED SPECIAL CHINESE 

INDUSTRIAL ZONE: ACCORD  
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8. ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අග්රහභහතයතුභහ ව නහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 
අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) යනඹ භඟි්ත ප්රහල ය ඇති ඳරිදි 
අග්රහභහතයයඹහගේ චීන ංමහයග   ජ එඟ වූ 
ඵට ව්ත යන "ගඳෝ්ඨ සිින" (Port City) 
යහඳෘතිඹ ආරිත විගලේ චීන ර්භහ්තත රහඳඹ 
පිළිඵ චීන යනඹ භඟ එශළඹී ඇති ගිවිසුභෂක ගවෝ 
එඟතහ ලිඹවිල්රෂක තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ න ස  එභ ලිඹවිල්ර බහත ය්තග්තද; 

 (iii) එභ විගලේ චීන ර්භහ්තත රහඳඹ පිහිටුම්ග ස 
මලි ගෝතගශසි වහ ශභනහයණඹ සිම් න 
ආහයඹ පිළිඵ ඳළවළදිලි ය්තග්තද; 

 (iv) එභ ර්භහ්තත රහඳඹ වහ වඳුනහගන ඇති 
භූමිග  සිතිඹභෂක ඉදිරිඳත් ය්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 

 
தற அஷச்சதம் ஶசற வகரள்ஷககள் ற்தம் 

வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அசரங்கத்றணரல் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ரத தற அஷச்சரறன் சலண 

றஜத்றன்ஶதரது இக்கம் வரறறக்கப் 

தட்டரகக் குநறப்தறடப்தடும் ‘ஶதரட் சறட்டி’ (Port 

City ) கதத்றட்டம் சரர்ந் றஶசட சலண 

ஷகத்வரறல் னம் வரடர்தரக சலண 

அசரங்கத்துடன் ற்தடுத்றக்வகரள்பப்தட் 

டுள்ப உடன்தடிக்ஷக என்த அல்னது 

இக்கப்தரட்டு ஆவரன்த உள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஆவணறல், அந் ஆத்ஷ சஷதறல் 

சர்ப்தறப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்தடி றஶசட சலண ஷகத்வரறல் னத்ஷ 

ரதறத்லுடன் வரடர்தைஷட அடிப்தஷட 

றதந்ஷணகஷபத்ம் தொகரஷத்தும் ஷட 

வததம் றத்ஷத்ம் தற்நற வபறவுதடுத் துரர 

ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஶற்தடி ஷகத்வரறல் னத்றற்கரக இணங் 

கரப்தட்டுள்ப கரறறன் ஷதடத்ஷ 

சர்ப்தறப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether  there is an agreement or accord 

entered into with the Government of China 

with regard to the "Port City" project 

related Special Chinese Industrial Zone 
which is said to have been agreed to by the 

Prime Minister in his visit to China, as 

stated by the Government; 

 (ii)  if so, whether that document will be tabled; 

 (iii)  whether he will make a clarification of the 

preliminary conditions of establishing that 

Special Chinese Industrial Zone and the 

manner it is managed; and 

 (iv)  whether a map of the land earmarked for 

that industrial zone will be presented? 

(b)  If not, why? 
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ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ගනොග . 

 (iii) අදහශ ගනොග . 

      (iv)    අදහශ ගනොග . 

(ආ) යහඹ නයඹ වහ ඵළඳි විගලේ රහඳඹ  මරය වහ හණින 
නයඹෂක ගර  ළරසු ස යනු රඵයි. අපි මීට ලි්ත 
ඵරහගඳොගයොත්තු වුගඩු එභ මරය වහ හණින නයඹ 
ගනත් සථහනඹ ඉදි ය්තනයි. නමුත් දළ්ත ග ස යහඹ 
නයඹ කිඹන ප්රගශලඹ ඉදිරිඹට යගන ඹ්තන තීයණඹ 
ය තිගඵන ලධහ විගලේගඹ්තභ එතළන තභයි ඒ 
ඉදිය්තන ළරසු ස ය්තග්ත. ර්භහ්තත රහඳ කිසිෂක 
ඒට  සඵ්තධ ගරහ නළවළ.  

     
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  රු අභළතිතුභහට ගඹොමු යන භගේ 

ඳශමුළලධ අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. "ගඳෝ්ඨ සිින (Port City)
යහඳෘතිඹ ආරිත විගලේ චීන ර්භහ්තත රහඳඹ පිළිඵ චීන යනඹ 

භඟ එශළඹී ඇති ගිවිසුභෂක ගවෝ එඟතහ ලිඹවිල්රෂක තිගබ්ද;  
එගේ න ස  එභ ලිඹවිල්ර බහත ය්තග්තද;" කිඹරහ භභ අවරහ 
තිගඵන ප්රලසනඹට ඔඵතුභහ පිළිතුරු ම්්තග්ත "අදහශ ගනොග " 

කිඹරහයි. කුභන ඳදනමි්තද ඒ අදහශ ග්තග්ත නළත්ගත් කිඹරහ 
භභ දළන්තන ළභළතියි. ගභොද  ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යන 
අසථහග  ජ ග ස තිබුණහ. ඔඵතුභහගේ චීන ංමහයගඹ්ත ඳසු 
පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ  ග ස යහඳෘතිඹ  සඵ්තධ එඟතහ්තට 

ඳළමිණිඹහ කිඹරහ. ග ස ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු තභයි එඹ 
මරය නයඹෂක කිඹන එ ඇති වුගඩු   රු අභළතිතුභලධ.  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි කිසි විගට එතළන ර්භහ්තත රහඳඹෂක ඇති ය්තන 

හච්ඡහ ගශේ නළවළ. ඒත් ඔඵතුභහ කිඹනහ න ස ගභතළන  චීන 
ර්භහ්තත රහඳඹෂක ඇති ය්තන ඹනහ කිඹරහ  චීන ර්භහ්තත 
රහඳඹෂක ගොශම නයග  ඇති ය්තන අගප් 

ඵරහගඳොගයොත්තුෂක නළති ඵ භභ ඔඵතුභහට කිඹ්තන ඕනෆ.  අගප් 
ඵරහගඳොගයොත්තු එඹ මරය නයඹෂක ඵට ඳත් ය්තනයි.  ඊට 
ඉසගල්රහ තිබුණු යහඳෘතිග  න ස ර්භහ්තත තිබුගඩු නළවළ. 

නමුත් night racingරටයි  ළසිගනෝරටයි ඉඩ තිබුණහ.  
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු අභළතිතුභලධ  finance කිඹ්තග්තත් industry එෂක. 
Sports කිඹ්තග්තත් industry එෂක. අපි ඒ මන වයමඹට 
ඹ්තග්ත නළති  ඔඵතුභහ වද්තන ඹන මරය නයඹ 
 සඵ්තධගඹ්ත එශළඹී ලිඹවිල්රෂක තිගඵනහද කිඹරහ කිඹ්තන 
පුළු්තද? එළ්තනෂක තිගඵනහ න ස ඔඵතුභහට එඹ බහත 
ය්තන පුළු්තද? 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එළ්තනෂක නළවළ. ග ස ළඩ ටයුතු ඉදිරිඹට ගන ඹහභ වහ  
අගප් ඇභතිතුභහගේ අභහතයහංලඹයි  චීන ආඩුක් එෂකයි මලි 
ගිවිසුභ අත්්ත ශහ. අපි මරය නයග  ංල්ඳඹ ළන හර්තහ  

ස ශහභ ගභභ රු බහටත් දළනු ස ගද්තන ස. දළනට ඒ ළන 

හච්ඡහ යමි්ත ඳතිනහ. ඉදි කිරීභට ගඹෝජිත එභ මරය 
නයඹ  පිළිඵ හ ර්තහ තභ ස යරහ නළවළ. එභ හර්තහ 
ස ශහභ අපි ගභභ රු බහට ඉදිරිඳත් ය්තන ස. ඒ 
හගේභ චීන ආඩුක් එෂකත් ග ස ළන හච්ඡහ ය්තන 

ඵරහගඳොයහත්තු නහ.  

අපි ග ස පිඹය ්තනහ ලධහ දළ්ත චීනග  Renminbi මුදල්  
ගඩොරර් හගේභ නු-ගදනු ය්තන අසථහ රඵහ  ජරහ 

තිගඵනහ.  චීනඹ ප්රහල යරහ තිගඵනහ   භවනන චීන ඵළංකුග  
දකුණු ආසිඹහග  ලහහ රංහග  -ගොශම- ඇති යනහ 
කිඹරහ.  ගභභ මරය නයඹ ඇති ශහයි්ත ඳසු  එභ චීන ඵළංකු 

ලහහ එතළන ඇති කිරීභ ඳභණයි දළනට අයගන තිගඵන එභ 
තීයණඹ.  එළලධ ංල්ඳ ඇති යන එ අගප් ළඩ ගොටෂක. 
අපි එළලධ ංල්ඳඹ්ත ඇති යරහ  ගභභ රු බහ එෂකත් ඒ 

ළන  හච්ඡහ යරහ  ඊට ඳසු ඉදිරිඹට ටයුතු යගන 
ඹනහ.  දළනට  ඒ පිළිඵ  හර්තහ ස යමි්ත ඳතිනහ 
ඳභණයි.  භවය විට ග ස අවුරුශද අ්ත න විට ගභභ රු 
බහට එභ හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්තන අඳට වළකි ගයි.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළතිතුභලධ  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහ 

තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු අභළතිතුභලධ   මරය නයඹ ගනත් සථහනඹ ඉදි 
කිරීභටයි   ඔඵතුභ්තරහගේ ඵරහගඳොගයොත්තු තිබුගඩු කිඹරහ 
ඔඵතුභහ පිළිතුරු රඵහ ගදනගොට ප්රහල ශහ.  නමුත් දළ්ත 
ගභතළන මුහුද ගොඩ කිරීභ ලධහ එභ සථහනග  මරය නයඹ ඉදි 
කිරීභට තමු්තනහ්තගේරහ ළරසු ස ශහ කිඹරහ තභයි දළ්ත  
කිඹ්තග්ත. රු අභළතිතුභලධ  දළ්ත තිගඵන ප්රලසනඹ ්තග්ත 
ගභඹයි. මරය නයඹ ඉදි කිරීභට ගනත් සථහනඹෂක තිියඹ ජ  මුහුද 
ගොඩ යන රද සථහනඹෂක නළත ගතෝයහ ්තග්ත ඇයි?  
ගභතළන ගවෂකටඹහය 269ෂක   ඒ කිඹ්තග්ත අෂකය 675ට 
ආ්තන භූමිඹෂක තිගඵන ඵ ඔඵතුභහ ද්තනහ. ඒ  ඉඩ ස  උිහ්ත 
අෂකය 675ෂක  න ස   අක්භ තයග ස ඳහදභ අෂකය 1000ෂකත් විඹ 
යුතු තිගඵනහ. ඔඵතුභහ එදහ රඵහ ම්්ත පිළිතුය අනු  ගභභ 
ප්රගශලග  මුහුද ගොඩ කිරීභ ගනුග්ත ළලි කන මීටය රෂක 
650ෂක ඕනෆ නහ. ළු ල් කන මීටය රෂක තිසවතයවභහයෂක 
ඕනෆ නහ. ඒ වහ තමු්තනහ්තගේරහ වංළල්ර  ඳහම්ෂක  
ක්ගර  දිවුරපිිනඹ ඹන ප්රගශලර තිගඵන ල් රල් 
එගො ශවකි්ත ල් ගොඹහ ළනීභට ළරසු ස යරහ තිගඵනහ 
කිඹරහ කි හ. හභහනයගඹ්ත ඒ ල් රල් කුඩහ 
ඹ්තත්රහනුහයගඹ්ත ඩන ල්රල්. නමුත්  ගභභ ගොඩ කිරීභ 
වහ ළඹුයට ගඵෝය විදින රද ගරොකු ල් අලය නහ. 
එතගොට  ඒ පිළිඵ ඳරිය අධයඹනඹෂක සිම් යරහ නළවළ. 

රු ථහනහඹතුභලධ  දළනට සිම් යරහ තිගඵන ඳරිය 
අධයඹන හර්තහග භ ව්ත නහ  ධීය ඳවුල් 5 000ෂක ඳභණ 
තභයි තර්නනඹට රෂක ග්තග්ත කිඹරහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 
900 මුදරෂක ග්ත යරහ තිගඵනහ. ඒ අනු එ ඳවුරට 
රුපිඹල් 55 000ෂක තභයි ්තදි මුදල් ලගඹ්ත රළගඵ්තග්ත. එභ 
්තදි ගම්භත් කිසිගේත්භ හධහයණ නළවළ.  
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

අගප් මීමු ශපුට භහ්තතය මුහුම් තීයගඹ්ත තභයි ග ස 
ළලි ින ්තග්ත. ඒ ප්රගශලග  ළලි කන මීටර් රෂක 1 200 
විතය ප්රභහණඹෂක තභයි තිගඵ්තග්ත. එභ කනමී ටර් රෂක 1 200ෂක 

ඳභණ වූ ළලි ප්රභහණගඹ්ත තභයි රෂක 650ෂක තමු්තනහ්තගේරහ 
්තග්ත. එභ ළලි ප්රභහණඹ නළත පිගය්තන ළරණි  ගේ ගභෝඹ 
ගට්ත ඹන ළලි  ප්රභහණත් ග්තග්ත නළවළ. ඒ ලධහ මීමු 

ශපුත් විලහර අනතුයට මුහුණ ගදනහ. මුහුම් ෂකෂීයඳහයි්ත 
විලහර ප්රභහණඹෂක ගඵෝන සථහනඹෂක ඵට ග ස ප්රගශලඹ 
ඳත්ගරහ තිගඵන ඵ ඔඵතුභහත් ද්තනහ ඇති  රු 

අභළතිතුභලධ. තල්භසු්ත  ගඩොල්ෆී්ත ළලධ මුහුම් ෂකෂීයඳහයී ත් 
ර් 15 ප්රධහන භූමිඹ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵ්තග්ත ග ස 
ප්රගශලඹයි. ගභගර ළලි ළනීභ වයවහ මුළු ප්රගශලඹභ විනහලඹට 

රෂක ගනහ. මරය නයඹෂක ඉදිකිරීභට ගන සථහනඹෂක තිියඹ ජ - 
තමු්තනහ්තගේ විසි්තභ ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුග  ජ ග ස ටයුත්ත 
නතය යනහඹ කිඹරහ ප්රහල යරහ තිබුණහ. ඒ හගේභ 
ආඩුක් ඵරඹට ආහට ඳසගේ එඹ නතය ය තිබුණහ. නමුත් 

නළතත් ග ස ඳහරිරි විනහලඹ ග ස ආහයඹටභ  සිම් න 
තත්ත්ඹෂක ඇතුගශේ ග ස ප්රගශලඹට මරය නයඹ භහරු ය්තන 
ගවේතු ගර්ද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහග්ත දළන්තන ළභළතියි.  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

"මරය නයඹ" කිඹන ංල්ඳඹෂක ළන අපි විඳෂකග  
සිිනඹ ජ හච්ඡහ ශහ. ඉසගල්රහභ ගඹෝනනහ යරහ තිබුගඩු 
ළලිඩ ඵ්තධනහහයඹ ඉත් යරහ එතළනට මරය නයඹ ගන 

ඹ්තනයි. එගවභ නළත්න ස යත්භරහනට මරය නයඹ ගන ඹ්තන 
තභයි ලි්ත ගඹෝනනහ යරහ තිබුගඩු. ඇත්ත ලගඹ්තභ ළලිඩ 
ඵ්තධනහහයඹ තිගඵන ඉඩභට ඩහ විලහර භූමි ප්රභහණඹෂක ග ස 

ප්රගශලග  තිබුණහ. ග ස ප්රගශලගඹ්ත  සපර්ණ ප්රගඹෝනන අයගන 
විලහර නයඹෂක ඵට දියුණු ය්තන තභයි ගඹෝනනහ යරහ 
තිබුගඩු.  ගගේ නමුත් ඳරිය හර්තහ රළබුණහට ඳසු ඳරිය 

හර්තහ භඟි්ත අනුභත යනහ න ස ඒ ටයුත්ත ඉදිරිඹට ගන 
ඹ්තනත්  ඳරිය හර්තහ භගි්ත අනුභත ය්තග්ත නළත්න ස ඒ 
ළඩ ටයුතු නත්්තනත් අපි මලි එඟ ගරහ තිබුණහ. 
නමුත් ළඩ ටයුතු ඉදිරිඹට යගන ඹ්තන කිඹරහ ඳරිය 

හර්තහ භඟි්ත අනුභත ශහ.  

ගදළලධ හයණඹ වළිනඹට තිබුගඩු සි්තනෂකය ඉඩ ස රඵහ  ජභ 
 සඵ්තධයි.  සි්තනෂකය ඉඩ ස ගතෝයහ ්තග්ත නළවළ කිඹන 

එට චීන භහභත් එඟ වුණහ. අගනෂක හයණහ සිඹල්රභ 
ඳරිය හර්තහ අනු ක්රිඹහත්භ යනහ. 

ධීයඹ්තගේ ප්රලසනඹ පිළිඵත් අගප් අධහනඹ ගඹොමුගරහ 

තිගඵනහ. අගප් රු ගනෝ්ත අභයතුං ඇභතිතුභහ  රු වි්තද 
ගවේහ්ත නඹර්ධන භ්තත්රීතුභහ ඇතුළු සිඹලු ගදනහභ ග ස 
 සඵ්තධගඹ්ත ක්රිඹහ යගන ඹනහ. විගලේගඹ්තභ ධීයඹ්ත 

 සඵ්තධගඹ්ත භතුගරහ තිගඵන ප්රලසනඹට අගප් අධහනඹ 
ගඹොමුගරහ තිගඵනහ. මීට ඩහ ඒ ගනුග්ත පිඹය ්තන 
වුභනහ න ස ඒ  සඵ්තධගඹනුත් පිඹය ්තන අපි රෆසතියි. 
ගගේ ගවෝ ග ස ටයුත්ත ගවේතුග්ත ඳරිය වහලධඹෂක සිම් 

වුගණොත් අගප් Megapolis අභහතයහංලඹ භහර්ගඹ්ත ඒ 
 සඵ්තධගඹ්ත ක්රිඹහ ය්තන අපි ඵරහගඳො ගයොත්තු ගනහ. 
එගවත් අපි ඉසගල්රහ මරය නයඹ පිහිටු්තන ගඹෝනනහ යරහ 

තිබුණු ප්රගශලඹට ඩහ විලහර භූමි බහඹෂක අඳට ග ස ප්රගශලගඹ්ත 
රළගඵනහ. 

ඒ හගේභ  දළ්ත ළරළසභ අනු ''ළලිඩ'' ප්රධහන ගශ 

භධයසථහනඹෂක -ගශ ංීමර්ණඹෂක- ඵට ඳත් ගනහ. 

යහනගිරිඹ  ගදභටගොඩ  ගොශම  ඳෆලිඹගොඩ ආදි සිඹලු 

ප්රගශලලි්ත එතළනට එ්තන පුළු්ත විධිඹට තභයි ඒ ළරළසභ 
වදහ තිගඵ්තග්ත. ඒ ළරළසගභහි ංගලෝධන තිබුණහ. එගවත් ඊට 
ඩහ විලහර භූමි බහඹෂක රළගඵන ලධහ තභයි අපි අය ප්රගශලඹ 
ගතෝයහත්ගත්.    

 
විශ්රළම ගෆන්වූ ආබළධිත රණ විරුලන්: ලෆටුප් වශ 

දීමනළ 
ஏய்வுநச்வசய்ப்தட்ட அங்கவீணதொற்ந 

தஷடவீர்கள்: ஏய்வூறம் ற்தம் வகரடுப்தணவு  
RETIRED DISABLED WAR HEROES: PENSION AND 

ALLOWANCES  

678/’16 

9.  ගරු ටී. රංිත ක ද මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

අග්රහභහතයතුභහ ව නහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 
අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) යහනය ආයෂක ගේඹට අඹත් යුද වමුදහ  ගු්ත 
වමුදහ  නහවි වමුදහ  ගඳො වසිඹ ව සිවිල් 
ආයෂක ඵරහඹ්තහි ක්රිඹහ්තවිත යහනහරිග  
ගඹ ජ සිිනඹ ජ  නදය ගවේතු්ත භත ආඵහධිත යණ 
විරු්ත ගර වි්රහභ ළ්තවූ ඹ අවුරුම් 55ට 
ළිහ යණ විරු හභහජි හභහජිහ්ත  ංයහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) එීම ලධරධහරි්ත වහ ගනු රඵන  ජභනහ ව 
එෂක එෂක  ජභනහග  ිනනහභ ග්ත ග්ත 
ලගඹ්ත ගර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද?  

(ආ) (i) ඉවත අ(i) හි ව්ත ලධරධහරි්ත වහ ආඵහධිත 
යණ විරු්ත වහ ගනු රඵන ම්ඵරතහ වි්රහභ 
ළටුඳ ග්තග්තද; 

 (ii) ඹ අවුරුම් 55  සපර්ණම්ගභ්ත ඳසු ම්ඵරතහ 
වි්රහභ ළටුඳ නතහ හභහනය යනග  ගේඹකු 
ගර රහ රඵහ ගදන  ජභනහ ගොඳභණද; 

 (iii) පර්ණ ආඵහධිත තත්ත්ග  ඳසු න අගඹකු වහ 
ඉවත (ii) හි එගර රඵහ ගදන  ජභනහ හධහයණද; 

 (iv) ඹ අවුරුම් 55  සපර්ණ ම්භට ප්රථභ ආඵහධිත 
යණ විරුකු මිඹ ගිඹගවොත්  ඔහුගේ ඹළගඳ්තන්ත 
වහ  ජභනහෂක රඵහ ගද්තග්තද; 

 (v) එගේ න ස  එභ රභග දඹ ගර්ද; 

 ඹ්තනත් එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

 தற அஷச்சதம் ஶசற வகரள்ஷககள் ற்தம் 

வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அச தரதுகரப்தைச் ஶசஷக்குரற இரடப் 

தஷட, றரணப்தஷட, கடற்தஷட, வதரலிமரர் 

ற்தம் சறறல் தரதுகரப்தை தஷட ஆகறற்நறல் 

டடிக்ஷகக் கடஷறல் ஈடுதட்டிதக்ஷகறல் 

தத்துக் கரங்கபறன் கலழ், அங்கவீணதொற்ந 

தஷடவீர்கவபண ஏய்வு வதநச்வசய்ப்தட்ட 55 

துக்கு ஶற்தட்ட தஷடவீர்கபரண 

அங்கத்ர்கபறன் ண்றக்ஷக ரது; 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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 (ii) இவ்வுத்றஶரகத்ர்களுக்கு ங்கப்தடும் 

வகரடுப்தணவுகள் ற்தம் எவ்வரத 

வகரடுப்தணறன் வததற வவ்ஶநரக ரது; 

 ன்தஷ அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ஶஶன அ(i )இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

உத்றஶரகத்ர்களுக்கு அங்கவீண தஷடவீர் 

களுக்கு ங்கப்தடும் இனரஷக்கரண 

ஏய்வூறம் ங்கப்தடுகறன்நர; 

 (ii) 55 து தர்த்றரண தறன்ணர் இனரஷக்கரண 

ஏய்வூறத்ஷ றதத்றறட்டு சரர அச 

ஊறவணக் கதற ங்கப்தடும் வகரடுப்தணவு 

வ்பவு; 

 (iii) தொள அங்கவீண றஷனறலுள்ப எததக்கு 

ஶஶன (ii) இன் தடி ங்கப்தடும் வகரடுப்தணவு 

றரரணர; 

 (iv)  55 து தர்த்றரற்கு தொன்ணர் 

அங்கவீணதொற்ந தஷட வீர் எதர் றத்ரல், 

அரறல் ங்கறரழ்ஶரதக்கு வகரடுப்தண 

வரன்த ங்கப்தடுகறன்நர; 

 (v) ஆவணறல், அது தற்நற தொஷநஷ ரது; 

 ன்தஷ அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of war heroes over 55 years of 
age who were sent on retirement as disabled 

war heroes on medical grounds while on 

active duty in the Army, the Air force, the 

Navy, the Police and the Civil Security 
Force which belong to the State Security 

Service; and  

 (ii) the allowances paid to the said officers and 

the value of each of the allowances? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the disability pension paid to 
disabled war heroes is paid to officers 

mentioned in (a)(i) above;  

 (ii) the allowance paid to them treating them as 

ordinary public servants, after the 

suspension of the disability pension upon 

the completion of 55 years;   

 (iii) whether the allowance paid as indicated in 

(ii) above for a totally disabled person is 
reasonable;  

 (iv) if a disabled soldier died before completing 
55 years of age, whether an allowance is 

paid to his dependents; and 

 (v) if so, the method used in this regard?  

(c)  If not, why?  

ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ (ආරක්කයක රළයය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அஷச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

අග්රහභහතයතුභහ ව නහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගදනහ. 

(අ)  (i)  යුද වමුදහ  - 257 
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  සිවිල් ආරක්කයක මදඳළර්තමේන්තුල 

  පර්ණ ආඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත්ම් ඇති ඵට 
නදය භඩුඩරඹ විසි්ත ලධර්ගශල කිරීභ 
ගවේතුග්ත ගේගඹ්ත ලධදවස ශ සිවිල් 
ආයෂක බටඹ්තග්ත ගදගදගනකු (02) ග ස න 
විට ඹ අවුරුම් 55 ඉෂකභහ ඇත.  

 (ii)  ක්රිඹහ්තවිත යහනහරිග  ගඹ ජ සිිනඹ ජ නදය 
ගවේතු්ත භත ආඵහධිත යණ විරු්ත ගර වි්රහභ 
ළ්තවූ ඹ අවුරුම් 55ට ළිහ ්රිවිධ වමුදහ යණ 
විරු්තට  ඔවු්තගේ ඹ අවුරුම් 55 ළපිරුණු 
අසථහග  ජ රඵමි්ත සිින ළටුඳ භත ඳදන ස 
සිඹඹට 85 ගේහ වි්රහභ ළටුඳෂක හිමි මේ. ගභභ 
ගේහ වි්රහභ ළටුඳ ළසීග ස ජ ලධරධහරි්ත වහ 
රහ  ජභනහ  සුම්සුතහ ළටුඳද ඇතුශත් ය 
්තනහ අතය  ගසු ලධරඹ්ත වහ රහ 
 ජභනහ  සුම්සුතහ ළටුඳ  ඹවඳත් ඳළළත්ග ස 
 ජභනහ ව නළත ඵළීමග ස  ජභනහද ඇතුශත් 
යනු රළගබ්. පර්ණ ආඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත්ම් 
ඇති ඵට නදය භඩුඩරඹ විසි්ත ලධර්ගශල 
කිරීභ ගවේතුග්ත ගේගඹ්ත ලධදවස ශ ඹ 
අවුරුම් 55ට ළිහ සිවිල් ආයෂක බටඹ්තට කිසිම් 
 ජභනහෂක ගනොගයි.  

(ආ)  (i)  නළත. 

 (ii)  ්රිවිධ වමුදහ යණ විරු්තට ඹ අවුරුම් 55 ජ 
රළගඵන ළටුඳ භත ඳදන ස සිඹඹට 85 ගේහ 
වි්රහභ ළටුඳ ගනු රඵයි. සිවිල් ආයෂක 
බටඹ්තට කිසිම්  ජභනහෂක ග ස දෂකහ ගහ නළත.  

 (iii)  ළටුප් වහ  ජභනහ රඵහ  ජග ස ජ ඳතින නීති වහ 
යනග  ගයගුරහසි ප්රහය ටයුතු ය ඇත. 

 (iv)  ඔ .  

 (v)  ්රිවිධ වමුදහ යණ විරු්තට 1981 ්තනශධ වමුදහ 
වි්රහභ ළටුප් වහ ඳහරිගතෝ ක  ජභනහ යසථහ 
ංග්රවඹට අනු ඹළගඳ්තන්තගේ  ජභනහ රඵහ 
ගශ. 

  එභ  ජභනහ වහ ළ්තදඹු අනත්දරු වි්රහභ ළටුඳ  
වි්රහභ ළටුප් ගදඳහර්තග ස්තතු භඟි්ත ප්රහගශීයඹ 
ගල් ස හර්ඹහර වයවහ රඵහ ගශ.  

  සිවිල් ආයෂක බටගඹකු මිඹ ඹන අසථහග  ජ 
රඵමි්ත සිින ළටුඳ වහ  ජභනහ  ඔහුට ඹ අවුරුම් 
55  සපර්ණ න දිනඹ දෂකහ ඔහුග්ත 
ඹළගඳ්තන්ත ගත ගනු රඵයි. 

(ඇ)  අදහශ ගනොග . 
 

ගරු ටී. රංිත ක ද මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  රු ඇභතිතුභහට ගඹොමු යන භගේ 
ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

1523 1524 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

රු ඇභතිතුභලධ  අවුරුම් 55  සපර්ණ ම්භත් භඟ ආඵහධිත 
යණ විරු්ත ද වි්රහභ ළටුඳ වහ සුම්සු ස රඵනහ. නමුත්  
ඔවු්තට ඹ අවුරුම් 55  සපර්ණ න දිනඹත්  වි්රහභ ළටුඳ 

රළගඵන දිනඹත් අතය න හර සීභහග  විලහර ඳයතයඹෂක 
තිගඵනහ. ගභඹ යෂක ගවෝ ගදෂක විඹ වළකියි. ඒ හරඹ තුශ 
ග ස ආඵහධිත යණ විරු්ත දළිහ ගර අයණබහඹට ඳත් නහ. 

රු ඇභතිතුභලධ  ග ස වහ ත න හර සීභහ අක් කිරීභ වහ 
රභග දඹෂක ස ය්තන පුළු්තද? එළලධ රභග දඹෂක ස 
කිරීභ සුම්සුයි කිඹන ගඹෝනනහ ව ප්රලසනඹ භභ ඔඵතුභහට ගඹොමු 

යනහ. 

 

ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඇත්ගත්තභ ඒ ගවො ගඹෝනනහෂක. එළලධ 

ප්රලසනඹෂක තිගඵනහ න ස  අලධහර්ඹගඹ්තභ අපි ඒ ළන ගොඹහ 
ඵරහ පුළු්ත තය ස ඉෂකභලධ්ත ඒ අඹට ඒ වි්රහභ ළටුඳ රඵහ ගද්තන 
ළරසු ස ය්තන ස. මුදල් රඵහ  ජභ වහ ඹ ස හරඹෂක ත ම්ග ස 
ප්රලසනඹෂක වමුදහ ඇතුගශේ තිගඵන ලධහ තභයි භභ හිතන වළිනඹට 

ඔඹ ප්රලසනඹ ඳළන නළඟී තිගඵ්තග්ත. නමුත්  අගප් ්රිවිධ 
වමුදහඳතිරු භඟ හච්ඡහ ය පුළු්ත තය ස ඉෂකභලධ්ත ඒ අඹට 
වි්රහභ ළටුඳ රඵහ ගද්තන රස්තන ස. 
   

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස ප්රලසනඹ  සඵ්තධගඹ්තභ භටත් 
අතුරු ප්රලසනඹෂක අව්තන පුළු්තද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහට අතුරු ප්රලසනඹෂක අව්තන 

පුළු්තද? 
 

ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

භෂක නළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහ. 
     

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ඇභතිතුභලධ  සිවිල් ආයෂක ගදඳහර්තග ස්තතුග  
ලධරධහරිගඹකු ඉදිරිඳත් යන රද ළටලුෂක  සඵ්තධ ගල්නඹෂක 

භහ තු තිගඵනහ. රු ටී. යංජිත් ද ගොයිහ භ්තත්රීතුභහ අවපු 
ප්රලසනඹටභ ග ස ප්රලසනඹත්  සඵ්තධයි. භට ළටලු ඉදිරිඳත් ශ 
පුශරඹහ ආඵහධිතගඹෂක. දළනට සිවිල් ආයෂක 

ගදඳහර්තග ස්තතු භඟි්ත දළනු ස  ජ තිගඵනහ ලු  අවුරුම් 55්ත ඳසු 
හිමින වි්රහභ ළටුඳ එළලධ ආඵහධිත පුශරඹ්තට ඳභණෂක රඵහ 
ගනො ජභට තීයණඹ යරහ තිගඵනහ කිඹරහ.  

යුශධග  ජ සිම් වූ ප්රවහයඹකි්ත 2007.08.08 ගලධ දහ ඳහදඹෂක 

අහිමි ගරහ සිිනන සිවිල් ආයෂක ගදඳහර්තග ස්තතුග  

පුශරගඹෂක තභයි භට ග ස ළටලු ඉදිරිඳත් ගශේ. ඔහුට අවුරුම් 

55්ත ඳසගේ හිමින වි්රහභ ළටුඳ රඵහ ගනො ජභට තී්තම්ෂක 
අයගන තිගඵනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. එගවභ තී්තම්ෂක අයගන 
තිගඵනහද  එගවභ තී්තම්ෂක අයගන තිගඵනහ න ස  ඔඵතුභහ 
එඹ ගනස ය්තන ටයුතු යනහද කිඹරහ අපි දළන්තන 

ළභළතියි. ග ස ප්රලසනඹ ඒ පුශරඹහට අදහශ ප්රලසනඹෂක ඳභණෂක 
ගනොගයි  ගඳොම් ප්රලසනඹෂක. 

 
ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

ඒ ළන භභ දළනුත් ගරහ නළවළ. නමුත්  භට ඒ විසතය ින 
රඵහ ම්්තගනොත්  භභ අලධහර්ඹගඹ්තභ ඒ දිවහ ඵරහ එතුභහට  
පුළු්ත උඳහයඹෂක ය්තන ස. 

     

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

වුලධඹහග   නඹ්තත කුභහය කිඹරහ පුශරගඹෂක. 

 

ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

ගවොයි  භට විසතය ින රඵහ ගද්තන. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 10 -731/'16- (1)  රු ගයෝහිත අගබ්ගුණර්ධන 
භවතහ. 

 
ගරු මරෝහිත අමේුවණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු ථහනහඹතුභලධ  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභලධ  යහඹ වහ නහවි ටයුතු අභහතයතුභහ 

ගනුග්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ තිඹ හරඹෂක 

ඉල්රහ සිිනනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඩදිරිඳ ක ි්ීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
වංචළරක ලයළඳළරමභ මයමදන්නන් අතර ඳෆතිර ඇති 

HIV ආවළදනය : ලෆෂෆක්කයම මේ ිළයලර 
சுற்தனரத்துஷநறல் உள்ஶபரரறஷடஶரண HIV 

வரற்த: டுப்தை டடிக்ஷக 

HIV INFECTION AMONG PERSONS ENGAGED IN TOURISM 

INDUSTRY: PREVENTIVE STEPS  

515/’16 

11.ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගෞය  ගඳෝණ වහ ගශීයඹ නදය අභහතයතුභහග්ත ඇස 

ප්රලසනඹ - (1): 
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[රු ටී. යංජිත් ද ගොයිහ භවතහ] 
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(අ) (i) ල ර රංහග  ංමහය යහඳහයඹ වහ  සඵ්තධ 
ඇතළ ස ෘත්තී්තහි ගඹගද්තන්ත අතය HIV ගවෝ 
ගනත් භහන ගයෝ ඳළතිය ඇති ඵත්; 

 (ii) ගභඹ ංමහය ර්භහ්තතඹට ෘජුභ ඵරඳහන 
ඵත්; 

 එතුභහ පිළි්තගනහිද?  

(ආ) (i) උෂකත පිරි අතය HIV ආහදිතඹ්ත සිටී ද ඹ්තන 
පිළිඵ මීක්ෂණඹෂක සිම් ය තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ න ස  එභ ංයහ ගොඳභණද; 

 (iii) අ(i) හි ව්ත  පිරි අතය HIV යහප්තිඹ 
ළශළෂකම්භ වහ යනඹ පිඹය ගන තිගබ්ද;  

 (iv) එගේ න ස  එභ පිඹය ගර්ද;   

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 

 

சுகரரம், ஶதரசஷ ற்தம் சுஶச தத்து 

அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்ஷகறல் சுற்தனரத்துஷநத்டன் சம்தந்ப் 

தட்ட சறன வரறல்கபறல் ஈடுதடுகறன்நர்களுக்கு 

த்றறல் HIV அல்னது ஶத ஶகஶரய்கள் 

தறத்ள்பவன்தஷத்ம்; 

 (ii) இது சுற்தனரத்துஷநறல் ஶடிரகஶ 

ரக்கத்ஷ ற்தடுத்துகறன்நது ன்தஷத்ம்; 

 அர் ற்தக்வகரள்ரர? 

(ஆ) (i) ஶற்தடி ஆட்களுக்கு த்றறல் HIV 

வரற்நறத்ள்பர்கள் உள்பணர  ன்தஷப் 

தற்நற றப்தேவடரன்த ஶற்வகரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஆவணறல், அவ்வண்றக்ஷக ரவன் 

தஷத்ம்; 

 (iii) ஶஶன (அ)(i) இல் குநறப்தறட்டுள்பர்களுக்கு 

த்றறல் HIV தவுஷத் டுப்தற்கு 

அசரங்கம் டடிக்ஷக டுத்துள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஆவணறல், அந் டடிக்ஷக ரவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he admit that - 

 (i) HIV or other socially transmitted diseases 

are prevalent among the  persons who are 

engaged in professions related to the 
tourism sector in Sri Lanka; and 

 (ii) this directly affects the tourism industry? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted to 

find out whether there are HIV infected 
persons among the above group; 

 (ii) if so, the number of such persons; 

 (iii) whether the government has taken steps to 

prevent the spread of HIV among those 

persons mentioned in (a)(i) above; and 

 (iv) if so, the steps that have been taken? 

(c) If not, why? 

 
ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) 20කි. (විසකි) 

 (iii) ඔ . 

 (iv) * ංණනඹෂක භඟි්ත වඳුනහත් ංමහය භඟ 
 ගඳ්ත්තන්ත වහ HIV ගයෝඹ පිළිඵ 
 දළනුත් කිරීභ; 

  * HIV රුධිය ඳරීෂකණ වහ ලිංහරිත ගයෝ 
 හඹනරට ගඹොමු කිරීභ; 

  * ඔවු්තවට ගෝතඩ ස රඵහ  ජභ; 

  * ඳසු විඳය ස යමි්ත ගයෝඹ යහප්ත ම්භ අභ 
 කිරීභට ටයුතු කිරීභ. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  
අපි ද්තනහ  ගඵො ගවෝ විට රංහග  නළ ගඟනහිය ව ඵටහිය 

ගයශ අතය ංමහය යහඳහයඹ භහසි  හර් ක හුභහරු 
ගමි්ත ඹ්තග්ත කිඹරහ. රංහග  ංමහයඹ්ත භඟ ළගන 
ගයශහරිත ංමහයඹ්තට භඟ ගඳ්ත්තන්ත ඇතුළු  ඒ ගේහ 

ඳඹන උදවිඹත් ංමහයඹ්ත ලගඹ්තභ තභයි ළඩ ය්තග්ත. 
ඒ කිඹ්තග්ත  නළ ගඟනහිය ගයගශේ හරඹෂක ළඩ යනහ  ඊට 
ඳසගේ නළත යෂක ඵටහිය ගයශ  ගිලධගොණ ව ලධරිත දි 

ප්රගශලරට එනහ. ග ස පිරි අඩුඩ ලිංහරිත ගයෝ 
හඹනරට ගඹොමු කිරීභ වහ අභහතයහංලඹ database එෂක වදහ 

තිගඵනහද?  එගවභ නළත්න ස ඒ  සඵ්තධගඹ්ත ගන ඹන ළඩ 
පිළිගශ ගභොෂකද කිඹහ රු ඇභතිතුභහග්ත භහ දළන ්තනට 

ළභළතියි. 

 
ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ අඹ වඳුනහ ගන  ඒ පිළිඵ  සපර්ණ survey  එෂක 

යරහ තිගඵනහ. ගභහි තිගඵනහ  අපි වඳුනහ ත් ප්රභහණඹ්ත 

ීමඹද කිඹරහ. අපි ඒ අඹ clinicsර register යරහයි 

තිගඵ්තග්ත. අපි ඔවු්තට දිටභ ප්රතිහය යනහ  ඔවු්තට අලය 
ගශල් යනහ. ඒ එෂකභ HIV යහඳෘතිඹ භඟි්ත ගයශහරිත 

ංමහයඹ්තට භඟ ගඳ්ත්තන්තග්ත ඉතුරු අඹ  සඵ්තධගඹ්ත 
අලුති්ත check යනහ. එළලධ ළඩ පිළිගශෂක ක්රිඹත්භ 

යනහ. ඒ එෂකභ ඒ අඹට හඹන ඳවසු ස රඵහ ගදනහ. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔඵතුභහ දළ්ත ව්ත ශහ  HIV ආහදිතඹ්ත 20ෂක ඳභණ 

වඳුනහගන තිගඵනහ කිඹරහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදළලධ අතුරු ප්රලසනඹ. 

 

ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

"20ෂක ඳභණ" ගනොගයි  20ගදගනෂක වඳුනහගන තිගඵනහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

20ගදගනෂක වඳුනහගන තිගඵනහ. ගවොයි. ඒ පිරි 
වළරුණහභ  තර්ජිත තත්ත්ග  සිිනන අගනකුත් පිරි ලිඹහ ඳදිංචි 
යරහ ඒ අඹ දිගි්ත දිටභ ලිංහරිත ගයෝ හඹන ගත; රුධිය 
ඳටර ඳරීෂකහ කිරීග ස ළඩ පිළිගශට  නළත්න ස රුධියඹ ඳරීෂකහ 

කිරීග ස ටයුත්තට ගඹොමු යන ළඩ පිළිගශකුත් තිගඵනහද? 
ගයෝඹ ආහදිත අඹ ගනොගයි  අගනෂක අඹ ගඹොමු කිරීග ස ළඩ 
පිළිගශෂක තිගඵනහද? 

 
ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඳළවළදිලිභ තිගඵනහ. ග ස 20ගදනහ වඳුනහගන තිගඵ්තග්ත 
ගභගවභයි. 2014  ජ 7ගදනහයි  2015  ජ 5ගදනහයි  2016  ජ 8ගදනහයි. 
ගභභ ළඩ පිළිගශ තභත්  දිටභ ක්රිඹහත්භ යනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භගේ තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ. HIV ආහදිත 

පිරි එ පිරිෂක. ඒ හගේභ HIV ආහදිතඹ්ත අතරි්ත ඒඩ්ස 

ගයෝඹට ගොම්රු වූ ව ගොම්රු ම් භළරුණු ංයහ ගොඳභණද 
කිඹහ වඳුනහගන තිගඵනහද? එභ ප්රභහණඹ ගොඳභණද කිඹරහ 
හර්තහ ගරහ තිගඵනහද? 

 

ගරු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ංයහ ගල්න න ස නළවළ. ඔඵතුභහ අවරහ නළති ලධහ භට ඒ 
පිළිඵ ංයහ ගල්න රඵහ ජ නළවළ. භභ ඳවති්ත ව්ත යන 
ක්රිඹහභහර් තභයි HIV ගයෝඹ යහප්ත ම්භ ශෂකහ වභ වහ 

අයගන තිගඵ්තග්ත: 

1. රැකිඹහ වහ විගශලත ්තන්ත වහ HIV ගයෝඹ 
පිළිඵ ව එභ ගයෝඹ ගඵෝම්ගභ්ත ළශගන ආහයඹ 
ඇතුශත් පුහුණු ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභ. ගභභ 
ළඩටව්ත 2005 ගර් සිට ගරෝ ඵළංකු යහඳෘතිඹෂක 
ගර නහති ලිංහරිත ගයෝ එඩ්ස භර්දන යහඳහයඹ වහ 

විගශල රැකිඹහ ලධයුෂකති හර්ඹහංලඹ භඟ එෂක ක්රිඹහත්භ 
ශ අතය  දිස්රිෂක භ්ඨටමි්තද ර්තභහනග  ජ ක්රිඹහත්භ 
ග . 

2. ගෝ වඹ අයමුදල් බහවිත යමි්ත ංමහය 
භඟ ගඳ්ත්තන්ත පිළිඵ ංණනඹෂක ඳළළත්වූ අතය  
එභ දත්ත උඳගඹෝගී යගන ඔවු්ත වහ HIV ගයෝඹ 
පිළිඵ දළනුත් කිරීභ  HIV රුධිය ඳරීෂකණ වහ 
ලිංහරිත ගයෝ හඹනරට ගඹොමු කිරීභ ආදිඹ සිම් 
ගගර්. අලය අඹ වහ යවසිත HIV රුධිය ඳරීෂකණ 
යළනීභටද අසථහ රහ ඇත. 

3. ගෝ වඹ අයමුදර ඹටගත් ප්රධහන ප්රතිග්රහව ගදෂක - 
principal recipients ලගඹ්ත ක්රිඹහ යන - ්රී රංහ 
ඳවුල් ංවිධහන ංභඹත්  නහති ලිංහරිත ගයෝ ඒඩ්ස 
භර්දන යහඳහයඹ වහ එෂක 2011 ර්ග  සිට ංමහය 
භඟගඳ්තන්ත ලිංහරිත ගයෝ හඹන ගත ගඹොමු කිරීභ  
HIV පිළිඵ ඔවු්ත ලධය්තතය දළනුත් කිරීභ වහ 
ගෝතඩ ස රඵහ ජභ ආදිඹ සිම් යන අතය  ඳසු විඳය ස 
යමි්ත HIV ගයෝ යහප්තිඹ අභ කිරීභට ටයුතු යනු 
රළගබ්. 

 
කඩුනුලර මෆතිලරණ මකොට්ඨළවය : ''බිේ වවිය'' 

ලෆඩව ශන 
உடுத ஶர்ல் வரகுற: 'தறம் சற' 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 
UDUNUWARA ELECTORAL DIVISION: BIMSAVIYA 

PROGRAMME  

601/’16 

12. ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඉඩ ස අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ඉඩ ස ලධයවුල් කිරීග ස ගදඳහර්තග ස්තතු භඟි්ත 
උක්නුය භළතියණ ගෝඨාහග   ඉඩ ස හිමි ස 
ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ වහ ිය ස විඹ ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භ ය තිගඵන ඵ ද්තග්තද; 

 (ii)  ිය ස විඹ භඟි්ත උක්නුය ගෝඨාහග  ලිඹහ 
ඳදිංචි කිරීභට ඇසතග ස්තතු ය ඇති මුළු ඉඩ ස 
ප්රභහණඹ ගොඳභණද; 

 (iii) ග ස නවිට ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති ඉඩ ස ප්රභහණඹ 
ව ලිඹහ ඳදිංචිඹ අ්ත ය ගනොභළති ඉඩ ස 
ප්රභහණඹ ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගොඳභණද; 

 (iv) ගභභ ගෝඨාහග  ඉඩ ස හිමි ස ලිඹහ ඳදිංචි 
කිරීග ස ටයුතු ිහනමි්ත අ්ත කිරීභට පිඹය 
්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 
(ආ)  ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

கரற அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) கரற றர்த் றஷக்கபத்றணரல் உடுத 

ஶர்ல் வரகுறறல்  கரற உரறஷ 

தறறற்கரக 'தறம் சற' றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

ஷடதொஷநப்தடுத்ப்தட்டுள்பவன்தஷத்ம்; 

 (ii) 'தறம் சற'   ஊடரக உடுத வரகுறறல் 

தறவு வசய்ற்கு றப்தேடு வசய்ப்தட்டுள்ப 

வரத் கரறகபறன் அபவு வ்பவு 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) இற்ஷநஷ தறவு வசய்ப்தட்டுள்ப 

கரறகபறன் அபவு ற்தம் தறவு வசய்ல் 

றஷநவு வசய்ப்தடர கரறகபறன் அபவு 

ணறத்ணறஶ வ்பவன்தஷத்ம்; 
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 (iv) ஶற்தடி வரகுறறல் கரற உரறஷப் தறவு 

டடிக்ஷககஷப றஷரக றஷநவு 

வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுப்தரர ன்த 

ஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the „Bimsaviya‟ 

Programme has been implemented in the 
Udunuwara Electorate by the Department 

of Land Settlement in order to register land 

titles in that electorate; 

 (ii) the total number of lands in the Udunuwara 
Electorate that have been estimated to 

register under „Bimsaviya‟ programme; 

 (iii) separately, the number of lands that have 

been registered as at present and the number 
of lands of which the registration has not 

been completed to date; and   

 (iv) whether steps will be taken to complete the 

registration of land titles in the aforesaid 

electorate speedily? 

(b) If not, why? 

 

ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභලධ  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඉඩ ස ළඵලි 80 000යි. (අස දවයි) 

 (iii) ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති ඉඩ ස ළඵලි ප්රභහණඹ - 
21 646 (විසිඑෂකදවස වඹසිඹ වතළිසවඹයි) 

  ලිඹහ ඳදිංචිඹ අ්ත ය ගනොභළති ඉඩ ස ළඵලි 
ප්රභහණඹ - 20 617 (විසිදවස වඹසිඹ දවවතයි) 

 (iv) ඔ . 

(ආ) අදහශ නළත. 

 
ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

ග ස න විට උක්නුය ප්රහගශීයඹ ගල් ස ඵර ප්රගශලග  රඵහ  ජ 
ඇති ඉඩ ස හිමි ස වති ඳත්ර ප්රභහණඹ ගොඳභණද? 

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීතුභහ අහ තිගඵන ප්රලසනඹට අදහශ ංයහ ගල්න 

තභයි භභ ඉදිරිඳත් ගශේ. 
 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ඇභතිතුභලධ  දළනට ලධකුත් ය ඇති වති ඳත්ර ප්රභහණඹ 
ගොඳභණද? 

ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගභතළන කිඹහ තිගඵනහ ''ලිඹහ ඳදිංචි ය ඇති ඉඩ ස ළඵලි 

ප්රභහණඹ 21 646යි'' කිඹහ.  

 
ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ග ස න විට ඒ සිඹලු ගදනහටභ වති ඳත්ර රඵහ  ජරහ නළවළ. 

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
''වති ඳත්ර'' ළන රු භ්තත්රීතුභහ ප්රලසනඹෂක අහ නළවළ 

ග්තද? 

 
ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඒ ළන ප්රලසනඹෂක අහ නළතත්  අතුරු ප්රලසනඹෂක විධිඹටයි භභ 

අව්තග්ත. 

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ළන විසතය භට දළ්ත රඵහ ගද්තන ඵළවළ. ගභොද  භභ 

ඒට සදහන ස ම් ඳළමිණ නළවළ. 

 
ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඳසු එඹට පිළිතුරු රඵහ ගද්තන. 

රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ ගදන අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

ග ස න විට භවනුය දිස්රිෂකඹ තුශ ප්රහගශීයඹ ගල් ස 
ගෝඨාහ ගොඳභණ ප්රභහණඹ ග ස රභඹ ක්රිඹහත්භ 
්තග්තද? 

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ප්රහගශීයඹ ගල් ස ගෝඨාහ ප්රභහණඹ ළන පිළිතුරු රඵහ 

ගද්තන පුළු්ත . ග්රහභ ලධරධහරි  ස 124යි. 

 
ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ඇභතිතුභහ ව්ත ය්තග්ත උක්නුය ප්රගශලඹ ළන. 
භභ අව්තග්ත  භවනුය දිස්රිෂකග  ප්රහගශීයඹ ගල් ස 
ගෝඨාහ භ්ඨටගභ්ත ''ිය ස විඹ'' ළඩටවන  ගොඳභණ 

ප්රභහණඹ ක්රිඹහත්භ ්තග්තද කිඹහයි?  

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඒ විසතය භට ග ස අසථහග  ඉදිරිඳත් 

ය්තන අභහරුයි. භභ ගදනු ඔඵතුභහට ඒ විසතය රඵහ 
ගද්තන ස. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු කී යයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගවොයි. රු ථහනහඹතුභලධ  භගේ තු්තළලධ අතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි. 

රු ඇභතිතුභලධ  යහනය ඉඩ සර  ජර්ක හරඹෂක ජීත් න 
මිලධසු්තට ඔප්පු රඵහ  ජභට ඔඵතුභහ ටයුතු ර්තග්තද? 

 
ගරු මයෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔ . දළනට රු අභළතිතුභහගේ ගඹෝනනහෂක අනු  

එතුභහගේ භඟ ගඳ්තම්භ ඹටගත්  ඵරඳත්රරහීන්තට ''නඹභූමි''  

''සර්ණභූමි'' සි්තනෂකය ඔප්පු රඵහ ගද්තනට ඳනත් 
ගටු සඳතෂක පිළිගඹර ය ගන ඹනහ. ඒ ඳනත් ගටු සඳත 
ඳහර්ලිග ස්තතුට ගනළල්රහ  සභත ශහභ  ඵරඳත්ර ගනොගයි  

සි්තනෂකය ඔප්පු රඵහ ්තනට පුළු්ත. 

 
මවේලක අර්ථ වළධක අරමුදල් ුවලන් වමළගමක 

ආමයෝයනය: ප්රතිළභ  
ஊறர் ஶசனரத றற றரணக் கம்தணறறல் தொலீடு: 

ன்ஷகள் 
INVESTMENT OF EPF FUNDS IN AN AIRLINE COMPANY: 

BENEFITS DERIVED  
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13. ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 සරු වහ ෘත්තීඹ මිති ඵතහ අභහතයතුභහග්ත ඇස 
ප්රලසනඹ -(1): 

(අ) (i) ගේ අර්ථ හධ අයමුදල්  කිසිඹ ස ගු්ත 
භහභ ආගඹෝනනඹ ය තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ න ස  එභ ගු්ත භහභ  ආගඹෝනනඹ යන 
රද මුදර ව ආගඹෝනනඹ යන රද දිනඹ 
ගර්ද; 

 (iii) ඒ වහ ්රී රංහ භව ඵළංකුග   මුදල් භඩුඩරග  
අනුභතිඹ රළබී තිගබ්ද; 

 (iv) 2015.12.31 දිනට එභ ආගඹෝනනඹ භඟි්ත ගේ 
අර්ථහධ අයමුදරට රළබුණු ප්රතිරහබ ගර්ද; 

 (v) කිසිඹ ස ප්රතිරහබඹෂක  ගනොරළබුණි න ස  එඹට ගවේතු 
ගර්ද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ)  ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 

 
வரறல் ற்தம் வரறற்சங்க உநவுகள் அஷச்சஷக் 

ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஊறர் ஶசனரத றற ஶதம் றரணக் 

கம்தணறறல் தொலீடு வசய்ப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆவணறல், குநறத் றரணக் கம்தணற; தொலீடு 

வசய்ப்தட்ட றறத் வரஷக ற்தம் தொலீடு 

வசய்ப்தட்ட றகற ரது; 

 (iii) இற்கரக இனங்ஷக த்ற ங்கறறன், றறச் 

சஷதறன் அங்கலகரம் கறஷடத்துள்பர; 

 (iv) 2015.12.31ஆம் றகற உள்பரத, குநறத் 

தொலீட்டின் தோனம் ஊறர் ஶசனரத 

றறத்துக்கு கறஷடக்கப்வதற்ந ன்ஷகள் 

ரஷ; 

 (v) ந்ற ன்ஷத்ம் கறஷடக்கப்வதநறல்ஷன 

ணறல், இற்கரண கரம் ரது; 

 ன்தஷ அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the funds of the Employees‟ 

Provident Fund have been invested in a 

certain airline company;  

 (ii) if so, the name of the airline company, the 
amount invested, and the date of 

investment;  

 (iii) whether the approval of the Monetary 

Board of the Central Bank of Sri Lanka has 

been obtained in this regard; 

 (iv) the benefits derived by the Employees‟ 

Provident Fund as at 31.12.2015 through 

this investment; and 

 (v) if no benefits were derived, the reason for 

same?    

(b) If not, why?   

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.මජ්. මවමනවිර කන මශතළ (කේකරු ශළ 
ලෘ කතීය වක ති වබතළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.ஶஜ. வசவணறத்ண - வரறல் ற்தம் 

வரறற்சங்க உநவுகள் அஷச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ගු්ත භහභ  - ්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ. 

  ආගඹෝනනඹ යන රද මුදර - රුපිඹල් මිලිඹන 
500. 

  ආගඹෝනනඹ යන රද දිනඹ - 2010.07.13. 

 (iii) ඔ . 

 (iv) ආගඹෝනනඹ යන රද දින සිට 2015.12.31 දින 
න විට කිසිම් ප්රතිරහබඹෂක රළබී ගනොභළත. 

 (v) ඔ . 

  ්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ ගභභ ආගඹෝනනඹ ශ 
හර හනුග  සිට ග ස දෂකහ තභ ගොටස 
හිමිඹ්තට කිසිම් රහබහංල ගම්භෂක සිම්  ය 
ගනොභළති ලධහ. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 
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ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහගේ ඳශමුගලධ අතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි. ගේ අර්ථ ධ අයමුදගර්ත රුපිඹල් මිලිඹන 500ෂක 
්රීර්ත්ත ගු්ත භහග ස ආගඹෝනනඹ ය තිගඵනහ. අවුරුම් 
ඳවෂක ඹනතුරුත් කිසිම් ප්රතිරහබඹෂක රළබී නළත්න ස  මුදල් 
භඩුඩරඹ ඒ ආගඹෝනනඹ සිම් ය්තනට තී්තම් ත්ගත් ඇයි? 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.මජ්. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.ஶஜ. வசவணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මුදල් භඩුඩරඹ ආගඹෝනනඹ කිරීභට ගඳයහතු අය  ජරහ 
තිගඵනහ  -තී්තම් අයගන තිගඵනහ- ග ස මුදර ආගඹෝනනඹ 
ය්තනට. අපි වුරුත් ද්තනහ ්රීර්ත්ත ගු්ත භහ ග ස ඊට 
ඳසු ඇති වුණු තත්ත්ඹ. ඒ තත්ත්ඹ ඹටගත් කිසිභ රහබඹෂක 
රළබුගඩු නළවළ. රහබඹෂක රළබුගඩු නළති ලධහ ග ස අඹට ඒ 
රහබගඹ්ත ගොටෂක රළබුගඩු නළවළ.  

 

ගරු (වලදය) නලින්ද යයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභතිතුභහ  ්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ ඳහක් රඵ්තනට 
ත්ගත් 2010්ත ඳසු ගනොගයි. ඳහක් රඵමි්ත තිබුණු භහභ 
තභයි ළඩ යන ගේඹ්තගේ ගේ අර්ථ හධ අයමුදල් 
ආගඹෝනනඹ ය්තග්ත. ඒ අදහනභ අයගන තභයි ගභතය ස 
මුදරෂක ආගඹෝනනඹ යරහ තිගඵ්තග්ත. ඒයි භභ ඇහුග   "ඳහක් 
රඵමි්ත තිබ ආඹතනඹට ගභතය ස මුදල් ප්රභහණඹෂක ගඹොදරහ 
තිගඵ්තග්ත ඇයි?" කිඹරහ.  

 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මජ්. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.ஶஜ. வசவணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඇත්ත ලගඹ්තභ ග ස මුදර ආගඹෝනනඹ ගශේ මරය 
භඩුඩරඹ ව ගේ අර්ථ හධ අයමුදල් ආගඹෝනන මිටුග  
අනුභතිඹ භත ඳභණෂක ගනොගයි  ළියන්ඨ භඩුඩරග ත් 
අනුභතිඹ ඇතියි. ළියන්ඨ භඩුඩරඹ බහඩුඩහහයඹට උඳගදස 
 ජරහ තිගඵනහ  ග ස වහ රංහ ඵළංකුට අය ගද්තන කිඹරහ. 
ඒ අසථහග  තභයි ගේ අර්ථ හධ අයමුදගල් ආගඹෝනන 
මිටුට ඉදිරිඳත් යරහ ඒ අනුභළතිඹ ගන තිගඵ්තග්ත. මරය 
භඩුඩරග  අනුභළතිඹත් රඵහගන තිගඵනහ. ග ස සිඹලුභ 
ආඹතන ග ස රුණ  සඵ්තධ විලසගල්ණඹ යරහ තභයි 
අනුභළතිඹ  ජරහ තිගඵ්තග්ත.  

මුරය භඩුඩරඹ ගභභ ආගඹෝනනඹ වහ අනුභළතිඹ ම්්තග්ත 

ඇයි කිඹන ප්රලසනඹට භට පිළිතුරු දිඹ වළෂකගෂක  අනහතග  ජ 
්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ ඹ ස කිසි රහබඹෂක උඳදයි කිඹන 
ඵරහගඳොගයොත්තු ඇති ග ස මුදර ආගඹෝනනඹ ය්තනට ඉඩ 

ම්්තනහ ග්තනට ඇති කිඹරහයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු්තගලධ අතුරු ප්රලසනඹ  රු අනුරු කුභහය දිහනහඹ 
භ්තත්රීතුභහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  අපි ද්තනහ ඳරිදි ්රීර්ත්ත ගු්ත 
භහභ ගොටස ගගශ ගඳොගශේ රළයිසතුත භහභෂක 
ගනොගයි. එගවභ ග්ත. ඒ අනු ග ස ගොටස ගගශ ගඳොගශේ 

රළයිසතුත භහභකි්ත ගොටස මිර  ජ ්තනහ ආහයගඹ්ත 

යන රද ආගඹෝනනඹෂක ගනොගයි. ්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ 
ගනභ තිගඵනහ. ්රීර්ත්ත ගු්ත භහග ස ගොටස මිර  ජ ත 
වළකි ද  නළශද කිඹරහ ද්තග්තත් නළවළ. ගභොද  ඒ භහභ 
ගොටස ගගශ ගඳොගශේ නළති ලධහ. එගවභ න ස ග ස නු-ගදනු 

සිම් ගරහ තිගඵ්තග්ත රු ඇභතිතුභලධ   තමු්තනහ්තගේ කිඹන 
සුපිරිසිම් බහගඹ්ත ගනොගයි.  

රු ථහනහඹතුභලධ  ගොටස ගගශ ගඳොගශේ ගභඹ 
ආඹතනඹෂක වළිනඹට තිගඵනහ න ස  ගොටස ගගශ ගඳොගශේ 
ගොටස ඹ ස ප්රභහණඹෂක මිර  ජ ගන එඹහර්රංහ ආඹතනග  
භහභ තුශ ආගඹෝනනඹෂක සිම් ය්තන මුදල් භඩුඩරඹට 
තීයණඹෂක ්තන පුළු්ත. වළඵළයි  ගභතළන සිම්ම් තිගඵ්තග්ත 
එගවභ එෂක ගනොගයි. එඹහර්රංහ ආඹතනඹ ගනභ 
තිගඵනහ. EPF එ ගනභ තිගඵනහ. එඹහර්රංහ ආඹතනග  

ගන වුරුත් ආගඹෝනනඹ යරහත් නළවළ. ග ස ය තිගඵන 
ගදඹ තභයි  ග ස ඩහ ළගටමි්ත තිගඵන  ඵංගොගරොත් ගමි්ත 
තිගඵන එඹහර්රංහ ආඹතනග  ඒ භය ටට  ග ස යග්ඨ ළඩ 
යන ගේ ගේවිහ්තගේ අර්ථ හධ අයමුදල් ගිර ළනීභ 
වහ අසථහෂක ස ය  ජභ. එඹහර්රංහ ආඹතනගඹ්ත 
කිඹනහ  "අඳට  ල්ලි ගද්තන" කිඹහ. මුදල් භඩුඩරඹ "වහ" 
කිඹරහ  EPF එග්ත ඒ මුදල් ගදනහ. ඊට ඳසු තත් 
රැයණඹෂක ගනුග්ත තභයි ළියන්ඨ භඩුඩරඹට ඹ්තග්ත. ඒ 
ලධහ රු ඇභතිතුභලධ  ගභතළන සිශධ ගරහ තිගඵ්තග්ත 
තමු්තනහ්තගේ කිඹන විධිඹට EPF එ තභ්තට රහබහංල උඳඹහ 

ළනීභ වහ ශබහගඹ්ත යන ක්රිඹහෂක ගනොගයි. 
ශබහගඹ්ත ක්රිඹහෂක ය්තන එඹහර්රංහ ආඹතනඹ ගොටස 
ගගශ ගඳොගශේ රළයිසතුත භහභෂක ගනොගයි. එගවභ න ස 
ග ස එඹහර්රංහ භහභ ව ආඩුක්ග  ඵරතු්ත අතය  ගන 
රද එඟතහ ප්රතිපරඹෂක. එභ ආඹතනඹ ඵංගොගරොත් ගමි්ත 
තිගඵනහ. ඒට මුදල් ඳඹහ ්තන බහඩුඩහහයඹ අභත් ම් 
තිගඵනහ. ඒ මුදල් ඳඹහ ළනීභ ගනුග්ත EPF එ උඳගඹෝගි 
යගන තිගඵනහ. ග සයි ඇත්ත ථහ. ඒ ලධහ රු 
ථහනහඹතුභලධ  ගභතළන සිශධ ගරහ තිගඵන ගදඹ ග සයි. 
ගේ අර්ථ හධ අයමුදගල් හභහජිඹ්තට තභ්තගේ 
අයමුදල්ර ආගඹෝනනඹ්ත වයවහ රඵහත වළකි ලධළරැදි ප්රතිරහබ 
රළබී නළවළ. ලධළරැදි ප්රතිරහබ රළියරහ නළවළ විතයෂක ගනොගයි රු 
ඇභතිතුභලධ  අලධහර්ගඹ්තභ තමු්තනහ්තගේට ඔඹ රුපිඹල් 
මිලිඹන 500 රළගඵ්තගනත් නළවළ. ඔඹ රුපිඹල් මිලිඹන 500 
එඹහර්රංහ ආඹතනඹ ආඳසු රඵහ ගද්තග්ත ගොගවොභද? 

රු ථහනහඹතුභලධ  ගේ අර්ථ හධ අයමුදර 

අබහවිතග  ගඹදම්භ පිළිඵ ඵයඳතශ ණග  ප්රලසනඹෂක ගභතළන 
තිගඵනහ. රු ඇභතිතුභලධ   සරු වහ ෘත්තීඹ මිති ඵතහ 
ඇභතියඹහ විධිඹට තමු්තනහ්තගේ තභයි  සරු්ත ගනුග්ත 

ග ස අයමුදගල් ආයෂකඹහ ්තග්ත. අයමුදර ආයෂකහ ය ළනීභ 
ගනුග්ත ඒ ්තනහ රද ක්රිඹහභහර්ඹ ගනුග්ත  නළත ඒ මුදල් 
ව ප්රතිරහබ රඵහ ළනීභ ගනුග්ත තමු්තනහ්තගේ ටයුතු 

ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹහ භහ දළන්තන ළභළතියි.  

  
ගරු ඩේලිේ.ඩී.මජ්. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.ஶஜ. வசவணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු ථහනහඹතුභලධ   රුපිඹල් මිලිඹන 500 මුදර 
බහඩුඩහහයග  අනුභළතිඹ ඇති තභයි ගරහ තිගඵ්තග්ත.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එගවභ තභයි ගරහ තිගඵ්තග්ත. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මජ්. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.ஶஜ. வசவணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එභ ලධහ ග ස මුදර  සඵ්තධගඹ්ත ටයුතු ය්තන 
බහඩුඩහහයඹ ඵළඳිරහ ඉ්තනහ. ග ස මුදර ග්තන කිඹහ EPF 
එට උඳගදස  ජරහ තිගඵ්තග්ත බහඩුඩහහයඹයි. EPF එ ඊට 
ඳසු තභයි මරය ශභනහයණ භඩුඩරඹ ට ගඹොමු යරහ ග ස 
මුදර ත්ගත්. අර්ථ හධ අයමුදගල් මුදල් ඳභණෂක ගනොගයි  
ගභභ ආඹතනග  ආගඹෝනනඹ ය තිගඵ්තග්ත. රංහ ඵළංකු 
රුපිඹල් මිලිඹන 1 477ෂක ගභහි ආගඹෝනනඹ ය තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ භවනන ඵළංකු  නහති ඉතිරි කිරීග ස ඵළංකු ව ්රී රංහ 
යෂකණ ංසථහත් ගභභ ආඹතනග  මුදල් ආගඹෝනනඹ ය 
තිගඵනහ. ගේ අර්ථ හධ අයමුදලි්ත තභයි රුපිඹල් මිලිඹන 
500ෂක ළලධ අක්භ ණනෂක ග ස ආඹතනග  ආගඹෝනනඹ ය 
තිගඵ්තග්ත. රුපිඹල් මිලිඹන 500 ආගඹෝනනඹ ගශේ 
බහඩුඩහහයග  උඳගදස අනුයි. ඒ ලධහ ග ස හයණඹ ළන 
ටයුතු ය්තන බහඩුඩහහයඹ ඵළඳිරහ ඉ්තනහ.  [ඵහධහ කිරීභෂක] 
නළවළ  භභ කි ග ග සයි රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභලධ. ග ස 
අනු EPF එට ඳහක්ෂක ්තග්ත නළවළ. බහඩුඩහහයඹ ඊට  
කිඹ්තන ඕනෆ.  

 
ශේබන්මතො  ලරළය ආරිත විමේ නන කර්මළන්ත 

කළඳය:  ගිවිසුම 
அம்தரந்ஶரட்ஷட துஷநதொகம் சரர்ந் றஶசட சலணக் 

ஷகத்வரறல் னம்: உடன்தடிக்ஷக 
HAMBANTOTA PORT RELATED SPECIAL CHINESE 

INDUSTRIAL ZONE: AGREEMENT  

668/’16 

14. ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අග්රහභහතයතුභහ ව නහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 
අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) යනඹ භඟි්ත ප්රහල ය ඇති ඳරිදි 
අග්රහභහතයයඹහගේ චීන ංමහයග   ජ එඟ වූ 
ඵට ව්ත යන ව සඵ්තගතොට යහඹ ආරිත 
විගලේ චීන ර්භහ්තත රහඳඹ පිළිඵ චීන යනඹ 
භඟ එශළඹී ඇති ගිවිසුභෂක ගවෝ එඟතහ 
ලිඹවිල්රෂක තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ න ස  එභ ලිඹවිල්ර බහත ය්තග්තද; 

 (iii) එභ විගලේ චීන ර්භහ්තත රහඳඹ පිහිටුම්ග ස 
මලි ගෝතගශසි වහ ශභනහයණඹ සිම් න 
ආහයඹ ඳළවළදිලි ය්තග්තද; 

 (iv) එභ ර්භහ්තත රහඳඹ වහ වඳුනහගන ඇති 
භූමිග  සිතිඹභෂක ඉදිරිඳත් ය්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

தற அஷச்சதம், ஶசற வகரள்ஷககள் ற்தம் 

வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அசரங்கத்றணரல் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ரத தற அஷச்சரறன் சலண றஜத்றன் 

ஶதரது இக்கம் வரறறக்கப்தட்டரகக் 

குநறப்தறடப்தடுகறன்ந அம்தரந்ஶரட்ஷட துஷந 

தொகத்ஷ அண்டிரண றஶசட சலணக் 

ஷகத்வரறல் னம் வரடர்தரக சலண 

அசரங்கத்துடன் ற்தடுத்றக்வகரள்பப் 

தட்டுள்ப ஏர்  உடன்தடிக்ஷக அல்னது 

உடன்தரட்டு ஆம் உள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஆவணறல், அந் ஆத்ஷச் சஷதறல் 

சர்ப்தறப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்தடி சலணக் ஷகத்வரறல் னத்றஷணத் 

ரதறப்தற்கரண அடிப்தஷட றதந்ஷணகள் 

ற்தம் தொகரஷத்தும் ஷடவததம் றத்ஷத் 

வபறவுதடுத்துரர ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஶற்தடி ஷகத்வரறல் னத்றன் வதரதட்டு 

இணங்கரப்தட்டுள்ப றனத்றன் 

ஷதடவரன்ஷநச் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether there is an agreement or a letter of 

understanding with the Government of 

China regarding a Special Chinese 
Industrial Zone linked to the Hambantota 

Port said to have been agreed upon during 

the Prime Minister‟s visit to China as 

declared by the Government;  

 (ii) if so, whether that document will be tabled;  

 (iii) the preliminary conditions of the 

establishment of the said Special Chinese 

Industrial Zone and as to how it is 
managed; and 

 (iv) whether he submits a map of the land 
identified for the said industrial zone?  

(b) If not, why?  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) ඔ . ංර්ධන උඳහඹභහර් වහ 
නහතය්තතය ගශ අභහතයහංලඹ වහ චීන යනග  
හණින ටයුතු අභහතයහංලඹ අතය ආර්ථි වහ 
තහෂකණි ආගඹෝනන පිළිඵ අගඵෝධතහ 
ගිවිසුභෂක අත්්ත ය ඇත.  

  ඒ අනු  Hambantota Port - Industrial Park,                 
ඒ කිඹ්තග්ත ව සඵ්තගතොට යහඹ ආරිත 
ර්භහ්තත රහඳඹෂක ආය සබ යන ඵට ව්ත 
ගරහ තිගඵනහ. ඒ හයණඹට  එඟගරහ 
තිගඵනහ.  

 (ii) ඔ . ඇමුණුභ  වභළගත* යමි. 

 (iii) මලි ගෝතගශසි වහ ශභනහයණඹ සිම් න 
ආහයඹ අදහශ අගඵෝධතහ ගිවිසුභ තුශ 
අ්තතර්ත ඇත.   

1537 1538 

————————— 
*  පුවහතකළමභ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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  භභ එඹ කිඹ්තන ස: “The Sri Lankan party 
agrees to establish a special multi-sector 

coordination and decision-making apparatus 
to promote the implementation of Projects 

listed in Paragraph 5.” 

  ඒ අනු  රුහුණු ප්රගශලග  ංර්ධන  ළඩ ටයුතු 
ය ගන ඹෆභ වහ ගනභ ආඹතනඹෂක ආය සබ 
කිරීභට අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. දළනට 
හච්ඡහ යන ඳරිදි  ග ස ර්භහ්තත රහඳ 
ආය සබ කිරීග ස ටයුත්ත ඒ පිහිටුන ංසථහට 
ය්තන පුළු්ත. යනඹට අඹත් ඉඩභ අපි  
ආගඹෝනඹ්තට ගද්තන ස. ර්භහ්තත වහ 
අලය යන ඹිනතර ඳවසු ස ආය සබ යන 
භහ ස තිගඵනහ. විගශීයඹ ආගඹෝනඹ්තට අපි 
ඉඩභ රඵහ ගද්තන ස. එත ගොට  ර්භහ්තත රහඳ 
ආ සබ යරහ  ඒ ටයුතු ඉදිරිඹට ගන ඹ්තන 
පුළු්ත නහ. දළනට ග ස හයණඹ පිළිඵ  චීන 
වහ තහයි භහ සලි්ත මලි ලගඹ්ත විඳය ස 
යරහ තිගඵනහ. නමුත් ඹ්තත්රණඹ ඇති යරහ  
නීති  සඳහදනඹ ය ්තනහතුරු ග ස ටයුතු 
අ්ත ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත නළවළ.  

 (iv) ලධලසචිත භූමිඹෂක වඳුනහගන ගනොභළත. 

  ඉසගල්රහ ඒ අඹ ඵරහගඳොගයොත්තු ගරහ 
තිබුගඩු ව සඵ්තගතොට යහඹ අට  සපර්ණ 
ප්රගශලඹභ චීනගඹ්ත එන ර්භහ්තතරටත්  
අගනෂක ර්භහ්තතරටත් ර්භහ්තත රහඳඹෂක 
ඵට ඳත් ය්තනයි. ඒත් අඳට දළ්ත ගඳගනන 
වළිනඹට රංහග  ආඩුක් ඳළත්ගත්ත එගවභ 
ළරළසභෂක තිියරහ නළවළ. ඒ ලධහ ව සඵ්තගතොට 
ග්ඨට තිගඵන උඳරිභ භූමි ප්රභහණඹ අපි ග ස වහ 
රඵහ ්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ හගේභ 
අපි ඇහුහ  ව සඵ්තගතොට නයඹ අලුගත්ත ස 
යරහ ගද්තන අඳට උදවු ය්තන කිඹරහ? ඒ 
හගේභ  ර්භහ්තත රහඳ වළිනඹට භත්තර  
කුඩහඔඹ හගේ ව සඵ්තගතොට දිස්රිෂකඹට අඹත් 
අගනෂක ප්රගශලරත් භූමිඹ ග්තය ්තන අඳට 
සිම්  ගනහ. ඒ ළඩ ටයුත්ත තභයි දළ්ත 
යගන ඹ්තග්ත. ගනත් යටර ආගඹෝනඹ්ත 
ර්භහ්තත වහ අලය ඹිනතර ඳවසු ස රඵහ 
ගද්තන ළභළති න ස  ඒ ආගඹෝනඹ්තට අසථහ 
ගදනහ. දළ්ත ක්රිඹහත්භ ය්තග්ත ඒ වහ 
වුභනහ යන ඉඩ ස ග ස දිස්රිෂක ගදග්ත ව  
භහතය  ඇඹිලිපිිනඹ කිඹන ප්රගශලලි්ත 
රඵහළනීග ස ටයුත්තයි.  

(ආ) අදහශ ගනොග . 
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහගේ ඳශමු අතුරු ප්රලසනඹ අව්තන 
ගඳය භට ඳළවළදිලි ය ්තන අලයයි  රු අභළතිතුභහ  
ලිඹවිල්ර බහත යනහ කිඹරහද කි ග  කිඹහ. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔ   භභ බහත ශහ. 
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  තු්තන  ප්රලසනඹට අදහශයි භහගේ 
ඳශමුගලධ අතුරු ප්රලසනඹ තිගඵ්තග්ත. දළනට BOI ආඹතනඹ 

භඟි්ත ර්භහ්තත රහඳ ඳත්හගන ඹනහ. භභ අව්තන 
ළභළතියි  ග ස ඇති ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු න ර්භහ්තත 
රහඳඹත් ඒ ආඹතනඹ ඹටතට ඳත්න එෂක ද  නළත්න ස 
ඔඵතුභ්තරහ ග ස වහ ගනභ ංසථහෂක පිහිටුනහද කිඹරහ. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගනභ ආඹතනඹෂක ඇති යරහ  ඒ ආඹතනඹ ඹටගත් 
ඳත්හගන ඹයි. BOI ආඹතනඹත් ඒට  සඵ්තධ ගනහ. 

අලුගත්ත ඇති යන ංර්ධන අධිහරිග  ශභනහහයතුභහත් 
ඒට ඇතුළු ය්තනයි අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත. එතළන 
තිගඵ්තග්ත විලහර යහඳෘතිඹෂක. ෂකගේත්ර ණනහෂක එඹට අඹත් 

නහ. ගභොද   විගලේගඹ්තභ ඒ ප්රගශලග   ංමහය අංලඹ 
දියුණු ය්තන  ඒ හගේභ ලධහ අංලඹ දියුණු ය්තන අඳට 
තිගඵනහ.  අගප් ගිවිසුභ ඹටගත් අපි  එඹ කිඹරහ තිගඵනහ. “The 

Sri Lankan party agrees to establish a special multi-sector 

coordination and decision-making apparatus to promote the 

implementation of Projects listed in Paragraph 5.”  

ගභොද  ඳස න ගේදඹ ඹටගත් තභයි  Hambantota 

Industrial Park එ ව ව සඵ්තගතොට යන ළඩ ටයුතු  ළන 

ව්ත ග්තග්ත. ගභහි ගනොගඹෂක ෂකගේත්ර තිගඵන ලධහ  ග ස 

වහ එ ආඹතනඹෂක වුභනහයි. නළත්න ස ග ස ටයුත්ත 
ය්තන විලහර හරඹෂක ඹනහ.  ඒ ටයුතු වහ අනුභළතිඹ රඵහ 
ගද්තනත් ඕනෆ. භභ හිත්තග්ත දළනට ඉ්තදිඹහග  ර්ණහට 

ප්රහ්තතග  ව ආ්තද්රහ ප්රහ්තතග  ග ස හගේ ඇති යන රද 
ආඹතන තිගඵනහ. ඒ හගේ ආඹතනඹෂක තභයි අපි ග ස 
ප්රගශලඹටත් ඇති ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත.  

 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහගේ ගදන අතුරු ප්රලසනඹ ගභගේයි. 

ඔඵතුභහ කි හ  තභ ප්රගශලඹ වඳුනහගන නළවළ;  අලය 
යන ගශල් ළරසු ස යරහ නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දළනට ගොඹහගන ඹනහ; හච්ඡහ ය ගන ඹනහ.   

 
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ   රැකිඹහ  රෂක 5ෂක ගදනහ කිඹනහ 

හගේ අදවස න ස අඳට ඇගවනහ. රැකිඹහ රඵහ ම්්තනහට න ස 
භෂක නළවළ.  

රු අභළතිතුභලධ  ඔඵතුභහ කි හ දිස්රිෂක වතයට අඹත් 

අතිවිලහර ඉඩ ස ප්රභහණඹෂක විගශීයඹ භහ සරට -චීන ගවෝ තහයි 
ගවෝ කුභන ගවෝ භහභට- රඵහ ගදනහ කිඹරහ. ඒහ ඹ ස 
ආහයඹට සි්තනෂකය ඵරඹ රළගඵන ඳරිදි රඵහ ගද්තන 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහද  නළත්න ස තභ  එඹ තී්තම් යරහ නළශද 

කිඹරහ  දළන ්තන භහ ළභළතියි. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඉඩ ස සි්තනෂකය රඵහ ගදනහ කිඹරහ එෂක නළවළ. ඉඩ ස 
ඵම් ගද්තග්ත.  ජර්ක හ වන ඵම් ගද්තන පුළු්ත ග්ත. අගප් BOI 

1539 1540 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

එගෂක ගගශ රහඳග ත් දළනට ඉඩ ස ගද්තග්ත ඒ අ්තදමි්ත 
ග්ත. අ්තතිභට ඵම් ගදන එයි ය්තග්ත. තභ කිසිභ ගගනකුට 
ගභළලධ ඉඩ ස සි්තනෂකය  ජරහ නළවළ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භහ තු්තන අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

රු අභළතිතුභලධ  ඔඵතුභහ ව සඵ්තගතොට දිස්රිෂක ගල් සට 
දළනු ස  ජ තිගඵනහ  ගභළලධ ර්භහ්තත 100ෂක ගනුග්ත 

ව සඵ්තගතොට ප්රගශලගඹ්ත අෂකය 15 000ෂක ගවොඹරහ ගද්තන 
කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභලධ  එච්මය භූමි ප්රභහණඹෂක අලය 
ග්තග්ත ගභොටද කිඹරහ භහ ද්තග්ත නළවළ. දළනට ගවොඹහගන 

තිගඵ්තග්ත  අෂකය 3 000ට ආ්තන භූමි ප්රභහණඹෂක. ඒ භූමි 
ප්රභහණගඹනුත් ඹ ස භූමි ප්රභහණඹෂක  දළනට ළ්ඨ ය නළතත්  
නජීවි ආයෂක කත රහඳඹෂක ගර න ස යරහ තිගඵන ප්රගශලඹෂක. 

එභ ලධහ රු අභළතිතුභලධ  ඔඵතුභහග්ත දළන ්තන ළභළතියි  
ගභභ ර්භහ්තත රහඳඹ ගනුග්ත ව සඵ්තගතොට 
දිස්රිෂකගඹ්ත ගොච්මය ඉඩ ස ප්රභහණඹෂක තමු්තනහ්තගේ 

අගප්ෂකහ යනහද කිඹරහ. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

චීන ර්භහ්තතරට විතයෂක අෂකය 15 000ෂක ඉල්රහ 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ අගනෂක යටර ආගඹෝනගඹෝත් එභ 
ප්රගශලරට ඳළමිගණනහ. ඊට ඩහ විලහර ප්රභහණඹෂක- 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අභ ලගඹ්ත ීමඹෂකද? 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ද්තග්ත නළවළ. විලහර ර්භහ්තත න ස- 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළනට දළනු ස  ජරහ තිගඵ්තග්ත 100ෂක විතය. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළ  නළවළ. 100ට ළිහයි. චීනග  තිගඵනහ  ගේඹ්ත 
2 000ෂක  3 000ෂක  4 000ෂක ගවෝ 5 000ෂක ළඩ යන අෂකය 
25ෂක-30ෂක විලහර ර්භහ්තතලහරහ. ඒ හගේභ අපි ග ස ළගර් 

චීනඹට ගිඹ විට දළෂකහ  භධය ඳරිභහණග  ර්භහ්තතලහරහ. ඒහ 
විලහර නළවළ. චීනග  ත්ඨටු ගොඩනළඟිලිර තභයි භධය 
ඳරිභහණග  ර්භහ්තත තිගඵ්තග්ත. ඒ ඉඩ ස  සපර්ණගඹ්තභ 

ගවොඹහගන ඹ්තග්ත දෂක කණ ංර්ධන අභහතයහංලගඹ්ත. ඒත් 
නජීවි ආයෂක කත රහඳ ළන අඳ විගලේගඹ්තභ අධහනඹ ගඹොමු 
යරහ තිගඵනහ  නජීවි ආයෂක කත රහඳඹට අඹත් භූමි ගභභ 

ර්භහ්තත රහඳරට ඇතුශත් ගනොය්තන. එතළන ඉ්තන අලි 
ඇතු්ත ළනත් අපි විගලේගඹ්තභ ඵර්තන ඕනෆ. ඒ අඹ වහත් 
ගනභ corridor එෂක ස ය්තන තභයි අඳ තීයණඹ ය 

තිගඵ්තග්ත. විගලේගඹ්තභ නජීවි රහඳඹ ආයෂකහ ය්තන 

වුභනහයි කිඹරහ අපි කි හභ චීන ඳහර්ලසඹ ඒට  එඟ ගරහ 
තිගඵනහ. ඒත්  අලය භූමි ප්රභහණඹ අඳට ගවොඹ්තන සිශධ 
නහ. අපි විතයෂක ගනොගයි  ව සඵ්තගතොට  ගභොනයහර  භහතය 
දිස්රිෂක ලධගඹෝනනඹ යන ඇභතිරුත්  යත්නපුය දිස්රිෂකඹ 

ලධගඹෝනනඹ යන ඇභතිතුමිඹත් ඒ ළඩ ටයුතු ය්තන දළනට 
ඉඩ ස ගවොඹහගන ඹනහ. භභ හිතන වළිනඹට කුඩහ ඔඹ 
ඳළත්ගත්තභ අෂකය 2 000ෂක ගවෝ 3 000ෂක ගවොඹහ ්තන පුළු්ත 

ගයි. එගවභ ග්තද?  භවය විට ව සඵ්තගතොටට ඩහ ග සගෂක 
හසිඹ එ්තග්ත ගභොනයහර දිස්රිෂකඹට ග්තන පුළු්ත. ඒ 
භභ ද්තග්ත නළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන ටඹ. 

 

ංකළ මෆරයින් වර්විවවහ වමළගම: ල කකේ අක්රක ක 
මව විි්ණීම  

னங்கர வறன் ஶசர்றசஸ் கம்தணற: வசரத்துக்கபறன் 

தொஷநஶகடரண றற்தஷண  
LANKA MARINE SERVICES COMPANY: IRREGULAR SALE OF 

ASSETS  

652/’16 

5. ගරු විමල් ම රලං මශතළ (ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කයකළර 
මශතළ මලනුල )  
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - ரண்தைறகு ரசுஶ 

ரரக்கர சரர்தரக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

අධියණ අභහතයතුභහග්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) රංහ භළයයි්ත ර්විස භහග ස (LMSL) 
ත් ස  අරමි ගර විකිීමභ පිළිඵ 
ග්රේසාහධියණග  අං SEFR209/2007 නක් 
තී්තම් අනු  එභ ංමලධ නුගදනුට  සඵ්තධ 
පුශරඹ්තට එගයහි අඳයහධ නක් ඳළරීභ ශ 
යුතු ඵ එභ නක් තී්තම්ග්ත ප්රහලඹට ඳත් ය 
තිබ ඵත්; 

 (ii) එභ නක් තී්තම්ග්ත ය 10ෂක තම් ඇතත්  නක් 
ඳළරීභට අඳයහධ ඳරීෂකණ ගදඳහර්තග ස්තතු 
ගභගතෂක ක්රිඹහය ගනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ පිළි්තගනහිද? 

(ආ) (i) එභ පුශරඹ්තට එගයහි අඳයහධ නක් ඳළරීභ 
ප්රභහද ම්භට ගවේතු ගර්ද; 

 (ii) එභ පුශරඹ්තට එගයහි අඳයහධ නක් ඳළරීභ 
ිහන ස කිරීභට පිඹය ්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

லற அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) னங்கர வறன் ஶசர்றசஸ் கம்தணறறன் (LMSL) 

வசரத்துக்கஷப தொஷநஶகடரண ஷகறல் 

றற்தஷண வசய்ஷ சம்தந்ரக 

உர்லறன்நத்றன் SEFR209/2007 க்குத் 

லர்ப்தறன் தறகரம், ஶற்தடி ஶரசடிரண 

வகரடுக்கல் ரங்கல்களுடன் வரடர்தைஷட 

ஆட்களுக்கு றரக குற்நறல் க்கு 

வரடப்தட ஶண்டுவண, க்குத் லர்ப்தறல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பவன்தஷத்ம்; 
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 (ii) ஶற்தடி க்குத் லர்ப்தை ங்கப்தட்டு 10 

ஆண்டுகள் கறந்துள்பவணறதம், க்குத் 

வரடர்ற்கு குற்நப் தைனணரய்வுத் 

றஷக்கபம் இற்ஷநஷ டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்பறல்ஷனவன்தஷத்ம்; 

 அர் ற்தக்வகரள்ரர? 

(ஆ) (i) ஶற்தடி ஆட்களுக்கு றரக குற்நறல் 

க்குத் வரடப்தடுல் ரரற்கரண 

கரம் ரவன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி ஆட்களுக்கு றரக குற்நறல் 

க்குத் வரடர்ஷ லறப்தடுத்துற்கு 

டடிக்ஷக டுப்தரர ன்தஷத்ம் 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Justice : 

(a) Will he admit that- 

 (i) as per Supreme Court Determination 
No.SEFR209/2007 on the irregular sale of 

the assets of Lanka Marine Services 

Company (LMSL), it has been stated that 

criminal proceedings should be instituted 
against the individuals involved in that 

fraudulent transaction; and 

 (ii) the Criminal Investigation Department has 

not taken measures to institute criminal 

proceedings  up to now, even though 10 

years have lapsed since the issuance of that 
determination? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for the delay in instituting 

criminal proceedings against those 
individuals; and 

 (ii) whether steps will be taken to expedite the 
instituting of criminal proceedings against 

those individuals? 

(c) If not, why?    

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අධියණ ඇභතිතුභලධ  පිළිතුය බහත ය්තන. 

 
ගරු (ආචළර්ය) වියයදළව රළයඳක්කය මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ථහනහඹතුභලධ  බහත ය්තන අලය නළවළ. ගින 

උත්තයඹෂක තිගඵ්තග්ත.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය table ය්තන. 

ගරු (ආචළර්ය) වියයදළව රළයඳක්කය මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ථහනහඹතුභලධ  පිළිතුය ලිඛිත ගනළල්රහ නළවළ. 
ගින උත්තයඹෂක තිගඵ්තග්ත. පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

(ආ) (i) 2007 ගර් ඉදිරිඳත් ශ COPE හර්තහ අනු  
ගඳෞශ වයණඹ ය තිබ යහග  ඉඩ ස  ්රී රංහ 
යෂකණ ංසථහ ව ඇඳගරෝ ගයෝවර  නළත 
යනඹට ඳයහ ්තනහ ගරට ලධර්ගශලඹ එට 
යනඹ ක්රිඹහත්භ ගනොකිරීභ ලධහ  රු හසුගශ 
නහනහඹෂකහය භ්තත්රීතුභහ ව තත් අඹ 
ග්රේසාහධියණග  නක් ගදෂක ඳය්තනට 
ගඹම්ණි. එභ නක් ගදගෂක ජ එභ ලධර්ගශල ක්රිඹහත්භ 
යන ගරට ගඳත් සරු්ත අඹළද සිිනඹත්  
එට නීතිඳතියඹහ ලගඹ්ත ටයුතු ශ 
ගභොවහ්ත පීරිස භළතිතුභහ ඊට එගයහි එභ නක් 
ගද වඵඹට ඳත් යන රදි. අහනග  ජ 
ග්රේසාහධියණඹ විසි්ත නක් තී්තම් ගදෂක රඵහ 
ගදමි්ත එභ ගශඳශ නළතත් යනඹට රඵහ ්තනහ 
ගරට ලධගඹෝ යන රදි.  

  එභ නක්ර ජ ග්රේසාහධියණඹ රඵහ ම්්ත 
ලධගඹෝඹෂක අනු ඊට  කි යුත්ත්ත පිළිඵ 
ඳරීෂකණ ටයුතු ගභගවඹ්තනට ගඹම්ණු අතය 
55ගදගනකුග්ත ට උත්තය රඵහ ගන ඇතත්  
ඒ පිළිඵ ඳළළති යනඹ හරග  කිසිම් පිඹයෂක 
ගන ගනොභළත. භෆත ජ එභ හයණඹ පිළිඵ 
සී.ආර්.අයි./159/2016 දයන අංඹ ඹටගත් ලිපි 
ගොනුෂක ආය සබ යන ර ජ. දළනට 
55ගදගනකුග්ත ප්රහල ටව්ත ය ගන 
ඇතත්  තත් කිහිඳගදගනකුගේ ටව්ත රඵහ 
ළනීභට ඇති අතය එභ ටව්ත රඵහ ළනීගභ්ත 
අනතුරු නීතිභඹ පිඹය ළනීභට නීතිඳති 
ගදඳහර්තග ස්තතු අලය ටයුතු යමි්ත සිිනයි. 

 (ii) ළිහභනත් විභර්ලන අ්ත වූ ඳසු ව ගතොයතුරු 
ගඳොගත් උධෘත රළබුණුවිට ගභභ හයණඹ 
 සඵ්තධ  සපර්ණගඹ්ත රහ ඵරහ ඉදිරි 
පිඹය ්තනහ ඵට නීතිඳතියඹහ විසි්ත ද්තහ 
ඇත. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
රළයය මවේලක විශ්රළම ලෆටුප්: අය ලෆය මඳොමරොන්දුල  

அசரங்க ஊறர்கபறன் ஏய்வூறம்: வு 

வசனவுத்றட்ட ரக்குதற 
 GOVERNMENT SERVANTS' PENSION: BUDGET PLEDGE 
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15.ගරු විමල් ම රලං මශතළ  (ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කයකළර 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - ரண்தைறகு ரசுஶ 

ரரக்கர சரர்தரக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the 
Hon.Vasudeva Nanayakkara) 

යහනය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයතුභහග්ත ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) : 
(අ) (i) ර්තභහනග  වි්රහභ ඹන යනග  ගේඹ්තගේ 

වි්රහභ ළටුප් ණනඹ කිරීග ස ජ රු.10 000/- 
 ජභනහ ළටුඳට එතු ය ණනඹ කිරීභට අලය 
විධිවිධහන රසන ඵට යනඹ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 
අසථහග  ජ ශ ප්රහලඹ ඳරිදි ඊට අලය 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

විධිවිධහන ර්තභහනග  ක්රිඹහත්භ ගනොකිරීභට 
ගවේතු ගර්ද; 

 (ii) එීම ගඳොගයෝතම් ක්රිඹහත්භ ය්තග්ත ය 
දිනඹ සිටද; 

 (iii) එඹ තත් එෂක ගඳොගයෝතම් ඩකිරීභෂක ඵට 
ඳත්ය්තග්තද; 

 ඹ්තන එතුභහ ගභභ බහට ද්ත්තගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ න ස  ඒ භ්තද? 
 

வதரது றதரக ற்தம் தொகரஷத்து அஷச்சஷக் 

ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஏய்வு வததகறன்ந அசரங்க ஊறர்கபறன் 

ஏய்வூறத்ஷக் கறப்தறடும்ஶதரது தௐதர 10 000/- 

வகரடுப்தணஷச் சம்தபத்துடன் ஶசர்த்து 

கறப்தறடத் ஶஷரண ற்தரடுகஷபச் 

வசய்ரக அசரங்கம் கடந் வு 

வசனவுத்றட்டத்றன்ஶதரது வரறறத்துள்பரத 

அற்குத் ஶஷரண டடிக்ஷககஷப 

ற்ஶதரது அதொல்தடுத்ரஷக்கரண கரம் 

ரது ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி ரக்குதற அதொல்தடுத்ப்தடுது 

த்றகற தொல் ன்தஷத்ம்; 

 (iii) இது இன்தவரத ரக்குதற லநனரக ரதர 

ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the reason that led not to take measures to 

calculate the Rs. 10,000 allowance with the 
salary in the process of computing the 

pension of the government employees 

retiring presently, in keeping with the 

statement made by the Government in the 

previous Budget to that effect; 

 (ii) the date from which the aforesaid pledge 

will be implemented; and 

 (iii) whether it is going to be another breach of 

promise? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ආර්.එේ. රංිත ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළයය 

ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - வதரது 

றர்ரக ற்தம் தொகரஷத்து அஷச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ග ස නවිට ඊට අදහශ ටයුතු සිම්ය ඇත. 

 (ii) 2016.01.01 දින සිට ක්රිඹහත්භ න අතය 2020.01.01 

දිනග  ජ  සපර්ණ මුදර ගම්භට ලධඹමිත ඇත. 

 (iii) නළත. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට  සථහය ලධගඹෝ 23(2) ඹටගත් ප්රලසන.  රු ඩේරස 

ගශහන්තදහ භවතහ. 
 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

ඔ ලුවිල් ලරළය ප්රමද්මභ යනතළල මුුණණ මදන 
දෆලෆන්ත ප්රහන  

எலுறல் துஷநதொகப் தறஶச க்கள் றர்ஶரக்கும் 

தரரற தறச்சறஷணகள் 
SERIOUS PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN OLUVIL PORT 

AREA 
 

ගරු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, வகப சதரரகர் அர்கஶப! அம்தரஷந 

ரட்டத்றல், அட்டரஷபச்ஶசஷணப் தறஶசச் வசனரபர் 

தறரறறன்கலளள்ப எலுறல் கறரத்றல் றசரம் ற்தம் 

கடற்வநரறஷன ஜலஶணரதரரகக் வகரண்ட க்கள் 

ரழ்ந்து தகறன்நணர். கறரறப் வதரதபரர தொஷநறன் 

தரம் தரறத்ஷக் வகரண்டுள்ப இக்கறரரணது வன்ஷண 

பச் வசய்ஷகறலும் சறநந்து றபங்குகறன்நது. இந் றஷனறல் 

இப்தகுறறல் துஷநதொகம் என்நறஷண அஷப்தற்கரண 

ஆம்தப் தறகள் தொன்ணரள் அஷச்சர் ர்யழம் ம்.ச்.ம். 

அஷ்ஃப் அர்கபரல் 1998கபறல் ஆம்தறக்கப்தட்டது. 

தறன்ணர் வடன்ரர்க் அசறன் 46.1 றல்லின் தஶர 

ட்டிறல்னரக் கடஷணக் வகரண்டு றர்ரப் தறகள் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டு, 2013ஆம் ஆண்டு வசப்வம்தர் ரம் 

01ஆம் றகற அது றநந்து ஷக்கப்தட்டது. ஷநந் தொன்ணரள் 

அஷச்சர் அஷ்ஃப் அர்கள் அப்தகுற க்களுக்கு 

ஆற்நறத்ள்ப கத்ரண ஶசஷகஷப ரன் இங்கு 

ஞரதகப்தடுத் றதம்தைகறன்ஶநன். இத்துஷநதொகத்ஷ 

ற்தறத் துஷநதொகரக றதத்ற வசய்ன்தோனம் 1,000 

ஶததக்கு ஶடி ஶஷனரய்ப்தறஷண ங்க தொடித்வன்தம் 

2015ஆம் ஆண்டரகும்ஶதரது சுரர் 10,000 ஶததக்கு 

ஶஷனரய்ப்தை ங்க தொடித்வன்தம் அப்ஶதரது 

கூநப்தட்டது. ணறதம் இத்துஷநதொகரணது இதுஷறல் 

தன்தடுத்ப்தடரல் இதப்தரல் அப்தகுற க்கள் தரரற 

தறச்சறஷணகளுக்குட்தட்டு தரகத் வரற தகறன்நது.  

துஷநதொகப் தறகளுக்கரகக் கடல் லஶந்து தப்ஷதப் 

தரரற தரநரங்கற்கஷபக்வகரண்டு தோடின் கரரக 

ற்தட்ட கடனஷன கர்வுகள் துஷநதொகத்ஷ அண்டிரண 

தகுறகஷப ஆட்வகரண்டுள்பரகவும் இந்த் வரடர் 

கடனஷன அரறப்தை றஷபவுகபரல் சுரர் 600 லற்நர் றனப் 

தப்தறஷணத்ம் அஷண அண்டி வன்ஷண றனங்கஷபத்ம் 

கடல் உட்வகரண்டுள்பரகவும் றசரக் கரல்ரய்கஷபக் 

கடல் லர் ஆக்கறறத்ன் கரரகப் தறர் றனங்கள் 

அஷணத்தும் உர்த்ன்ஷறஷண அஷடந்துள்பரகவும் 

வரற தகறன்நது. இன் ரக்கத்ஷத் டுக்கும் ஷகறல் 

1545 1546 

[රු විභල් ම්යංල භවතහ] 
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2011ஆம் ஆண்டில் இனங்ஷகத் துஷநதொக அறகரசஷதறணரல் 

150 லற்நர் றனப்தப்தைக்குத் டுப்தை அஷ அஷக்கப் 

தட்டஶதரறலும் கடனரறப்தறஷண றதத் இனரறதப்தரகஶ 

ஶலும் வரற தகறன்நது. இந் றஷனறல், துஷநதொகம் 

அஷக்கப்தடுற்கரண தொன்ணரய்வு அநறக்ஷக, சுற்நரடல் 

ரக்க அநறக்ஷக ன்தண சரறரண தொஷநறல் தறன்தற்நப்தடர 

றஷனறஶனஶ இத்துஷநதொகப் தறகள் ஶற்வகரள்பப் 

தட்டுள்பரகவும் கூநப்தடுகறன்நது. ஆகஶ, 

கடனரறப்தறலிதந்து எலுறல் கறரத்ஷக் கரப்தரற்நக் 

கூடி ஷகறலும் உர் லர் உட்தைகுஷத் டுக்கும் 

ஷகறலும் ஶதம் டடிக்ஷககள் தொன்வணடுக்கப் 

தடுகறன்நணர ன்தது தற்நற அநறத் தொடித்ர? 

எலுறல் துஷநதொகம் ற்தறத் துஷநதொகரக ரநக் 

கூடி ரய்ப்தைக்கள் உள்பணர ன்தது தற்நற அநறத் 

தொடித்ர?  

2008ஆம் ஆண்டபறல் 48 ஶதரறணது ணறரர் கரறகள் 

இத்துஷநதொகப் தறகளுக்கரக அசரங்கத்ரல் சுவீகரறக்கப் 

தட்டரகவும் இறல் 32 ஶததஷட கரறகள் 2009ஆம் 

ஆண்டில் அச றஷன றப்தேட்டுத் றஷக்கபத்ரல் றஷன 

றப்தேடு வசய்ப்தட்டரகவும் இறல் 19 ஶததக்கு எத ஶதர்ச் 

கரறக்கு 30,000 தௐதரய் வீம் ட்டஈடு ங்கப்தட்டரகவும் 

ஷண 16 ஶததஷட கரறகள் வரடர்தறல் இதுஷ றஷன 

றப்தேடு வசய்ப்தடறல்ஷன ணவும் றஷன றப்தேடு 

வசய்ப்தட்டர்கபறல் 13 ஶததக்கு இன்ணதொம் ட்டஈடுகள் 

ங்கப்தடறல்ஷன ன்தம் கூநப்தடுகறன்நது. ணஶ, - 

ங்கள் கரறகஷப இந்து அற்கரண உரற ட்டஈட்டி 

ஷணப் வதந இனரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப ஶற்தடி 

தர்களுக்கரண ட்டஈட்டிஷண உடன் ங்கக்கூடி 

சரத்றங்கள் உள்பணர? இல்ஷனவணறல், அற்கரண 

ஷடகள் தற்நறக் கூந தொடித்ர? 

ஶற்தடி, ணது ஶகள்றகளுக்கரண தறல்கஷபத்ம் டுக்கப் 

தடக்கூடி டடிக்ஷககள் வரடர்தரண றபக்கங்கஷபத்ம் 

வகப அஷச்சர் அர்ஜளண துங்க அர்கள் 

ங்குரவண றர்தரர்க்கறன்ஶநன்.  

 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, that Question will be answered tomorrow. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 
 

II 
 

වමුද්රළරක්කයක නිධළරින්මප මගම ේ වේබන්ධ 
ගෆ ලුකළීම ත ක කලය  

கடற்தரதுகரப்தை உத்றஶரகத்ர்கபறன் வகரடுப்தணவு 

சம்தந்ரண சறக்கல் றஷன 
PROBLEMATIC SITUATION REGARDING PAYMENTS OF 

MARITIME SECURITY OFFICERS  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  සථහය ලධගඹෝ 23(2) ඹටගත් ග ස 
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ  ජභ ළන ඔඵතුභහට 

ගඵගවවි්ත සතුති්තත ගනහ.  

මුද්රහයෂක ගේග  ලධයුතු ආයෂක ලධරධහරි්තගේ ගම් ස 

 සඵ්තධගඹ්ත ඳළන නළඟී ඇති  ළටලුහරී තත්ත්ඹ  පිළිඵ 
ගභභ රු බහග  අධහනඹ ගඹොමු යනු ළභළත්ගතමි.  

මුද්රහයෂක ගේහ්ත ළඳයීභ භෆත හරග  භවත් 
ආ්තගදෝරනඹට තුක්ම්්ත රුණෂක වුණහ. ඒ  ගභභ ෂකගේත්රග  

ගේහ ළඳයීගභ්ත විලහර ගර ආදහඹ ස ඉඳයීභට වළකිම්භ ලධහයි. 
එභ ලධහභ ඳසු ගිඹ ඳහරනග  ගශලඳහරන අනුග්රවඹ ඇති 
නහහය සහය භහභෂක ඳසු ගිඹ  හරග  ූලට ගර අතිවිලහර 
ආදහඹ ස උඳඹහ ත්තහ. 

2010 ගර් සිට ්රී රංහ  ්තනශධ ගේහ්තහි ගේඹ ය 
නීතයනුූලර ඉත්වූ  වහ  නීතයනුූලර වි්රහභ රළබ ්රී රහංකි 
ගඵළු්තවට මුහුම් ආයෂකයි්ත ගර  එභ රැකිඹහරට  ඇතුශත් 
ම්භට අසථහ රළබුණහ. ග ස ගනුග්ත ඔවු්ත වට විගශීයඹ 

ගනෞහ ආයෂක භහ ස විසි්ත ඉවශ ළටුප් ගනු රළබුහ. එභ 
භහ සර රැකිඹහ ගෝතගශසි අනු ගභභ හය ආයෂක 
ලධරධහරි්තගේ සිඹලු විඹද ස විගදස ආඹතනඹ්ත විසි්ත දළර අතය  

ඉවශ ිනනහභෂක ඇති යෂකණහයණඹෂක  ගෞයහයණඹෂක 
ව වදිසි අනතුරු  ජභනහ ආ ජ ලගඹ්ත නහතය්තතය  නහවි 
ෂකගේත්රග  හය ආයෂක ලධරධහරිගඹකු වට හිමි සිඹලු යප්රහද 

ඳවසු ස ඔවුනට හිමි වුණහ. එගවත් 2013 ගර් සිට ආයෂක 
අභහතයහංලග  යෂකනහ රංහ භහභ ව ඇ්ත්ඨ හර්ඩ් 
ගඳෞශලි භහභ අතය අත්්ත තඵනරද ගිවිසුභෂක අනු 

රංහග  මුද්රහයෂක ලධරධහරි්තගේ ගේඹ අලය නළ  භහ ස 
එභ ලධරධහරි්ත යෂකනහ රංහ භහභ භඟි්ත රඵහ ත යුතු වුණහ. 
එගේභ ගභහි ජ මුද්රහයෂක ලධරධහරි්තට ගනු රළබුග  
හගප්ෂක අක් ළටුඳෂක. ඊ ට  අභතය ග ස තත්ත්ඹ තුශ විගදස 

නළ  භහ ස ගභයින්ත ගේහ  රඵහළනීභ අත්වළය දළමීභ  ලධහ  
ගශීයඹ නළ  ලධගඹෝජිතයි්ත භඟි්ත ගභයට මුද්රහයෂක  
ලධරධහරි්තට රළබුණු රැකිඹහ අසථහ ණනහෂක අහිමි වුණහ. 

වටගන තිබු ආ්තගදෝරනහත්භ හතහයණඹ තුශ ත්භ්ත 
ආඩුක් ඵරඹට ඳළමිීමගභ්ත ඳසු ගභභ ගේහ ළඳයීගභහි ඹ ස 
ගනස ස ඇති ම් තිබුණද මුද්රහයෂක ලධරධහරි්තගේ ළටලු 
ණනහෂක ගභගතෂක ගනොවිීම තිගඵනහ. ග ස න විට 

මුද්රහයෂක ගේහ ඳඹන ලධගඹෝජිත ආඹතන කිහිඳඹට 
යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ වයවහ ගේහ ළඳයීභ  වහ 
අසථහ රඵහ  ජ තිගඵනහ. එගවත් ග ස ගර් භළයි  භහග  සිට  

මුද්රහයෂක රැකිඹහ  ෂකගේත්රඹට ගනොළශගඳන අයුරි්ත ළටුප් 
සීභහ්ත ඳළනම්භ ට යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ ටයුතු ය 
තිගඵනහ. එභඟි්ත ගභභ ෂකගේත්රග  ඉවශ ළටුප් අක් ය විගශීයඹ 

භහ සරට අහධහයණ ගර  ්රභඹ සයහෆභට ඉඩ  ඳහදහ  ජ 
ති ගඵනහ. යෂකනහ ආයෂක රංහ භහග ස 2016 භළයි 18 දින  
ලධග දනඹ අනු 2014 නවිට ගඩොරර් 1500 තිබු ඩුඩහඹ ස 
නහඹ ළටුඳ ගඩොරර් 1100 දෂකහද එභ හරග  ගඩොරර් 1000ෂක 

වු ආයෂක ලධරධහරි  ළටුඳ ගඩොරර් 800 දෂකහද ඳවත  ගවශහ 
තිගඵනහ. ඊට ගවේතු ලගඹ්ත දෂකහ ඇත්ගත් මුද්රහයෂක ගේහ 
රඵහ ළනීභ වහ  රංහට ඳතින ඉල්ලුභ අක්  ගමි්ත තිබීභ 

ලධහ  වහ  අට යටල් අක් ළටුඳට ගේඹ  ළඳයීභට ඉදිරිඳත් ම් 
තිබීභ ඹන රුණුයි. එගවත් එභ යටර ගභභ අක් ළටුප් හිත 
ගේහ  ප්රමිතිගඹ්ත ගතොය අක් ගුණහත්භබහගඹ්ත යුතු  ඒහ ඵ  

ෂකගේත්රග  පිළිළනීභයි. එඵළවි්ත උස තත්ත්ගඹ්ත යුතු නළ   
භහ ස එභ ගේහ්ත ප්රතිෂකගේඳ යනහ. ගුණහත්භ භ්ඨ ටග ස 
්රී රංහ මුද්රහයෂක ලධරධහරි්තද අක් ළටුප් භ්ඨටග ස ගේහට 

ඇද දළමීභෂක ගභභඟි්ත සිම්ම් ඇති ඵටත්  ගභභ ගේහ්ත 
ගනුග්ත රංහට තිබු පිළිළනීභ ිය දභන අදූයදර්ශි  
තීයණඹෂක ඵටත් ඔවු්ත  ඵරත්  ගමෝදනහෂක එල්ර යනහ. ඒ 

අනු ගභභ අත්තගනෝභති තීයණඹ ලධහ ඳශපුරුම් වි්රහභරත් 
්රිවිධ වමුදහ ලධරධහරි්තට නළ  ලධගඹෝජිතඹ්ත භඟි්ත ඉවශ 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ළටුඳට ගේඹ රඵහ  ජභට තිබු අසථහ අහිමි ම් තිගඵනහ. 
එගේභ එඹ යටට රළගඵන විලහර විගශල විලධභඹ ප්රභහණඹෂකද අහිමි  
ය දභහ තිගඵනහ.  

ග ස තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළටලුරට පිළිතුරු     
රු අභහතයයඹහ විසි්ත රඵහ ගදනහ ඇතළයි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ.  

01.   තභ සුම්සු ස භත  මුද්රහයෂක ලධරධහරි්ත විසි්ත ඉවශ 
ළටුප්  හිත රැකිඹහ ගඳෞශලි ගොඹහ ළනීභ යෂකනහ 
ආයෂක රංහ භහභ විසි්ත ශෂකනු රළබුග  ඇයි? 

 රු ථහනහඹතුභලධ  මීට ලි්ත  ග ස යෂකනහ  ආයෂක 
රංහ භහභ  වයවහභ ඹ්තන  ඕනෆ නළවළ.  ඒ ගොල්ගරෝ 
නළ  භහ ස වයවහ  ඒ ලධගඹෝජිතයි්ත වයවහ  රැකිඹහ 
ගොඹහ ත්තහට ඳසගේ  ආයෂක අභහතයහංලගඹ්ත 
පිළිත් වතිඹෂක රඵහ ම්්තනහභ  -ඔවු්තට යදල්  
නළවළ. නීතයනුූලර ඉත්ම් තිගඵනහ. ගභළලධ  රුණු 
රඵහ ම්්තනහභ- ඔවු්ත ඵහ ්තනහ. එතගොට  රැකිඹහ 
ගශගඳොශ විෘත තිබුණහ. දළ්ත එගවභ නළවළ.  

02.   මුද්රහයෂක ගේහ රඵහළනීභ වහ රංහට  ඳතින 
ඉල්ලුභ අක්  ගමි්ත  ඹ්තග්ත ඹළයි  ලධභනඹ ගශේ 
ගගේද? එගවභ අක් නහඹ කිඹ්තග්ත ගොගවොභද? 

03.  මුද්රහයෂක ගේග  ළටුප් තීයණඹ කිරීභ වහ ඳත් 
යන රද මිටුග  ංයුතිඹ ගර්ද? එභ මිටුග  
ලධර්ගශල බහත ය්තග්තද? 

04.  මුද්රහයෂක ගේහ ළඳයීභ වහ ලධගඹෝජිත ආඹතන 
ගතෝයහ ගන ඇත්ගත් ගගේද? ඒහ කිහිඳඹට ඳභණ  
සීභහ කිරීභෂක ය තිගබ්ද? 

05.  විගශීයඹ මුද්රහයෂක ගේහ භහ සර ගේඹ කිරීභටත්  
ඒහයි්ත ළටුප් රළබීභටත්  මුද්රහයෂක ලධරධහරි්තට ඇති 
අසථහ අහිමි ය ඇත්ගත් ය ගවේතුෂක ලධහද? එභ 
අසථහ නළත ඔවු්තට  රඵහ ගද්තන ටයුතු යනහද 
කිඹහ රු ඇභතිතුභහග්ත දළන ්තන ළභළතියි.    

 ගඵොගවොභ සතුතියි  රු ථහනහඹතුභලධ.  

 

ගරු රුලන් වියයලර්ධන මශතළ   
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene) 

රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ප්රලසනරට පිළිතුරු ගභගේයි. 
 

01.  ්රී රහංකි මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්තට තභ අිමභතඹ ඳරිදි 
මුද්ර ආයෂක යහනහරිර ලධඹළ වභට ගනොවළකි අතය  
ආයෂක අභහතයහංලඹ විසි්ත ඳනහ ඇති ලධගඹෝ අනු 
යග්ඨ නහති ආයෂකහ  නහතය්තතය ලගඹ්ත ්රී රංහට 
එල්ර විඹ වළකි ඵරඳෆ ස වහ මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්තට 
යහනහරිග  ජ මුහුණඳෆභට සිම් න අඳවසුතහ භඟවළයම්භ 
වහ ්රී රහංකි මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්ත නළ ත ම්භ 
යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ වයවහ සිම් ග . 

 ගභභ මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්ත යහනහරිග  ගඹ ජභට 
ප්රථභ ඳවත ව්ත සුම්සු ස පුයහ තිියඹ යුතු ග .  

 අ. නීතයනුූලර ්රිවිධ වමුදහ ගවෝ ගඳොලිස 
ගේගඹ්ත අස වූ අඹ  විඹ යුතුඹ. 

 ආ. ්රිවිධ වමුදහ ව ගඳො වසිග  ගේහ හරඹ 
අඩුඩ ය 10ෂක විඹ යුතුඹ. 

 ඇ. ලිඹහ ඳදිංචි ම්භට ඳළමිගණන දිනට ඹ අවුරුම් 
45ෂක ගවෝ ඊට අක් විඹ යුතුඹ. 

 ඈ. ලිඹහ ඳදිංචි ම්ග ස ජ යනග  ගවෝ යනග  අනුභත 
නදය ආඹතනඹකි්ත රඵහ ත් නදය 
හර්තහෂක ඉදිරිඳත් කිරීභ. (අෂක ක  ර්ණ වහ 

භහනසි ගඹෝයතහ ඳරීෂකණඹ ද ඇතුශත් වහ 
ඒඩ්ස පිළිඵ වතිඹ) 

 ඉ.  ඉංග්රීසි බහහ වළසියම්ග ස ජ දළනුභෂක රඵහ තිබීභ. 

 ඊ. රංගු විගදස භ්ත ඵරඳත්රඹෂක තිබීභ. 

 උ.  අඩුඩ මුදහ වළරීග ස වතිඹ (Continuous 
Discharge Certificate) තිබීභ. 

 ඌ. ගඳොලිස හර්තහ තිබීභ 

  තද  මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්ත වහ අඹ යන 
හසතු මුද්ර ආයෂක භහ ස ව ඔවු්තගේ 
ගශීයඹ ලධගඹෝජිතඹ්ත භඟ හච්ඡහ ය එභ 
අසථහග  ඳතින තත්ත්ඹ අනු ආයෂක 
අභහතයහංලග  ලධගඹෝනනඹෂක හිත භඩුඩරඹෂක 
භඟි්ත තීයණඹ යන අතය ඔවු්තගේ ළටුප් ද එභ 
භඩුඩරඹ භඟි්ත තීයණඹ යනු රඵයි. 

යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ විසි්ත ග ස අසථහග  මුද්ර 
ආයෂක ලධරධහරි්ත වහ ගනු රඵන ළටුප් විසතයඹ ඳවත 
ඳරිදි ග . 

 

යෂකනහ ආයෂක රංහ අවි හිත :  
 

ඩුඩහඹ ස නහඹඹකු වහ භට ඇ.ගඩො. 1200ෂක. 

මුද්ර ආයෂක ලධරධහරිඹකු වහ භට ඇ.ගඩො. 840ෂක. 

 

යෂකනහ ආයෂක රංහ අවි යහිත: 

ඩුඩහඹ ස නහඹඹකු වහ භට ඇ.ගඩො. 1110ෂක. 

මුද්ර ආයෂක ලධරධරිඹකු වහ  භට ඇ.ගඩො.  810ෂක. 

(ආයෂක අභහතයහංලඹ විසි්ත සහධීන නළ ත ම්භ වහ 
අයඹ රඵහ  ජ ඇති ඩුඩහඹ ස වළය) 
 

02.  ඉ්තදිඹ්ත හයග  යතු මුහුද වහ Gulf of Oman රහඳඹ 
ආරිත ගෝභහලිඹහනු මුහුම් ගොල්රරු්තගේ ඵරඳෆ ස 
2014 ර්ග  සිට ඉතහ ීයඝ්ර ගර අක් ම් ඇති ලධහ මුද්ර 
ආයෂක ලධරධහරි්ත වහ ඇති ඉල්ලුභ ්රී රංහග  
ඳභණෂක ගනො නහතය්තතය ලගඹ්තද ීයඝ්ර ගර අක් 
ගමි්ත ඳතී. 

 තද  ආසිඹහනු යටර මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්ත 
විගලේගඹ්ත හලු යහගඹ්ත අක් මුදරට නළ ත ම්භ 
ලධහ ්රී රහංකි  මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්තට ඇති ඉල්ලුභ 
අක් ගමි්ත ඳතී.   

03.  අ.   `එ්ත.ජී. ඳණිහතයත්න - අතිගර් ගල් ස (සිවිල් 
ආයෂක වහ ංර්ධන) - ආයෂක 
අභහතයහංලඹ. 

 ආ.   එඹහර් යිස භහර්ල් (වි්රහමි) පී.බී. ගප්රේභම්තද්ර - 
හභහනයහධිහරී (ඳහරන වහ පුහුණු) - යෂකනහ 
ආයෂක රංහ භහභ. 

 ඇ.  ගොභගදෝරු ඩී.එස.ඒ.ඒ.පී. භයසිංව- 
හභහනයහධිහරී (මුද්ර ආයෂක) - යෂකනහ 
ආයෂක රංහ භහභ. 

 ඈ.  ගොභගදෝරු ඒ.ගෂක.එ ස. ජිනදහ - අධයෂක 
(නහවි ගභගවයු ස) - ්රී රංහ නහවි වමුදහ 

 ඉ.  ඩබ්ලි .එල්.ගෂක.ඩබ්ලි . අගබ්යත්න - නීති 
ලධරධහරි - යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ. 

 ඊ.  ඩී.ටී.ජී.පී. විරභනහඹ - ණහධිහරී (මුද්ර 
ගභගවයු ස)  - යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ. 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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04.  මුද්ර ආයෂක ගේහ ළඳයීභ වහ යෂකනහ ආයෂක 
රංහ ආඹතනඹ භඟ ගශීයඹ ගවෝ විගශීයඹ ගඳෞශලි 
මුද්ර ආයෂක භහ ස ගවෝ ඒහග  ගශීයඹ 
ලධගඹෝජිතඹ්ත ගිවිසුභත විඹ යුතු අතය  එභ ගිවිසු සත 
ම්භ වහ අලය ලිඹකිඹවිලි ලධසි ගර  සපර්ණ ගොට 
එභ භහ ස විසි්ත ආයෂක අභහතයහංලඹ ගත ඉදිරිඳත් 
ශ යුතුඹ.  ආයෂක අභහතයහංල අනුභළතිඹ භත යෂකනහ 
ආයෂක රංහ භහභ එභ භහ ස භඟ හභහනය 
ගේහ ගිවිසුභ අත්්ත යනු රඵයි. එභ ලධහ ගභඹ මුද්ර 
ආයෂක භහ ස කිහිඳඹට ඳභණෂක සීභහ ගොට 
ගනොභළත. 

05. ගභභ මුද්ර ආයෂක ලධරධහරි්ත විගශීයඹ මුද්ර ආයෂක 
භහ සර ගේඹ යනු රඵන අතය ඔවු්තගේ ළටුප් 
ගම්භ යෂකනහ ආයෂක රංහ භහභ භඟි්ත සිම් යනු 
රඵයි.  

 (ආයෂක අභහතයහංලඹ විසි්ත සහධීන නළ ත ම්භ වහ 
අයඹ රඵහ ජ ඇති ඩුඩහඹ ස වළය) 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අභහතයහංල ලධග දන. හරිභහර් වහ නර සඳත් ශභනහයණ 

අභහතය රු විජිත් විනඹමුණි ගොයිහ භළතිතුභහ.  

 
ගරු  ගළක ණී විිත ක වියයමුණි මවොයිවළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 
ශළ යවේඳ ක කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற வசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்தம் லக பதோன தொகரஷத்து அஷச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභලධ  සථහය ලධගඹෝ 23(2) ප්රලසනඹට 
අදහශ පිළිතුරු ගද්තනයි තිගඵ්තග්ත. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ  නළවළ. "අභහතයහංල ලධග දන" කිඹරහයි අද දින ළඩ 

ටවග්ත ව්ත ගරහ තිගඵ්තග්ත.  

 

ගරු  ගළක ණී විිත ක වියයමුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற வசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  අගප්- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊග  රු බහනහඹතුභහ කි හ  "ගවට පිළිතුරු ගදනහ" 
කිඹරහ. ග ස ගනත් එෂකද? 

 
ගරු  ගළක ණී විිත ක වියයමුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற வசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

නළවළ  නළවළ. සථහය ලධගඹෝ 23(2) ඹටගත් අවපු ප්රලසනඹට 
පිළිතුයෂක. 

යළඳනය දිවහත්රික්කයකමභ ගතගත යය දණය 
ම ම: ලළරිමළර්ග ශළ යවේඳ ක 

කෂමනළකරණ අමළතයතුමළමප ප්රකළය 
ரழ். ரட்டத்றல் றனத்டி லர் ரசஷடவு: 

லர்ப்தரசண ற்தம் லக பதோன 

தொகரஷத்து அஷச்சரறன் கூற்த 
GROUNDWATER CONTAMINATION  IN JAFFNA 

DISTRICT: STATEMENT BY MINISTER OF 

IRRIGATION AND WATER RESOURCES 

MANAGEMENT 

 
ගරු  ගළක ණී විිත ක වියයමුණි මවොයිවළ මශතළ  
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற வசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa)  

රු ථහනහඹතුභලධ  අපි ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  නර සඳත් 

භඩුඩරග  හර්ඹහරඹෂක විෘත යරහ ඹහඳනඹ ච්ගච්රිග  

රැසම්භෂක ඳළළත්වූහ. ඒ රැසම්භට වබහගි වූ උතුරු ඳශහගත් 

ආඩුක්හයතුභහටත්  ඳහර්ලිග ස්තතු භ්තත්රී අංන්ත භ්තත්රීතුභහටත්  

ටීඑ්තඒ එගෂක ඳශහත් ෘ කර්භ හරිභහර් අභහතය පී. 

අයි්තයග්ත්ත භළතිතුභහටත්  ටීඑ්තඒ එගෂක ඳහර්ලිග ස්තතු  

භ්තත්රී සිශධහර්ථ්ත භළතිතුභහටත්  ඊපීඩීපී එගෂක හිටපු ඳහර්ලිග ස්තතු 

භ්තත්රී කු්ත භළතිතුභහටත්  ්තලධ දිස්රිෂක ඳහර්ලිග ස්තතු භ්තත්රී 

හදර් භසතහ්ත භළතිතුභහටත් භභ සතුති්තත ගනහ.  

ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  භූත ව භතු පිට තිගඵන නර ප්රලසනඹ 

පිළිඵ අපි එදහ  ජර්ක ලගඹ්ත හච්ඡහ ශහ. අපි එතළන ජ 

වඳුනහ ත්ත රුණෂක තභයි  ෘ ක ර්භහ්තතඹ වහ භූත නරඹ 

ළිහගඹ්ත උවහ ළනීභ ගවේතුග්ත නරඹ දූණ ම් ඇති ඵ. 

ඳරීෂකණ භඟි්ත එඹ වති ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  භරහඳවනඹ ලධසි ඳරිදි ශභනහයණඹ 

ගනොකිරීභත් භූත නරඹ අඳවිත්රයණඹට ඵරඳහ තිගඵනහ. ඒ 

ව්තදහ නනතහට පිරිසිම්  ආයෂක කත නරඹ රඵහ ගද්තන නර සඳත් 

භඩුඩරඹ ඹහඳනඹ ඳශහත් හර්ඹහරඹ භඟි්ත යහඳෘති කිහිඳඹෂක 

ආය සබ යරහ තිගඵනහ. 

ඒහ ගභගේයි.  

 

1. ඹහඳනඹ දිස්රිෂක භූත නර අධයඹනඹ. 
 

ගභභ අධයනඹ ඹටගත් ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  භූත නරග  
ගුණහත්භ වහ ප්රභහණහත්භතහ අධයඹනඹ කිරීභට භූත නර 

විදයහත්භ ඳර්ග ණ සිම් යනහ. ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  සිඹලු 
නරධය  සඵ්තධගඹ්ත අධයඹනඹ ය ඒහග  ධහරිතහ  වහ නරඹ 
රැසගන ප්රභහණ පිළිඵ දත්ත රැස කිරීභ අපි දළනටභත් සිම් 

යමි්ත ඳතිනහ. 

 

02.   ඹහඳනඹ දිස්රිග  චු්තනෂක ස ප්රගශලග  සථහපිත විම්ලි 
ඵරහහයඹ ලධහ භූත නරඹ දූණඹම්භ  සඵ්තධගඹ්ත 
අධයඹනඹ යනහ.  

 

රු ථහනහඹතුභලධ  චු්තනෂක ස ප්රගශලග  ඳතින 
නරධයඹ ග්රීස වහ ගතල් හ්තම්ම්භ ලධහ දූණඹට රෂක ම් ඇති ඵ 

හර්තහ වුණහ. ගභභ දූණඹ  සඵ්තධගඹ්ත රුණු අනහයණ ය 
ළනීභ වහ ගභභ අධයඹනඹ සිම් යමි්ත ඳතිනහ. ඳරීෂකණ 
නශ ළිං භඟි්ත භූත නරඹ රහ ඹෆග ස දිලහ  ගොඹහ ළනීභ වහ 

1551 1552 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගභභඟි්ත ටයුතු යන අතය  එහි ප්රතිපර අනු ගභභ ග්රීස ව 
ගතල්ධයඹ වයවහ විහලනඹ ම් ඇති අ්තදභ පිළිඵ රුණු 
අනහයණ ය ළනීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

 
03. ගරෝ ඵළංකු ආධහය ඹටගත් ක්රිඹහත්භ න යහඳෘතිඹ  

ගරෝ ඵළංකු ආධහය ඹටගත් ග ලි ආයෂකණ වහ නර සඳත් 
ළරසු සයණ යහඳෘතිඹ ඹටගත් ඹහඳනඹ දිස්රිෂකග  භූත නර 
ලධභහන ඳශධති සථහපිත කිරීභ වහ එහි අධයඹන ටයුතු 
ඳත්හගන ඹෆභ සිම් යනහ.  

 
04. ගඳොකුණු ප්රතිංසයණඹ ය වඳුනහ ත් නර මරහ්ර 

තුළි්ත නර යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

ඹහඳනඹ නහරි ඵර ප්රගශලඹ තුශ ඳතින ගඳොකුණු 
පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීග ස යහඳෘතිඹ ඹටගත් එභ ගඳොකුණුර 
තළ්තඳත් ම් ඇති ගයෝතභඩ ත්ඨටුර ළඹුය ලධර්ණඹ ගොට  
ආයෂක කත ඉත් ශ යුතු ගයෝතභඩ ත්ඨටුග  කනත්ඹ ලධර්ගශල 
කිරීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

 
05.  ජර්ක හ වන නරග  ගුණහත්භබහඹ ගනසම්භ 

අධයඹනඹ කිරීභ.  

ගඳොකුණු ආරිත ළඹුරු ඳර්ග ණ ළිං ඉදිකිරීභට 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඹහඳනග  නර සඳත් භඩුඩරග  

ඳශහත් හර්ඹහරඹ 2016 ර්ග  න සථහනඹ සථහඳනඹ යනු 

රළබුහ. ගභභ හර්ඹහර නර ඳර්ග ණ ටයුතු වහ 

යහඹනහහයඹෂක පිහිටුහ තිගඵනහ.  

ගඳය ව්ත ශ විගලේ යහඳෘතිරට අභතය ඹහඳනඹ 

ඳශහත් හර්ඹහරඹ භඟි්ත ප්රගශලග  යහනය වහ ගඳෞශලි ආඹතන 

ගභ්තභ නනතහ විසි්ත සිම් යනු රඵන ඉල් ව ස  භූත නර 

මීෂකණ සිම් කිරීභ  නශ ළිං ඉදිකිරීභ  නර ධහරිතහ ඳරීෂකණ සිම් 

කිරීභ  නර හ සඳල්ර යහඹලධ ෂකෂුද්ර ජීවි්ත ව ඵළයගරෝව 

විලසගල්ණඹ සිම් කිරීභ  අත්ගඳො සඳ වි කිරීභ   සභත මි සභට 

අනු නශ ළිංර නර භ්ඨටභ භළනීභ ආ ජ හණිනභඹ හර්ඹඹ්ත සිම් 

යනහ.  

ඕභ්තගතයි ව ඳල්ගරයිර න නර සඳත් භඩුඩර ළඩ 

ඒ සථහපිත කිරීභට ලධඹමිත අතය ඒ වහ අලය මලි පිඹය 

ලධමි්ත ඳතිනහ. මුරතිවු ගුරු්තද විවහයග  ඳහනීඹ නර 

ළටලු වහද අඳ අලය විඳු ස රඵහ  ජ තිගඵනහ. රු ඩේරස 

ගශහන්තදහ භළතිතුභලධ  ඔඵතුභහට ඉදිරිග   ජ ග ස පිළිඵ ඹ ස 

ළටලුෂක ඇති වුගණොත් හච්ඡහ ය එඹ විහ  ජභට අඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  ප්රධහන ටයුතු ආය සබග  ජ ගඹෝනනහ පිළිඵ 

දළනු ස ජභ.  

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳන ක මකටුේඳ ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
වෆම  වරණ  වශන මවේලළ ඳදනම (වංවහථළගත 

ි්ීමමේ) ඳන ක මකටුේඳත 
வசட்ட ச சய ஶசர ன்நம் 

(கூட்டிஷத்ல்) சட்டதோனம் 
SAMATA SARANA SAHANA SEWA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභලධ   භහ ඳවත ව්ත ගඹෝනනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ළභට යණ වන ගේහ ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ වූ 
ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතුඹ." 

 

ගරු ම රකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 

විසින් වහිකර කරන දී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ි්යලන දින්  එය 

මුද්රණය ි්ීමම  නිමයෝග කරන දී.  
 

ලළර්තළ ි්ීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 
මකටුේඳත වමළය වවිබ ගෆන්ම ේ ශළ සුභවළධන අමළතයතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொஷந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றஷனக்கட்டஷப இன. 47(5) இன்தடி  சதோக லுவூட்டல் 

ற்தம் னன்தைரற அஷச்சதக்கு அநறக்ஷக வசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
 

වතය ්රී ගණඳති භක්කයති යන මවේලළ ඳදනම 
(වංවහථළගත ි්ීමමේ) ඳන ක මකටුේඳත 

சத்ற ஸ்ரீ கதற தக்ற ஜண ஶசர ன்நம் 

(கூட்டிஷத்ல்) சட்டதோனம் 
SATHYA SRI GHANAPATHI BHAKTHI JANA SEWA 

FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  
 
ගරු මජ්. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

රු ථහනහඹතුභලධ   භහ ඳවත ව්ත ගඹෝනනහ ඉදිරිඳත් 
යනහ: 

1553 1554 

[රු හමිීම විජිත් විනඹමුණි ගොයිහ භවතහ] 
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"තය ්රී ණඳති බෂකති  නන ගේහ ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ වූ 

ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතුඹ." 

 
ගරු මක්කය.මක්කය. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶக.ஶக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
විසින් වහිකර කරන දී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ි්යලන දින්  එය 

මුද්රණය ි්ීමම  නිමයෝග කරන දී.  
 
ලළර්තළ ි්ීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 

මකටුේඳත වමළය වවිබ ගෆන්ම ේ ශළ සුභවළධන අමළතයතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொஷந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றஷனக்கட்டஷப இன. 47(5) இன்தடி  சதோக லுவூட்டல் 

ற்தம் னன்தைரற அஷச்சதக்கு அநறக்ஷக வசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟ ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  රු ගෂක. හදර් 
භසතහ්ත භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නෆඟී සිටිමභය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභහ උගශ රුග  ජ ප්රහල ශහ  
අතුරුදව්ත වූ තළනළත්ත්ත පිළිඵ හර්ඹහරඹ (පිහිටුම්භ  

ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ර්තය ඉටු කිරීභ) ඳනත් ගටු සඳතට 
අත්්ත ශහඹ කිඹහ. එභ ඳනත් ගටු සඳත ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුග  
 සභත ශ  අසථහග   ජ ඳහර්ලිග ස්තතුග  හභහනය තත්ත්ඹෂක 

ගනොතිබුණු ඵ අඳ වුරුත් පිළි්තනහ. රු ථහනහඹතුභලධ   
ග ස ඳනත් ගටු සඳත  සඵ්තධ අපි ඉතහභ ළදත් ංගලෝධන 
තුනෂක ආඩුක්ට බහය ගදනු රළබුහ. ආඩුක් එභ ංගලෝධන 
පිළිත්තහ. රු ථහනහඹතුභලධ  එභ ංගලෝධන හය බහ 

අසථහග  ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දිඹ යුතු තිබුණහ.  

එභ ඳනත් ගටු සඳත  සභත යන රද 2016 අගෝසතු 11 

ළලධ දින වළ්තහඩ් හර්තහග  1337 තීරු ගගයහි භහ 
ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යනහ. එහි ව්ත න 
ආහයඹට බහඳතිතුභහ ලගඹ්ත ඔඵතුභහ  "රු ියභල් යත්නහඹ 
භළතිතුභහ. එගොශව." ඹනුග්ත ප්රහල ය තිගඵනහ. ඒ 

අසථහග  ජ රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහ ගභගේ ප්රහල ය 
තිගඵනහ.  

 "රු බහඳතිතුභලධ  භට වරිඹට ඇහුගඩු නළවළ. 8 ළලධ පිටුද  11 ළලධ 

පිටුද?  

11 ළලධ පිටුග  න ස  භහ ඳවත ව්ත ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් යනහ:"   

ඒ අනු 11 ළලධ පිටුට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ; 
ඊශඟට අගනෂක ංගලෝධනත් ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. රු 

ථහනහඹතුභලධ  නමුත් ඒ අසථහග  ජ 8 ළලධ පිටුට අදහශ 
ළදත් වූ ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් ය්තන අසථහෂක රළබී නළවළ. 
භවය විට ඔඵතුභහ මුරසුග්ත ඉගන 8 ළලධ පිටුට ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් ය්තනඹ කිඹරහ කිඹ්තන ඇති.  

නමුත් ඒ ඇහිරහ නළවළ ග්තන ඇති. එෂකගෝ ඔඵතුභහටත් 
ඒ භඟ වළගය්තන ඇති. ගොගවොභ වුණත් ඒ ළදත් 
ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කිරීග ස අසථහ භඟ වළරිරහ තිගඵනහ. 

'"ගිවිසු සරට ඇතුශත් ම්භ ඇතුළු ගශීයඹ ලගඹ්ත ගවෝ 
විගශීයඹ ව ංසථහත යන රම් ගවෝ එගේ ගනොභළති 
ංවිධහනඹෂක ගවෝ ඹ ස තළනළත්ගතකු භඟ අලය ඹයි ඕ.එ ස.පී. ට 

ගඳනී ඹන අසථහර  ජ ගිවිසු සරට ඇතුශත් ම්භ' ඹන ගොට 
ඉත් ශ යුතු ග " කිඹන ංගලෝධනඹ තභයි අපි ඉදිරිඳත් 
ය්තන සිිනග . භභ හිතන විධිඹට බහනහඹතුභහ විසි්ත ඒ 

ංගලෝධනඹ පිළිගන තිබුණහ. වළඵළයි ඒ අසථහග  ජ  
ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන අසථහෂක රළබී නළවළ. බහඳතිතුභහ 
ඒ ඉදිරිඳත් ය්තන කිඹහ කි හද කිඹරහ අපි ද්තග්ත නළවළ. 
ගභොද  අඳට ඒ ඇහුගඩු නළති ලධහ. ඔඵතුභහ ඒ ඉදිරිඳත් 

ය්තන කිඹරහ කිඹපු ඵෂක වළ්තහඩ් හර්තහග ත් නළවළ. ියභල් 
යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහට ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් ය්තන කිඹරහ 
කි හභ  ගභොන පිටුද කිඹරහ එතුභහ අවරහ තිගඵනහ. "8 ළලධ 

පිටුද  11 ළලධ පිටුද?" කිඹරහ එතුභහ අහ තිගඵනහ. එතගොට 
ඔඵතුභහ කිඹරහ තිගඵනහ  "11 ළලධ පිටු" කිඹරහ. එතගොට 8 
ළලධ පිටු භඟ වළරිරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි සිම් ගරහ 

තිගඵ්තග්ත. ඒ ලධහ එභ ඳනතට ඹළිත් ග ස ංගලෝධනඹ 
ගගන්තන ඔඵතුභ්තරහ සදහන සද කිඹරහ භභ දළන ්තන 
ළභළතියි. ගභොද  ග ස ළදත් ංගලෝධනරට ඹටත් තභයි අපි 

ග ස ඳනත් ගටු සඳත  සභත ය ළනීභ වහ අගප් ඳළත්ගත්ත 
වහඹ රඵහ ගද්තන තීයණඹ ගශේ. ඒ හගේභ එ ස.ඒ. සුභ්තතිය්ත 
භ්තත්රීතුභහ විසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද ංගලෝධනත් ණනහෂක 

තිබුණහ. ඒහත් යනඹ විසි්ත පිළිනු රළබුහ. නමුත් ඒ ංගලෝධනත් 
ග ස ඳනතට ඇතුශත් ගරහ නළවළ.  

දළ්ත ඳනත අත්්ත ගොට තිගඵනහ. ඳනත් ගටු සඳත 
වති ය්තග්ත ඳහර්ලිග ස්තතුග   ක්රිඹහ ඳිනඳහිනඹට අනු 
ංගලෝධනඹ යන රද ්තති අනුයි. නමුත් ග ස ළදත් 

ංගලෝධන භඟ වළරිරහ තිගඵනහ. එභ ංගලෝධන  ඇතුශත් කිරීභ 
වහ ආඩුක් ඳළත්ගත්ත ග ස ඳනතට නළත ංගලෝධනඹෂක 
ගගන්තන ඔඵතුභ්තරහ සදහන සද කිඹරහ භභ දළන ්තන 

ළභළතියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ අද උගදත් ග ස ළන හච්ඡහ ශහ.   
[ඵහධහ කිරීභෂක] - 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු දිමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභලධ  - 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිග්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ ථහ ය්තන.  ඊට ඳසු 
පිළිතුරු රඵහ  ජභ වහ අසථහ රඵහ ගද්තන ස.  

 
ගරු දිමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඳසු ගිඹ 11 න දහ අතුරුදව්ත වූ 

තළනළත්ත්ත පිළිඵ හර්ඹහරඹ (පිහිටුම්භ  ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව 
ර්තය ඉටු කිරීභ) ඳනත් ගටු සඳත පිළිඵ හච්ඡහ වූ 
අසථහග  ජ  තිබුණු තත්ත්ඹ අනු එළලධ අසථහ ඳනතෂක 

 සභත ය ළනීභට ඵළරි ඵ සථහය ලධගඹෝර ඉතහ ඳළවළදිලි 
ව්ත ම් තිගඵනහ. ඒ ළන අපි ඔඵතුභහටත් රුණු ඉදිරිඳත් 
ශහ. නමුත්  ඔඵතුභහ අද උගශ ග ස ඳනත් ගටු සඳත 
නීතයනුූලර  සභත වූ ඵ ප්රහල ශහ.  

ඳසු ගිඹ 11 න දහ වළ්තහඩ් හර්තහ අද දින අඳ ඉදිරිග  
තිගඵනහ.  එභ වළ්තහඩ් හර්තහ අනු එදහ ග ස බහග  තිබුණු 
තත්ත්ඹ  සපර්ණගඹ්ත ඳළවළදිලි ගනහ. කිසිභ 

ලධලසචිතබහඹකි්ත බහ ඳළතිරහ නළති ඵ ඒ අනු ඳළවළදිලි 
ගනහ. ඉති්ත එළලධ තත්ත්ඹෂක ඹටගත් ගභළලධ ඳනතෂක 
 සභත කිරීභට වළකිඹහෂක ගනොභළති ඵ භහ ව්ත ය්තන 

ළභළතියි. 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඊට අතිගර් ග ස ඳනගත් 27 න 
්තතිග  (iii) න උඳ ්තතිඹට "නහතය්තතය  සමුතිග " 

කිඹන මන ඇතුශත් ය තිගඵනහ.   That is an international 
convention. An international convention has to be approved 

by the Cabinet, signed by the Minister, ratified, brought in to 

Parliament and passed. Until then, an international 

convention will not apply under our Constitution.  But, Hon. 

Speaker, you have announced that you have  endorsed the 

certificate on this Bill, which is not in accordance with the 

Constitution and the Standing Orders of Parliament. 

Parliament has to approve that. ග ස නහතය්තතය  සමුතිඹ 

ඳහර්ලිග ස්තතුට ඉදිරිඳත් ශහද කිඹරහ අපි දළන ්තන ළභළතියි. 
එගවභ න ස ඒ දහද  එඹ  සභත වුණහද කිඹරහ අපි දළන ්තන 
ළභළතියි. එගවභ නළත්න ස ගොගවොභද  "ඵරවත්හයගඹ්ත 

අතුරුදව්ත කිරීගභ්ත ආයෂකහ කිරීභ වහ වූ නහතය්තතය 
 සමුතිග ..." කිඹන උඳ ්තතිඹෂක ගභභ ඳනතට ඇතුශත් ය 
තිගඵ්තග්ත? එළලධ ඵයඳතශ තත්ත් ඇති ම්භ ළන 
ඳහර්ලිග ස්තතුට රුණු කිඹ්තන තභයි අපි ගරහ ඉල්ලුග . 

රු ථහනහඹතුභලධ  නමුත් අඳට ඒ වහ ගරහ රළබුගඩු 
නළවළ. එභ ලධහ ගභහි රංගුබහඹෂක නළති ඵ භභ ඹළිත් ප්රහල 
ය්තන ළභළතියි. අඳ ඒ වහ නළත අසථහෂක ඇති ය 

ළනීභයි ශ යුත්ගත්.  

ඳසු ගිඹ දහ ඳරිපය මුදර  සභත ය ත් අසථහග ත් අඳට 
ග ස විධිඹටභ කි හ. අපි ඳහර්ලිග ස්තතුග  භව ගල් සට ගමෝදනහ 

ශහ  තර්නනඹ ශහ කි හ. නමුත් ඔඵතුභහභ ඳහර්ලිග ස්තතුග  
ගනයසාඹ්තග්ත භ්තවිත මිටුෂක ඳත් යරහ ගොඹහ ත්තහ  
ඡ්තද ප්රතිපරඹ ළරැදියි කිඹරහ. අපි එදහ ඔඵතුභ්තරහග්ත 

ගමෝදනහ රළබුහට  අපි ඳහර්ලිග ස්තතුග  ගෞයඹ ආයෂකහ 

යමි්ත කි හ  ළයදි ඡ්තද ප්රතිපරඹෂක ගද්තන ඵළරි ඵ. රු 

බහනහඹතුභහ ඳහර්ලිග ස්තතුට ගනභ ගඹෝනනහෂක 
ගනළල්රහ සිම් වුණු ළරැශද ලධළයදි කිරීභට අය ඉල්රහ 
ඳහර්ලිග ස්තතුග  ජ එඹ ලධළයදි ශහ.   

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහත් දළ්ත ග ස ළන 

ව්ත ශහ. අපි ඔඵතුභහට කිඹහ සිින්තන ඕනෆ  ංගලෝධන 31ෂක 
ග ස බහට ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණු ඵ. ග සහට සිම් වුගඩු 
ගභොෂකද කිඹරහ වුරුත් ද්තග්ත නළවළ. ඒ ලධහ රු 

ථහනහඹතුභහගේ අධහන ඹ අගප් ග ස අදවට ගඹොමු ය්තන 
කිඹරහ විගලේගඹ්තභ ඉල්රහ සිිනනහ.  

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස භඟභ භභ තත් හයණඹෂක භතු 

ය්තන ළභළතියි. අද දින නයහඹ ඳත්රග  අං 29 අයිතභඹ 
ඹටගත්   ළ්ඨ ඵශද පිළිඵ ංගලෝධන ඳනත් ගටු සඳත ගදළලධ 
ය කිඹම්ග ස ගඹෝනනහ තභත් තිගඵනහ. රු 

ථහනහඹතුභලධ  ග්රේසාහධියණඹ විසි්ත ගභඹ ඵරන්නය ඵට 
ඳත්ය ඇති ඵට ඔඵතුභහ ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුට දළනු ස ම්්තනහ. 
එගවභ න ස  තභත් නයහඹ ඳත්රග  ග ස ඳනත් ගටු සඳත 
තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද? It is there under Item No. 29 of the 

Order Paper as, "Value Added Tax (Amendment) Bill - 
Second Reading."  It should have either been struck out of 
the Order Paper by the Hon. Speaker or withdrawn by the 

Hon. Leader of the House in respect of the Supreme Court 
Order.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you. රු බහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභහ ගභඹ නයහඹ 

ඳත්රගඹ්ත ඉත් කිරීභට ටයුතු යනහද? 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අයි්ත යනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You will have to take that out.   ගනත් රුණු තිගඵනහද 
ඳළවළදිලි ය්තන?  බහ එඟද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නෆඟී සිටිමභය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් ම්යංල භ්තත්රීතුභහ තහ ය්තන. 
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ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඳසු ගිඹ 11ළලධ බ්රවසඳති්තදහ දිනග  ජ 
අතුරුදව්ත වූ තළනළත්ත්ත පිළිඵ හර්ඹහරඹ පිහිටුම්ග ස ඳනත් 
ගටු සඳත විහදඹට ්තනහ අසථහග  ජ  භභ ග ස ආනඹට 

ඇවිල්රහ දිගි්ත දිටභ ඔඵතුභහග්ත ගඵ ජභෂක ඉල්රහ සිිනඹහ. 
නමුත් ඒ ග රහග  තිබුණු හතහයණඹ අනු ඔඵතුභහට ඒ 
ඇග්තනට නළතුහ ග්තන පුළු්ත. අද එභ වළ්තහඩ් හර්තහට 

අධහනඹ ගඹොමු යරහ ඵළලුභත් නහථ ගනහ  එදහ ගඵ ජභෂක 
ඉල්රශ ජ ගඵ ජභෂක රඵහ ගනො ජ  ඡ්තදඹෂක රළබීභට අලය ඒ ංයහ 
දල්්තග්ත නළති  ංයහ ලධකුත් ය්තග්ත නළති ඉතහ 
අත්තගනෝභති ආහයඹකි්ත ඒ ඳනත් ගටු සඳත  සභත ය 

ළනීග ස ක්රිඹහලිඹ දිඹත් ශ ඵ. එගවභ යපු ලධහ තභයි 
ආඩුක්භ ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණු ංගලෝධනත්  ගනත් ඳහර්ලස 
ඉදිරිඳත් යපු ංගලෝධන ගඵොගවොභඹකුත් ඇතුශත් ගරහ 

නළත්ගත්. ඒ භනහ ගර නහථ ගනහ  ග ස වළ්තහඩ් හර්තහ 
කිඹරහ ඵළලුහභ. ඒ ලධහ රු ථහනහඹතුභලධ  එ ඳළත්තකි්ත 
ආඩුක් අගප්ෂකහ ශහ න ස ග ස ඳනත් ගටු සඳතට තත් 

ංගලෝධන ප්රභහණඹෂක ඇතුශත් විඹ යුතුයි කිඹරහ  ඒ ගරත් 
නළවළ.  

එඹට වහඹ ම්්ත අගනකුත් විඳෂක ඩුඩහඹ ස  ජ තිගඵන 
ංගලෝධනත් මුළුභලධ්තභ ඇතුශත් ගරහ නළවළ. අපි න ස ඒට 
වහඹ ම්්තග්ත නළවළ. අපි වහඹ ගනොම්්තන ලධහ අගප් ංගලෝධන 
ඇතුශත් ගරහද  නළශද කිඹරහ අඳට අදහශ නළවළ. වළඵළයි  රු 
ථහනහඹතුභලධ  ඳහර්ලිග ස්තතුග  ඊට ඡ්තදඹ ගදන අසථහග  ජ 
ඊට ඳෂක ඡ්තදඹ ම්්ත ඳහර්ලස ඵරහගඳොගයොත්තු ගරහ  විලසහ 
යරහ තිගඵනහ  තභ්තගේ ංගලෝධන ගභඹට ඇතුශත් ග්තනට 
ඇති කිඹරහ. දළ්ත ඔවු්තගේ විලසහඹ බං ගරහ තිගඵනහ. 
එතගොට ඒ ගොල්ර්ත අගප්ෂකහ බංත්ඹට ඳත් වුණහභ ඒ 
අඹග්ත ත්ත ඡ්තදඹ හධහයීමයණඹ ය්තන න ස  නළත 
ආඩුක්ට ීමභෂක තිගඵනහ  එභ ඳනත ඳහර්ලිග ස්තතුට 
ගේ්තන. එගවභ ගනළල්රහ තභ්ත අගප්ෂකහ යන අදහශ 
ංගලෝධනත්  තභ්තට ඳෂක ඡ්තදඹ ම්්ත සිඹලු ගදනහගේ 
ංගලෝධනත් ඇතුශත් ය්තන. එගවභ දහමහයහත්භ ීමභෂක 
ආඩුක්ට තිගඵනහ. රු බහනහඹතුභහට අපි ඉතහ ඕනෆමි්ත 
කිඹනහ  අගප් යග්ඨ ආයෂක වමුදහ්තට එගයහි යහන 
ඳළමිණිලි ලධර්භහණඹ යන හර්ඹහරඹෂක ග ස පිහිටු්තග්ත කිඹරහ. 
අද තමු්තනහ්තගේරහ "එගවභ නළවළ" කිඹරහ කි හට ගවට දගේ 
ග ස ඇස ඳනහපිට ඔප්පු ග්තන ඳට්ත ්තනහ. ග ස 87-89 
හරග  අතුරුදව්ත වූ තළනළත්ත්ත පිළිඵ ගොඹන 
හර්ඹහරඹෂක ගනොගයි. ග ස තලධයභ යුශධග  ජ ආයෂක 
වමුදහ යපු ළඳම්භ අගනෂක ඳළත්තට වයන හර්ඹහරඹෂක; 
ගමෝදනහ ලධර්භහණඹ යන ෂළෂකටරිඹෂක. ඒ ලධහ රුණහයරහ 
ගභඵඳු ඳනතෂක ඒ ආහයඹට  සභත වූහ ඹළයි ර්තග්ත නළති 
තමු්තනහ්තගේරහට වහඹ ම්්තන ඳහර්ලස ගගයහිත් අක්භ 
ණග්ත රහ ඵරහ අගප් ඉල් වභ ගගේ ගතත්  ඒ 
ඳහර්ලසඹ්තගේ ඉල් වභත් රහ ඵරහ රුණහයරහ එභ ඳනත 
නළත ඳහර්ලිග ස්තතුට ගේ්තන ටයුතු ය්තන කිඹරහ අපි 
ඉතහභ ඕනෆමි්ත ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  රු භ්තත්රීතුභහ. රු බහනහඹතුභහ ථහ ය්තන. 
 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ීමඳ ළයඹෂකභ කි හ  

විගලේගඹ්තභ 71  89 ව උතුරු - නළ ගඟනහිය යුශධඹ ඳතින 

හරඹ තුශ ජීත් ගච්ම අඹ ග ස විහදඹ එනගතෂක ඵරහගන 

හිිනඹහ කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹ්තභ භභත් 1971 ජ නීති ශියගඹෂක. 
1989 ජ තභයි භභ Parliament එට ආග . උතුරු - නළ ගඟනහිය 
යුශධඹ ඳළති හරග  අපි ජීත් වුණහ. ග ස විහදඹ ඳත්්තන 
භභත් විලහර උන්තම්කි්ත හිිනග . නමුත් ඒ විහදඹ නළළත්වූග  

වුද? අපි ගනොගයි ග්ත ඒ විහදඹ නළළත්වූග ? අපි ගනොගයි  ඒ 
විහදඹ නළළත්වූග . ග සගොල්ර්ත කිඹන විධිඹට ග ස ඳනත 
ළදත් ඳනතෂක න ස  ඇත්ත ලගඹ්තභ ග සගොල්ර්ත තභ්තගේ 

පුටුරට ගිහිල්රහ රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන තිබුණහ  ග ස "ශට" 
එ්තග්ත නළති. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අපි එදහ ග ස ළන කි හ.  

 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලිග ස්තතුට එ්තග්ත ථහ ය්තන  "ශට" එ්තන 
ගනොගයි. 

 

ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට එදහ විනහිහ 12යි ථහ ය්තන රළියරහ තිබුගඩු. 
 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළභ දහභ "ශට" එනහ. [ඵහධහ කිරී ස] 2016 ජුලධ භහග  

22ළලධදහ තභයි ග ස ඳනත් ගටු සඳත ඳහර්ලිග ස්තතුට ඉදිරිඳත් 
ගශේ  රු ථහනහඹතුභලධ. වුරුත් ග ස ඳනත් ගටු සඳතට 
විරුශධ අධියණඹට ගිග ත් නළවළ; no one went to Court.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අවන ප්රලසනඹට උත්තය රඵහ ගද්තන. 
 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවන ප්රලසනඹට උත්තය රඵහ ගද්තන ස. ඳසු ගිඹ ආඩුක් 
හරග   රිමර්ඩ් ඳතියණ  හිටපු ඇභතිතුභහ ඳනත් ගටු සඳත් 13ෂක 
එ දගේ  සභත ශහ භට භතයි. [ඵහධහ කිරී ස] ඳනත් 

 ගටු සඳත් 13ෂක එ ද ගේ  සභත ශහ. 
 

ගරු මකමශිතය රඹුක්කයලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு வகவயலி ம்தைக்வல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඳනත් ගටු සඳත් 26ෂක. 
 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීමඹද  ණන? 
 

ගරු මකමශිතය රඹුක්කයලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு வகவயலி ம்தைக்வல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඳනත් ගටු සඳත් 26ෂක. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගගවළිඹ යඹුෂකළල්ර භ්තත්රීතුභහ කිඹනහ  එ දගේ 
ඳනත් ගටු සඳත් 26ෂක  සභත ශහඹ කිඹරහ. ඵර්තන!  

 
ගරු මකමශිතය රඹුක්කයලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு வகவயலி ம்தைக்வல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ ඳනත ස ගටු සඳත් ග ස හගේ ඳනත් ගටු සඳත් ගනොගයි. 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගගේ ගතත් දළ්ත ඳයෂකකු  ළිහයි. රු ථහනහඹතුභලධ  
ඔඵතුභහ ග ස ඳනත් ගටු සඳත  සභත යරහ දළ්ත අත්්ත 

යරහයි තිගඵ්තග්ත. You cannot reverse the process.  ප්රභහද 
ළිහයි. [ඵහධහ කිරීභෂක] ගභොන ඹහළුහද? [ඵහධහ කිරී ස] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ග ස පිළිඵ ගවොඹරහ ඵරමු. දළ්ත නනතහ විමුෂකති 
ගඳයමුගණ්ත  - 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ංගලෝධන කිගඹ හ න ස ඒ 
ංගලෝධන සිඹල්ර වළ්තහඩ් හර්තහට ඇතුශත් ගනහ. ඒ හර 
ගෝ්ඨිනඹ භළශගශ ගවෝ භභ  ංගලෝධන ින කිගඹ හ. භභ 

ද්තග්ත නළවළ  රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහ ංගලෝධන තුනභ 
කිගඹ හද කිඹරහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිඵ ගොඹහ ඵරහ ඒට විඳුභෂක රඵහ ගද්තන. 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගභගවභයි.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake 
රු ථහනහඹතුභලධ  හය බහග  බහඳතියඹහ වළිනඹට 

ඔඵතුභහ කිඹ්තන ඕනෆ  "ග ස ්තතිඹ දළ්ත තිගඵනහ.  දළ්ත 
ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන" කිඹරහ. වළ්තහඩ් හර්තහ ඵළලුහභ 
ගඳගනනහ  ථහනහඹතුභහ කිසිභ තළන එගවභ ප්රහලඹෂක 

යරහ නළති ඵ. අසථහ ගද ජ ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන 
කිඹරහ ප්රහල යරහ තිගඵනහ. ඒ අසථහ ගදගෂක ජභ ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. ඳනත් ගටු සඳගත් 8ළලධ පිටුග  

ඇතුශත්  ඒ අදහශ ්තතිඹට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීග ස 
අසථහ භඟ වළරිරහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ තභයි අපි ඔඵතුභහග්ත 
ඉල්ර්තග්ත ඒ ංගලෝධනඹ නළත ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ 

රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ.  

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳට ඒ  සඵ්තධගඹ්ත හච්ඡහ ය්තන පුළු්ත. We are 
prepared to discuss it; අපි ඒ  සඵ්තධගඹ්ත හච්ඡහ ය්තන 
සදහන ස. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"හච්ඡහ" යනහ කිඹ්තග්ත ගභොෂකද? 

 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"හච්ඡහ" යනහ කිඹ්තග්ත ඔඵතුභහට  - 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභ්තරහ  එඟ වුණු ංගලෝධනඹ  
ග ස. එඟතහට ඳත් යපු ංගලෝධනඹ ගභතළන "ශට" 

ඵළවළරහ දඟරපු පිරිෂක ලධහ ඉදිරිඳත් ය්තන ගනොවළකි වුණහ. 
ඒගොල්ර්තට ග ස ඳනත වුභනහ වුගඩු නළවළ. ඒගොල්ර්තට   
ඕනෆ වුණහ ගන ගන ගල්ර ස.  ග ස භවත්රු "ශට" ඵළවළරහ 

අගප් අයිතිඹ උම්යහ ත්තහ. [ඵහධහ කිරී ස] අඳට ඒ ඳනත ඕනෆ 
වුණහ. අඳට ඕනෆ වුණු ගශ ළන තභයි භභ ග ස කිඹ්තග්ත. 
ඔඵතුභ්තරහට ඕනෆ වුණු ගශ ළන ගනොගයි ග්ත ග ස කිඹ්තග්ත. 

භට ඕනෆ වුණු ගශ ළන තභයි භභ ග ස කිඹ්තග්ත. ඔඵතුභ්තරහට 
ඕනෆ වුණු ගශ ළන "ශට" ඵළවළරහ කිඹහ ්තන.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ස  සඵ්තධගඹ්ත පිළිතුයෂක රඵහ ගද්තන පුළු්තද  රු 
බහනහඹතුභහ? 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් ය ්තන 
අඳට වුභනහ වුණහ. ඒ අගප් අසථහ. ඒ තභයි අපිට වුභනහ 
වුගඩු. ගන ගන අඹට ගනත් ගශල් ඕනෆ වුණහට භට 

ය්තන ගදඹෂක නළවළ. ඔඵතුභ්තරහ ග ස "ශට" ඵළවළරහ 
දඟර්තන. ඵඩ පිනු ස ළහුත් භෂක නළවළ  ගදය ගිහිල්රහ.  

රු ථහනහඹතුභලධ  අලයතහ තිබුගඩු ග සයි. ඉතහ 

ඳළවළදිලි ගර ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය ්තන අඳට අසථහ 
තිබුණහ. ගභතළන දළඟලිල්රෂක ලධහ ඒ අසථහ  කිඹ්තන 
ඔඵතුභහටත් භඟ වළරිරහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ තභයි භභ කිඹ්තග්ත 
ග ස ඳනත නළත ඳහර්ලිග ස්තතු ට ගනළල්රහ  ග ස ංගලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ. ඒ තභයි 
අඳගේ ගඹෝනනහ. 

 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, normally when an Amendment is brought in, it 

has to be read out. But, I do not know whether the Hon. 

Bimal Rathnayake or any other Hon. Member read out 

the Amendments. 
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ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ඉතහ ීමගභ්ත ග ස හයණඹ 
කිඹ්තන ළභතියි. භගේ ඳෂකඹ ලගඹ්ත ග ස ඳනතට අදහශ 
යන ංගලෝධන තුනෂක ස යරහ  අපි ඒ ංගලෝධන උගශ 

රුග  ජ විගශල ටයුතු අභහතයතුභහට - එතුභහ තභයි ග ස 
ඉදිරිඳත් ගශේ. - ඉදිරිඳත් ශහ.  

රු රෂකසභ්ත කිරිඇල්ර ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහගේ 

හර්ඹහරඹට අපි ඒ ංගලෝධන ඇතුශත් පිටඳතෂක එ හ. ග ස 
 සඵ්තධ ටයුතු යන ථහනහඹතුභහගේ ලධරධහරි 
භවත්රු්තටත් ගේ භවත්රු වයවහ ග ස ංගලෝධන රඵහ 
ම්්තනහ. 

රු ථහනහඹතුභලධ  2016 අගෝසතු භ 11 ළලධ දින 
වළ්තහඩ් හර්තහග  1333 ව 1334 තීරු අං ඹටගත් ඇතුශත් 
භගේ ථහග  භහ ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ත ය තිගඵනහ  අපි 

ඉදිරිඳත් යපු ංගලෝධන තුන කුභෂකද කිඹරහ.    

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහ ංගලෝධන තුනභ 
කිඹහ තිගඵනහද? 

 
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු බහනහඹතුභලධ  2016 අගෝසතු භ 11 ළලධ දින 

වළ්තහඩ් හර්තහග  ව්ත න භගේ ථහග  ඒ ංගලෝධන 
තුනභ තිගඵනහ.  

ඒ අනු එදින වළ්තහඩ් හර්තහග  1333 තීරුග  ගභගේ 

ව්ත නහ: 

".... 8ළලධ පිටුග   21ළලධ ගප්ළිග  සිට තිගඵනහ  'ගශීයඹ ලගඹ්ත ගවෝ 

විගශීයඹ ව ංසථහත යන රම් ගවෝ එගේ ගනොභළති ංවිධහනඹෂක 

ගවෝ ඹ ස තළනළත්ගතකු භඟ අලය ඹයි' කිඹරහ. .."  

ඒ කිඹ්තග්ත "ඒ ගිවිසු සරට එශඹීභට තිගඵන අයිතිඹ ඉත් 

ය්තන" කිඹන ංගලෝධනඹ අය හර ගෝ්ඨින භළශගශ පිසසු 
නටශදි භගේ ථහග  ජ ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභහ ව්ත ශ ඳරිදි ළසිකිළිග  ය්තන ඕනෆ 

ගශල් ගභතළන ය ය සිින ්ඨිනඹ භභ ථහ ඉදිරිඳත් යන 
ගොටත් ඒ ගශල් ශහ.  

භභ ඒ ංගලෝධන භගේ ථහග  ජ  ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ; 

රු රෂකසභ්ත කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට ලි්ත රඵහ  ජරහ තිගඵනහ; 
ඳනත ඉදිරිඳත් යපු රු ඇභතිතුභහට රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. එතුභහ 
අගප් ංගලෝධනඹට එඟ වුණහ. රු ථහනහඹතුභහගේ 

ලධරධහරී භඩුඩරඹටත් ඒ ංගලෝධන අපි රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. 
රු ථහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභහටත් ගභඹ ඳළවළදිලි ඇති.  රු 
ථහනහඹතුභලධ  2016 අගෝසතු 11 දින වළ්තහඩ් හර්තහග  

1336 තීරු ඵළලුගොත් ඔඵතුභහටත් ගභඹ ගත්ගයනහ. ඔඵතුභහ "1 
සිට 10 ගතෂක ්තති ඳනත් ගටු සඳගතහි ගොටෂක වළිනඹට 
තිියඹ යුතු ඹයි ලධගඹෝ යන ර ජ" කිඹරහ 1 සිට 10 දෂකහ වූ 
්තති එට ්තනහ. එතගොට රු ථහනහඹතුභලධ  

ගභතළන ළසිකිළිග  ළඩඹ ය ය සිින ්ඨිනඹ ලධහ -අදත් 
දඟරන- ඒ ඔඵතුභහට ඇගව්තග්තත් නළවළ  භට ඇගව්තග්තත් 

නළවළ. ඔඵතුභහ ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන කිඹරහ කි හද 

කිඹරහ භභ ද්තග්තත් නළවළ. ඔඵතුභහට භගේ අංබහඹ ඔප්පු 
ය්තන අලය ලධහයි භභ ග ස රුණු කිඹ්තග්ත. රු 
ථහනහඹතුභලධ  රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහ රුණු 
ඉදිරිඳත් යන රද අසථහග  ජ කි හ හගේභ 2016 අගෝසතු 

11ළලධ දින වළ්තහඩ් හර්තහග  1337 තීරුග  ව්ත න 
ආහයඹට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන කිඹරහ ඔඵතුභහ භට 
කි හභ භභ අවනහ  "... 11 ළලධ පිටුද?" කිඹරහ. ඒ 

අසථහග  ජ භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ  "රු බහඳතිතුභලධ  භට 
වරිඹට ඇහුගඩු නළවළ. 8 ළලධ පිටුද  ...." කිඹරහ. ඒ ලධහ රු 
ථහනහඹතුභලධ  ඒ අසථහග  ඔඵතුභහ ව්ත ශ ගශල් භට 

ඇහිරහ නළවළ. ඔඵතුභහ භවය විට භට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් 
ය්තන කිඹරහ කිඹ්තනත් ඇති. ගභතළන හර ගෝ්ඨින යපු; 
ඳහර්ලිග ස්තතුට සුම්සු නළති මන බහවිත යපු ඩුඩහඹභෂක ලධහ 

තභයි භට ව භගේ ඳෂකඹට ග ස අසථහ නළති ගරහ 
ති ගඵ්තග්ත. [ඵහධහ කිරී ස] රුණහයරහ ඔඵතුභ්තරහ ට 
වගන ඉ්තන.  

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස ංගලෝධනඹ අඳට ඒ අසථහග  ජ 

ඉදිරිඳත් ය්තන ඵළරි ්තග්ත අඳට ඒ අනලය ලධහ ගනොගයි. 
මීට ලි්ත අපි ඒ ංගලෝධන වළභ විධිඹටභ ඉදිරිඳත් ශහ. 
නමුත්  ග ස බහග  ඒ ගරහග  ඇති වූ තත්ත්ඹ ලධහයි අඳට ඒ 

ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තන ගනොවළකි වුගඩු. රු ඇභතිතුභලධ  
2016 අගෝසතු 11 වළ්තහඩ් හර්තහග  භභ ථහ අ්ත 
ය්තග්තත්  "...ංගලෝධනරට ඹටත් ග ස ඳනත් ගටු සඳත 

ගනුග්ත අගප් වගඹෝඹ රඵහ ගදන ඵ. අපි ආඩුක්ට 
ඵරය කිඹහ සිිනනහ  ...." කිඹරහයි. ඒ ලධහ අගප් අයිතිඹ තභයි 
ගභහි ජ නළති යරහ තිගඵ්තග්ත. අගප් අයිතිඹ නළති ගශේ රු 

ථහනහඹතුභහ ගනොගයි. අගප් අයිතිඹ නළති ගශේ සුළු 
ල්ලිඹෂක. ගශලඳහරන දහමහයඹ අනු වහ එඟ වූ ඳරිදි අඳ රඵහ 
ම්්ත ංගලෝධනඹ ඉතහ ළදත් ංගලෝධනඹෂක. රු 

ථහනහඹතුභලධ  ඒ ලධහ එභ ංගලෝධනඹ පිළිගන එඹ නළත 
ග ස රු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභට දළ්ත එඟ ්තන කිඹරහ අපි 
ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ. එගවභ නළති ග ස  සඵ්තධගඹ්ත 
නළත නළත හච්ඡහ ය්තන ගදඹෂක නළවළ. ඔඵතුභ්තරහ ග ස 

ංගලෝධනඹට එඟ ගරහයි සිිනග . 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස න විට ඳනත් ගටු සඳත  සභත 
ගරහ අ්ත. [ඵහධහ කිරී ස] රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහ 

කිඹන ංගලෝධනඹ ගේ්තන න ස  ඳනත නළත ඳහර්ලිග ස්තතුට 
ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ. We will have to bring it as an 
amendment to the Office on Missing Persons (Establishment, 

Administration and Discharge of Functions) Act.  එදහ  සභත 
වූ ඳනතට ංගලෝධනඹෂක වළිනඹට නළත ග ස ංගලෝධනඹ 
ගේ්තන ඕනෆ. ගභතුභහ කිඹන ගශ භභ පිළි්තනහ. වළඵළයි  භභ 
විඹඹ බහය ඇභතිතුභහ එෂක හච්ඡහ යරහ ඉතහභත් ඉෂකභලධ්ත 

ග ස  සඵ්තධගඹ්ත පිළිතුයෂක ගදනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒට විඳුභෂක රඵහ ම්්තගනොත් ගවොයි. 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක්කය 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ළරැශදෂක ගරහ තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will have to consult the Minister. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, it is better that you consult the Minister 

concerned. ඒට හධහයණඹෂක ඉසට ය්තන. 
 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ියභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහ කිඹන එ භභ 
පිළි්තනහ.  But I will have to consult the relevant Minister. 

 
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභලධ  අතුරුදව්ත වූ තළනළත්ත්ත පිළිඵ 

හර්ඹහරඹ ක්රිඹහත්භ න ආහයඹ පිළිඵ ගයගුරහසි ස 
ය්තන කිඹරහ ග ස ඳනතටභ අදහශ අධියණ ඇභතිතුභහට ඹ ස 
කිසි ඵරතර ප්රභහණඹෂක ඳයහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ විගශල 

ටයුතු අභහතයහංලඹටත් ග ස  සඵ්තධ ගයගුරහසි ස ය්තන 
කිඹරහ තිගඵනහ. ඒට භහ තුන හරඹකුත් රඵහ  ජරහ 
තිගඵනහ. ඒ අනු ග ස ආඹතනඹ සථහපිත ගරහ ක්රිඹහත්භ 
්තග්ත සථියභ ත භහ තුනට ඳසගේයි. ඒ ලධහ ග ස  

 සඵ්තධගඹ්ත ආඩුක්ට ඕනෆ තය ස ල් තිගඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභලධ  අඹ ළඹට ලි්ත ග ස ඳනතට ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් ය්තන අසථහ ගද්තන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහග්ත 

ඉල්රහ සිිනනහ. ගභොද  එතගොට ඳනත ක්රිඹහත්භම්භට 
ඵහධහෂක නළවළ. 

 
ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන එ භභ පිළි්තනහ. ඔඵතුභ්තරහ ංගලෝධන 

තුනෂක ඉදිරිඳත් ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු වූ ඵත් භභ ද්තනහ. 
එභ ලධහ භභ විඹඹ බහය ඇභතිතුභහ එෂක ථහ යරහ අඹ ළඹට 
ලි්ත ග ස ප්රලසනඹට විඳුභෂක රඵහ ගද්තන ස. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ප්රලසනඹ අහනඹෂක යමු. ග ස හධහයණ ඉල් වභෂක. 

 
ගරු මකමශිතය රඹුක්කයලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு வகவயலி ம்தைக்வல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස ඳනත ඉදිරිඳත් යපු ගරහග  

එ දගේ 13ෂක  26ෂක කිඹන ථහ-  [ඵහධහ කිරී ස]  I am 
repeating that; I am not disputing that. ඒ  සඵ්තධ ගභතළනට 
අදහශ ්තග්ත නළවළ. ගභොද  ග ස ඳනත අපි දකින විධිඹට 

අතිලයි්තභ ළදත් ඳනතෂක. ඒ හගේභ එඹ ්රී රංහ ව 
ඇගභරිහ එට එතු ගරහ එෂකත් නහතී්තගේ ංවිධහනඹට 
ම්්ත ගඹෝනනහග  වතයළලධ ්තතිග  ඳළවළදිලි තිගඵන 

commitment එෂක. එගවභ නළත්න ස ්රී රංහ යනඹ බහය ගන 
තිගඵන ළඩ ගොටෂක. ඒ ලධහ  ග ස ඳනත ඒ  සඵ්තධගඹ්ත 
අතිලයි්ත ළදත් න තී්තම්ෂක වළිනඹට අපි රනහ.  

රු ථහනහඹතුභලධ  රු රෂකසභ්ත කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ 

වළභ ගරහග භ කිඹන ථහෂක තභයි අපි උහවි ගනොගිඹ එ. ඒ 
එෂකභ රු අභළතිතුභහ ඊට ඳසුදහ  LAWASIA Conference 
එගෂක ජ ශ ථහග  ජ ගභගවභ කිඹනහ:  

“I am surprised why the Opposition did not go to 

courts on this matter.” So, obviously and consciously, he 

knew that there were some contentious issues. He himself 
mentioned that in his speech at the LAWASIA 

Conference.  

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස සිම්ම් ස සිඹල්ර අතය  -අපි 
ගනොගයි.- විවිධ ඳෂක විසි්ත එභ ඳනත් ගටු සඳතට අදහශ 

ංගලෝධන 31ෂක ග ස රු බහට ගනළල්රහ තිබුණහ. 
ගභතුභ්තරහ 17ෂක  නනහධිඳතිතුභහගේ කිඹරහ භහි්තද භයසිංව 
භළතිතුභහ  ංගලෝධන 4ෂක  නනතහ විමුෂකති ගඳ යමුගණ්ත 3ෂක  

සුභ්තතිය්ත භ්තත්රීතුභහ 7ෂක ආ ජ ලගඹ්ත ංගලෝධන 31ෂක 
ගනළල්රහ තිබුණහ. රු ථහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභහ ගවොටභ 
ද්තනහ  හය බහ  හර ඳරිච්ගේදඹ  තුශ  අවල් ්තතිග  

අවල් ගප්ළිග  සිට අවල් ගප්ළිඹ දෂකහ කිඹරහ ඒ ංගලෝධන 
31ට බහග  අනුභළතිඹ ්තන ඕනෆඹ කිඹන එ. එතගොට 
බහ "Aye" කි හභ ඔඵතුභහ ඒ ංගලෝධනඹ ඇතුශත් යරහ 

සථිය යනහ. එදහ එළලධ සිම්ම්භෂක වුගඩු නළවළ. එඹට ලධදවට 
රුණෂක වළිනඹට ඉදිරිඳත් යන   ශට ඵළවළරහ ශ ක්රිඹහලිඹ 
 සඵ්තධ හයණහග්ත අපි ඉත් ්තග්ත නළවළ. ඒ වූ ගශ 

තයඹෂක. ඒ වුරුත් දළෂකහ.  

We are not withdrawing from that situation. But that 
does not mean, when such a situation takes place, that 

you can completely do away with the normal procedure 

of the Parliamentary activities. That is what has happened 

in this whole issue. I, as one of the Members of 
Parliament who was in the Well of the House, accept that 

that has created a serious concern. But, at the same time, 

that does not mean that you should do away with all the 

procedures and traditions of Parliament, which has taken 
place. Hon. Speaker, you are aware of it and certainly, 

you were aware that the Hansard Department was also 

finding it difficult to report.   

To my knowledge, out of the 31 amendments, there 
were only two that were moved. Therefore, this matter 

needs reconsideration to see as to how we could make 

these errors right and get it passed.  As the Hon. Speaker 

said, the Government has 171 Members. Therefore, 
obviously it will go through. But in fairness to the 

Parliamentary procedures and traditions, I think it is best 

that you give an opportunity after consultation with the 

Minister concerned,  and the Hon. Leader of the House 
could certainly consider it.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභලධ  භට කිඹ්තන තිගඵ්තග්ත  people 
who complain must come with clean hands.  

1565 1566 
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ගරු ආනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கஶக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ආන්තද අලුත්භගේ භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහගේ point of 
Order  එ ගභොෂකද? 

 
ගරු ආනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கஶக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඒ ඳනත් ගටු සඳත  ඳහර්ලිග ස්තතුට 
ගනළල්රහ ඕනෆ විධිඹට විහද ය්තන අසථහ  ජරහ තිබුණහ. 
ඕනෆ තය ස හච්ඡහ යරහ ඒ  සභත ය්තන තිබුණහ. ගභතළන 
මී වයෂක ින ඳළ්තනහ හගේ ටයුතු ශහභ රු 

ථහනහඹතුභලධ   අගප් ආත්භ රුත්ඹත් නළති ගනහ. [ඵහධහ 
කිරී ස]  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගවොයි. රු භ්තත්රීරුලධ   විඳෂකග ත්  ආඩුක් ඳෂකග ත් 

භළති ඇභතිරු්ත ග ස හයණඹ ළන ඳළවළදිලි ශහ. 
විගලේගඹ්තභ අද විඳෂකඹ ගඵොගවොභ හභහමී  ගඵොගවොභ 
රුත්ගඹ්ත රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ  සඵ්තධගඹ්ත ග ස 

අසථහග  ජ භගේ ගෞයඹ  පුද යනහ. ඒ හගේභ එදහ රු 
භ්තත්රීරු ගඵොගවෝ ගදනකුට ථහ ය්තන අසථහ රළබුගඩු 
නළවළ. ඒ ළන භගේ නහටු ප්රහල යනහ. රු විභල් 

ම්යංල භළතිතුභහගේ  රු ම්තද්රසිරි න ජය භළතිතුභහගේ  රු 
විඳෂක නහඹතුභහගේ  විඳෂකග  ප්රධහන ංවිධහඹතුභහගේ  
ආඩුක් ඳෂකග  භ්තත්රීරු ගඵොගවෝ ණනගේ  විඳෂකග  
භ්තත්රීරු ගඵොගවෝ ණනගේ  රු දිග්තස ගුණර්ධන 

භළතිතුභහගේ ඩුඩහඹග ස ගඵොගවෝ ගදනකුගේ න ස ථි 
රළයිසතුග  තිබුණහ. ඒ හගේභ තභයි එදහ ගරහ ග්ත ය 
තිබුණු ආහයඹ. එෂකත් නනතහ ලධදවස ්තධහනග  ගරහග්ත 

වරිඹටභ සිඹඹට 50ෂක ඔඵතුභහගේ ඳෂකඹට ග්ත ය තිබුණහ. 
ගභතළන ජ ඔඵතුභ්තරහ දළන ්තන ඕනෆ  ප්රනහත්තත්රහදඹ සථහපිත 
යට ප්රධහන රෂකණඹ  යනග  වදිසි ටයුතු වහ ප්රමුත්ඹ 

රඵහ  ජභයි කිඹන එ. ඒ අනු ගභභ ඳනත් ගටු සඳත විහදඹට 
ළනීභ වදිසි  ටයුත්තෂක කිඹරහ යනඹ තීයණඹ ශහ. 
ථහනහඹයඹහ ලගඹ්ත භට ඳෂකග්රහහී ග්තන ඵළවළ. 

ථහනහඹයඹහ ලගඹ්ත භට ඵහුතය භතඹ අනු ක්රිඹහ ය්තන 
ගනහ.  එදහ ඳෂක නහඹ රැසම්ග ස ජ ඳහර්ලිග ස්තතුග  භ්තත්රීරු 
173 ගදගනෂක ලධගඹෝනනඹ යන ගශලඳහරන ඳෂක නහඹයි්ත 

ගභභ ඳනත් ගටු සඳත විහදඹට ළනීග ස අසථහ ළන ථහ 
ශහ. ඒ අනු  රෑ 10 න ගතෂක ගවෝ 12 න ගතෂක ගවෝ විහදඹ 
ඳත්්තන පුළු්ත ඵ අගප් ඒහඵශධ විඳෂකග  නහඹතුභහට 
ව්ත ශහ.  

නමුත් ග ස ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් කිරීග ස ජ ග ස ඵහධහ 
සිශධ වුගඩු ඇයි? භභ ආඹහමනහ ශහ  "රුණහයරහ ග ස බහ 
ළඵට එ්තන එඳහ  අපි ග ස ථහ යරහ විහ ලධමු." කිඹරහ. 

නමුත් බහ ළඵට ආහ. මුර ජ භභ ථහ  ය්තන අසථහ රඵහ 
ම්්තනහ. ඊට ඳසගේ භළද වරිඹට එන ගොට ථහ ය්තනත් ඵළරි 
තත්ත්ඹට ආහ. ඵන  දභ්තන ඳට්ත ත්තහ.  "හ" කිඹ්තන ඳට්ත 

ත්තහ. ගොගවොභත් ඳහරනඹ ය්තන ඵළරි වුණහ. ඒ ලධහ තභයි 
ථහ ය්තන අසථහ ගද්තන රළබුගඩු නළත්ගත්. අහනග  ජ 

ථහ කිරීග ස අසථහ රඵහ  ජභ වහ භහ සිඹලු ගදනහටභ 

ආඹහමනඹෂක ශහ. ගභොද  භට භතයි  රු ම්තද්රසිරි න ජය 
භ්තත්රීතුභහත්  රු විභල් ම්යංල භ්තත්රීතුභහත් ථහ ය්තන 
අසථහ ඉල්ලුහඹ කිඹරහ. එතුභ්තරහට ථහ කිරීග ස අසථහ 
ගද්තන  රුණහයරහ බහ ළඵ භළද සිින භ්තත්රීතුභ්තරහට ආඳසු 

තභ්තගේ ආනරට ඹ්තන කිඹරහ කි හ. වුරුත් ඒ ගශේ 
නළවළ. ගභතළන ජ ළරැදි වුද කිඹන එ භභ කිඹ්තග්ත නළවළ. ඒ 
ළරැශද වුගඩු හග්තද කිඹරහ ගත්රු ස ්තන රු බහට 

අයිතිඹ තිගඵනහ.  

ඒ ඳනගත් රංගුබහඹ  සඵ්තධගඹ්ත ථහ යශ ජ භහ ගභඹ 
ව්ත ය්තන ඕනෆ. ඒ ඳනතට ළියන්ඨ අනුභළතිඹ රළබී 

තිගඵනහ. නීතිඳතිතුභහගේ අනුභළතිඹ රළබී තිගඵනහ  ඳනත් 
ගටු සඳතටත්  හය බහ අසථහටත්. ඒ හගේභ භහ ක්රිඹහ 
ගශේ ඳළයණි ක්රිඹහදහභඹ්ත අනුයි. ඳහර්ලිග ස්තතු ඳළළත්ගන 

දෂක ගනුග්ත රුපිඹල් රෂක 45ෂක විඹද ස යනහ. ඒ මුදල් 
නහසති යරහ  ග ස ඳහර්ලිග ස්තතු ලධ ස අඹහගල් ඹ්තන භට 
ඵළවළ. ගභළලධ සිශධි ඉතිවහඹ තුශ සිම් ගරහ තිගඵනහ. භගේ 
වෘදඹ හෂක කඹ අනු භහ ද්තනහ  අසථහනුූලර භහ ගශේ 

ලධළරැදි ගශයි කිඹරහ.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නෆඟී සිටිමභය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ස ළන අඳට argue ය්තන පුළු්ත. නමුත් ග සයි භතඹ. 
[ඵහධහ කිරී ස] එතුභහට ථහ ය්තන අසථහ ගද්තන. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභලධ  ඔඵතුභහගේ ප්රහලඹට භහ ඉතහ 

හධහන ඇහු ස්ත ම්්තනහ. ඔඵතුභහ කි හ  ඉතහභ ළදත් 
රුණෂක. භභත්  රු ම්තද්රසිරි න ජය භ්තත්රීතුභහත් ඒ අසථහග  ජ 
ථහ ය්තන අසථහෂක ඉල්ලුහඹ  ථහ ය්තන අසථහ 

ගද්තන න ස බහ ළඵ භළද හිටපු භ්තත්රීරු්තට තභ්තගේ 
ආනර හිහ ග්තන කිඹරහ ඔඵතුභහ රු භ්තත්රීරු්තග්ත 
ඉල් වභෂක ශහඹ  ඒ ඉටු වුගඩු නළවළයි කිඹරහ ඔඵතුභහ කි හ. 

රු ථහනහඹතුභලධ  ග ස බහග  225ගදනහග්ත එෂක ගනකු 
වළිනඹට භට එතළන ජ ප්රලසනඹෂක භතු ගනහ  කිසිඹ ස භ්තත්රීරු්ත 
පිරිෂක බහ ළඵ භළද සිටීභ  ෆ ගෝ ළසීභ භගේ ථහ ඳභණෂක 
රඵහ ගනො ජභට ගෝතගශසිඹෂක ය ්තන එ හධහයණද කිඹරහ. 

එගවභ ගෝතගශසිඹෂක ග්තන ඵළවළ  රු ථහනහඹතුභලධ. 
ඒ භගේ අයිතිඹ. වුරු්ත ෆ ළහුත්  වුරු්ත බහ ළඵ භළද 
සිිනඹත්  ථහ ය්තන අසථහ භහ ඉල්රනහ න ස  භහ කිඹපු 

ගශ ඔඵතුභහට ඇහුණහ න ස - ඔඵතුභහට ඇහුණු ඵ ඔප්පු වුණහ  
දළ්ත ඔඵතුභහ කිඹපු ථහ අනු. භහ ගභගතෂක ග රහ හිතහගන 
සිිනග  ඇත්තටභ ඔඵතුභහට ඒ ඇගව්තන නළතු ඇති කිඹරහයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට ඇහුගඩු නළවළ.  
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ මීට ලි්ත ශ ප්රහලග  ජ කි හ  රු ම්තද්රසිරි 
න ජය භ්තත්රීතුභහත්  භභත් ථහ ය්තන අසථහෂක ඉල්ලුහඹ  
නමුත් බහ ළඵ භළද හිටපු අඹ - [ඵහධහ කිරීභෂක] අ්තන අය 

භ්තත්රීතුභහට ඇභති තනතුයෂක ඉල්රහ ගද්තන  රු 
ථහනහඹතුභලධ. ග ස වරි යදයඹෂක. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එඹ භට අයිති ගදඹෂක ගනොගයි.   

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඳ  ගඳොිහ එහ!  

රු ථහනහඹතුභලධ  භහ අව්තග්ත  - [ඵහධහ කිරීභෂක]   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහට ථහ ය්තන අසථහ ගද්තන. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

බහ ළඵ භළද ඉ්තන භ්තත්රීරු්ත ආනර හිහ යම්ග ස 
ගෝතගශසිඹට ඹටත් භට ථහෂක ය්තන ගදනහඹ කිඹන 
එ ළරැදියි ග්තද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. ඔඵතුභහට ඳභණෂක ගනොගයි  විඳෂක නහඹතුභහටත්  
විඳෂකග  ප්රධහන ංවිධහඹතුභහටත් ථහ ය්තන තිබුණහ. 
නමුත් ඒ අසථහග  ථහ කිරීභට සුම්සු හතහයණඹෂක තිබුගඩු 

නළවළ.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ අසථහග  ජ ථහ ය්තන අසථහ ඉල්ලුග  අපි 
ගදගදනහයි. ථහ ය්තන අසථහ රු ම්තද්රසිරි න ජය 
භ්තත්රීතුභහ ඉල්ලුහ; භභ ඉල්ලුහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අසථහග  ජ ථහ ය්තන සුම්සු හතහයණඹෂක ගනොගයි 
තිබුගඩු. ඒ ලධයි  භභ එළලධ තීයණඹෂක ත්ගත්.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එගවභ න ස  ථහ ය්තන නුසුම්සු හතහයණඹෂක තුශ රු 
භංර භයම්ය විගශල ටයුතු ඇභතිතුභහ ථහ ශහ.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එගවභ කිඹන එ ළයදියි.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ථහ ය්තන නුසුම්සු හතහයණඹෂක තුශ - 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මුර ජ එළලධ තත්ත්ඹෂක තිබුගඩු නළවළ. ඊට ඳසගේ තභයි 
ඵන  ඳට්ත ත්ගත්; "හ" කිඹ්තන ඳට්ත ත්ගත්. ඒයි ථහ 

ය්තන අසථහ ගද්තන ඵළරි වුගඩු. අඳට argue ය්තන 
පුළු්ත. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ  නළවළ. රු ථහනහඹතුභලධ  ඒ අසථහග  ජ රු 
සුභ්තතිය්ත භ්තත්රීතුභහ ථහ ශහ; නනතහ විමුෂකති ගඳයමුගඩු 

භ්තත්රීයගඹෂක ථහ ශහ. ඒ අසථහග  ජත් බහ ළගබ් ඔඹ 
කිඹන ගනෝතසු්තතහ තිබුණහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. ඒ අසථහග  ජ ඵන  දභන තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ 

තිබුගඩු නළවළ  රු භ්තත්රීතුභලධ. ඔඵතුභ්තරහ ඒ පිළි්තන. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඵන  න ස දළ සග ස නළවළ. භහ හිතන වළිනඹට ඔඵතුභහ ඒ 
ඳළත්තට ගඳොිහ අරහදඹෂක යනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එහි යද හගේද කිඹන එ ග ස රු බහට තීයණඹ 

ය්තන කිඹරහ භභ කිඹනහ. භභ හටත් ඇඟිල්ර දිෂක 
ය්තග්ත නළවළ. 

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භහ කිඹ්තග්ත  භගේ අයිතිඹ ඔඵතුභහ ඳළවළය ගන 
තිගඵනහඹ කිඹරහයි. භභ ථහ ය්තන අසථහ ඉල්රශ ජ 

ඔඵතුභහ ගෝතගශසිඹෂක දභරහ තිගඵනහ  "ග ස භ්තත්රීරු්ත හිහ 
වුණහ න ස ථහ ය්තන අසථහ ගද්තන ස" කිඹරහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ථහ ය්තන අසථහ ගද්තන සුම්සු හතහයණඹෂක තිබුගඩු 

නළවළ. 
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ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ භගේ යප්රහද උල්රංකනඹ ම්භෂක.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ය්තන ගදඹෂක නළවළ.  

 
ගරු විමල් ම රලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භගේ යප්රහද ඔඵතුභහ භ උල්රංකනඹ යනහ න ස හට 

කිඹමිද  ග ස නක්? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ කි ග  ඒයි. ඔඵතුභහට ඳභණෂක ගනොගයි  විඳෂක 
නහඹතුභහ ඇතුළු ගනයසා ඇභතිරු්ත කිහිඳගදනකුට ථහ 
ය්තන අසථහ ගනොරළබුණු ලධහ තභයි භභ ඒ ළන 

නහටුත් ප්රහල ගශේ. ඒට  කි යුත්ගත් භභ ගනොගයි. 
ඒයි භභ කි ග   රු බහට ඒ තීයණඹ ය්තනඹ කිඹරහ.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩළර යයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

       
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග ස රුණට අදහශ ගදඹෂක න ස කිඹ්තන  භ්තත්රීතුභලධ. දළ්ත ඒ 

හයණඹ අහන ය්තනයි වද්තග්ත.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩළර යයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුභලධ  එදහ තිබුගඩු යටට ඉතහභ ළදත් 
ඳනත් ගටු සඳතෂක පිළිඵ හච්ඡහ ය්තනයි. ඒ වහ දස 
ගද-තුනෂක රළවළසති ගරහ  භභත් ථහ ය්තනයි 

ඵරහගඳොගයොත්තුග්ත සිිනග . භභත් ථහ ය්තන අසථහ 
ඉල්ලුහ. භටත් අසථහ රඵහ ්තන ඵළරි වුණහ. බහ ළඵ භළදට 
ඇවිල්රහ ගභඹ ගෝර ස භක්ෂක ය ත්ගත් අපි ගනොගයි. ග ස 

භ්තත්රීතුභ්තරහ තභයි එදහ ග ස බහ ගෝර ස භක්ෂක ය 
ත්ගත්. ග ස බහ භළද අසචි පුයරහ  ය ස උසහ ගන  හරි 
උසහ ගන නළටුග  අපි ගනොගයි  එතුභ්තරහයි. එඹ අගප් යදෂක 

ගනොගයි. අඳටත් ථහ ය්තන ඵළරි වුගඩු ඔඵතුභ්තරහගේ 
ගෝර ස භක් ලධහයි. ඔඵතුභ්තරහට විතයෂක ගනොගයි  අඳටත් 
එදහ විහදඹට ථහ ය්තන ඵළරි වුණහ. එදහ තිබුගඩු ළදත් ඳනත් 

ගටු සඳතෂක පිළිඵ හච්ඡහ ය්තනයි. එදහ යටට ළදත් 
ඳණිවුඩඹෂක ගද්තන තිබුණු දෂක. ඒ ඳණිවුඩඹ ගද්තන ඵළරි 
ගිඹහ. ඔඵතුභ්තරහට ථහ ය්තන රුණු නළති ලධහ ඔඵතුභ්තරහ 

ග ස බහ ගෝර ස භක්ෂක ය ත්තහ. ඒයි වුගඩු. ඇත්ත ථහ 
ය්තන. දළ්ත ගඵොරුට ගරහ ඉල්රනහ. ඒයි ඇත්ත 
තත්ත්ඹ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  ඔඵතුභහ දළ්ත හිහග්තන  රු භ්තත්රීතුභහ.  

මීශඟට  රු ම්තද්රසිරි න ජය භ්තත්රීතුභහ. එතුභහගේ අදවස 
දළෂකම්ගභ්ත ඳසු අපි ප්රධහන ටයුතුරට ඹනහ.  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභලධ  භභ ලධගඹෝනනඹ ය්තග්ත ඒහඵශධ 

විඳෂකග  ගනභ ඳෂකඹෂක. භගේ ඳෂකග  අදව ප්රහල 
ය්තන තභයි භභ ඔඵතුභහග්ත එදහ අසථහ ඉල්ලුග .  

රු ථහනහඹතුභලධ  භහ අත ඇති 2016 අගෝසතු 12න දහ 
වළ්තහඩ් හර්තහගහි තීරු අං 1366 හි භහ කිය ගදඹ ගභගර 
ව්ත නහ: "රු ථහනහඹතුභලධ  භභ භගේ ආනඹට 

ඇවිල්රහ තභයි point of Order එ ඉල්ලුග ." 

රු ථහනහඹතුභලධ  එවිට ඔඵතුභහ ගභගර කි හ: 
"ඔඵතුභහ විතයයි ආනග  හිිනග . ඒහඵශධ විඳෂකග  
භ්තත්රීරුත් අසු්තර හිහ වුණහ න ස ඔඵතුභහට අසථහෂක 

ගද්තන තිබුණහ."  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . වරි. 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අගනෂක අඹ හිහ වුගඩු නළති ලධහ භගේ අදව ප්රහල 

ය්තන තිගඵන අයිතිඹ භට අහිමි වුණහ. ග ස ඳහර්ලිග ස්තතු 
ලධගඹෝනනඹ යන භවනන භ්තත්රීයඹකු වළිනඹට භභ රු 
ථහනහඹතුභහග්ත ඉතහ ගෞයගඹ්ත අවනහ  "ඒ 
හධහයණද?" කිඹහ ව "අගනෂක අඹ අසු්තර ගනොසිින ලධහ භගේ 

භතඹ ප්රහල ය්තන භට අසථහෂක ගනො ජභ ඳහර්ලිග ස්තතු 
ප්රනහත්තත්රහදඹට ළශගඳනහද?" කිඹහ.   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  සඵ්තධගඹ්ත භට අව්තන තිගඵ්තග්ත  "එළලධ 

අසථහ ඵහධහ කිරීභත්  සප්රදහඹට අනුූලරද?" කිඹන එයි.  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභ භගේ අසුනට ඇවිත්- [ඵහධහ කිරී ස]  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිග ස්තතුග  සථහය ලධගඹෝ සිඹල්රභ ඩ යමි්ත  
සීරහමහය භහනඹ - [ඵහධහ කිරී ස] - ඒයි භහ නහටු ප්රහල 

ගශේ  සිඹලුගදනහට. එදහ රු භ්තත්රීරු්ත විසිගදනකුට විතය 
ථහ ය්තන ඵළරි වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ තුශ ථහ කිරීග ස 
වළකිඹහෂක තිබුගඩු නළවළ.  
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ක්කයහමන් ි්රිඇල් මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, we have Business of the day. දගේ ඉදිරි 
ළඩ ටයුතු තිගඵනහ.  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 රු ථහනහඹතුභලධ  එළලධ අහධහයණඹ්ත ඉදිරිඹටත් 
ගනොය්තන  ඵරහ්තන කිඹහ ඉල්රහ සිිනනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එඹ ගදඳහර්ලසගඹ්තභ සිම් විඹ යුතු ගදඹෂක  රු භ්තත්රීතුභහ.  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අදවස  විග මන ව ංගලෝධන ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුග  ජ 

එෂකත් අද භතු වුගඩු නළවළ  ඒ ඳනත  සඵ්තධගඹ්ත.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අද ටයුතු ශ විධිඹට ක්රිඹහ යනහ න ස කිසි ප්රලසනඹෂක 

නළවළ. අද ගඵොගවොභ රසනට ටයුතු ගරීගන ගිඹහ. අද භභ 

භගේ ආමහයඹ සිඹලුගදනහට පුද යනහ.  

මීශඟට  ගඹෝනනහ පිළිඵ දළනු ස  ජභ ව දිනට ලධඹමිත 
ටයුතු.  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගයදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භට යුෂකතිඹෂක ඉටු ගනොම්භ ළන භභ නහටු ගනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නයහඹ ඳත්රග  අං 1  ත් ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් 
ගටු සඳත - ගදළලධ ය කිඹම්භ.  

ඊට ප්රථභ රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභහ මරහනඹ 

්තනහ ඇති.   

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඩල ක වූමයන්, 

නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු මවල්ලේ අවඩක්කයකනළදන් 
මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு வசல்ம் அஷடக்கனரன்]  ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. P. Harrison to move  Item No. I. 

 
ව කල ආශළර (වංමෝධන) ඳන ක මකටුේඳත 

றனங்குத் லணற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 
ANIMAL FEED (AMENDMENT) BILL 

 
මද ලන ලර ි්යම මේ නිමයෝගය ි්යලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டஷப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 3.22] 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ (්ළමීය ය ආර්ිකක ක යුතු ිළිතබ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன் - கிராமியப் பபாருளாதார 

அலுல்கள் தற்நற அஷச்சர்) 

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

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  "ඳනත් ගටු සඳත දළ්ත 
ගදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝනනහ යනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ   ජර්ක ග රහකි්ත ඳසු 
ගවෝ අගප් අභහතයහංලග  ග ස ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අද අසථහ රඵහ  ජභ ළන ඔඵතුභහට භගේ සතුතිඹ ඳශමුග්තභ 
පිරිනභ්තන ළභළතියි.  

1986 අං 15 දයන ත් ආවහය ඳනතට ංගලෝධන ගන 
එමි්ත ග ස ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් ය්තන විගලේ හයණඹෂක 
තිගඵනහ. ත්ත් ලධසඳහදන නළතිභ ඵළරි තත්ත්ඹෂක  අද යග්ඨ 
උදහ  ම් තිගඵනහ. භනුය ඳරිගබෝනනග  ජ ගඹොදහ ්තනහ ත්ත් 
ආවහය පිළිඵ අණ ඳනත් විවිධ විධිඹට  සභත ය්තන දල 
ණනහෂක තිසගේ අලය ගරහ තිබුණත් ඒ වහ  සඵ්තධ 
ගතෝයහළනීභ පිළිඵ ඳළළති ඹ ස ඹ ස ළටලුහරි තත්ත්ඹ්ත 
ලධහ ඒ ටයුත්ත රභරභගඹ්ත ප්රභහද ගරහ තිගඵනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  භහ තමු්තනහ්තගේට 
භතෂක ය්තන ළභළතියි  1998 ජ ත් ආවහය ඳනත ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ ආය සබ යනු රළබුත් විින්ත විට ගරුණු ඹ ස ඹ ස 
ංගලෝධන භඟ ඒ ඳනත ඉදිරිඹට ඹශ ජ 2004 ජ අදහශ උඳගශල 
හය බහග  ජ ඹ ස ඹ ස ප්රලසන භතු වූ ලධහ  ඒ ඳනත 
අිමගඹෝඹට රෂක යමි්ත ත් තී්තම් ලධහ ඒ ඳනතට නළත 
ංගලෝධනඹෂක අලය ඵ අපි පිළිගන තිගඵන ඵ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ත්ත් ආවහය 
 සඵ්තධගඹ්ත ථහ යශ ජ කි යුතු රුණෂක තිගඵනහ. ය 
65 හරඹෂක තිසගේ ඳළළති තත්ත්ඹ ගභොෂකද? ඒ හරග  
ගභට්රිෂකගටෝත 7 500ෂක හගේ ගඵොගවොභ ගඳොිහ ප්රභහණඹකි්ත 
තභයි යග්ඨ ත්ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ ගරුගඩු. භහං 
ඳරිගබෝනනඹ ය්තන ලි්ත ගඵො ගවෝ ගරහට ෘවසථ 
ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට තභයි ගභඹ ක්රිඹහත්භ ගමි්ත තිබුගඩු. 
එගවත් අද තත්ත්ඹ ඊට ඩහ හුඟෂක ගනස ගරහ තිගඵනහ. අද 
න විට  හර් ක ගභට්රිෂක ගටෝත රෂක නඹට ආ්තන 
ප්රභහණඹෂක ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ කිරීභට අගප් යග්ඨ නනතහ 
ගඹොමු ම් තිගඵනහ. එභ ලධහ ග ස ළඩ පිළිගශ රභත්  විධිඹට 
ගනඹහභ වහත්  යග්ඨ ගඳොම්  භවනනතහට අලය ගඳෝයදහයී 
තත්ත්ඹ රඵහ  ජභ වහත් ත් ආවහය  ඳනතට ඹ ස ඹ ස 
ංගලෝධන එතු කිරීභ තුළි්ත අභහතයහංලඹෂක වළිනඹට   තී්තම්  
තීයණ ්තන සිශධ ගනහ.   
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රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  අගප්  යග්ඨ  ත් 

ආවහය කි හභ  ඵහුතයඹෂක ථහ ය්තග්ත කුකුශ්ත ඇති කිරීග ස 
ර්භහ්තතඹ  සඵ්තධයි; කිරි ර්භහ්තතඹ  සඵ්තධයි. ඊට 
අභතය ත් ර්භහ්තතඹ ත්තහභ  සුයතල් තු්ත ඇති කිරීග ස 
ර්භහ්තතඹ  භත්ය ර්භහ්තතඹ හගේ විවිධ අංලරට ග ස 

හර්ඹඹ ගඵ ජ ඹනහ. ගශීයඹ ලගඹ්ත අද අගප් යග්ඨ කුකුළු භස 
ඳරිගබෝනනඹ ළිහ ම් තිගඵනහ. හභහනයගඹ්ත අගප් යග්ඨ එ 
පුශරගඹකුගේ හර් ක කුකුළු භස ඳහරිගබෝනනඹ කිගරෝ 8ෂක 

විතය ගනහ. භසතඹෂක වළිනඹට කිගරෝ අට ප්රභහණඹ 
තිබුණත් ඉදිරිග  ජ  එඹ කිගරෝ 10 ඳභණ ප්රභහණඹට ශඟහ 
ග ඹ කිඹහ අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. එගේ න ස ග ස 

ර්භහ්තතඹ ගනුග්ත අඳට ළිහ  අධහනඹෂක ගඹොමු ය්තනට 
සිම් ගනහ.  

රු ලධගඹෝනය  හය බහඳතිතුභලධ  ඒ හගේභ ත් ආවහය 

ඳනතට ප්රධහන ලගඹ්ත ගගනන ංගලෝධන වළිනඹට 
දෂක්තනට පුළු්ත  හයණඹෂක තභයි  ගශීයඹ ගගශ ගඳොගශේ 
විකිීමභට ගනොභළති වුද  ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ වහ ගඹොදහ 
්තනහ සිඹලුභ අමු ද්රය ව ආරනඹ්ත වහ නීති ඳළනම්භ. එඹ  

අතයලය ම් තිගඵනහ. ඒ හගේභ ආනඹලධ ත් ආවහයද ඒ 
වහ ගඹොදහ ්තනහ අමු ද්රය ව ආරනඹ්ත වහද නීති 
ඳළනම්භ ඳනගත් ලධඹභඹ්තට ඹටත් ංගලෝධන ලගඹ්ත එතු 

කිරීභට අලය ගරහ තිගඵනහ.   

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ඒ හ ගේභ විවිධ ත් 
ආවහය වහ ත් හඩුඩ ලධගඹෝනනඹ න ඳරිදි ඳනගත් ්තති 

ප්රහය ඳත්යන රද නහති ත් ආවහය උඳගශල මිටුග  
හභහජි ංයහ ළිහ කිරීභ අලය ගරහ තිගඵනහ. භභ 
තමු්තනහ්තගේට භතෂක ය්තනට ඕනෆ  ගභගතෂක ල් ග ස 

උඳගශල මිටුග  හභහජි ංයහ ඳස ගදගනකුට සීභහ ගරහ 
තිබුණු ඵ. ග ස ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ පුළුල් ගනහත් එෂකභ 
-වයාප්ත ත මතමස එ එේකමස- ඒ ඒ ේය  ත්රවලට දදාවව වි ය    දේ තා 

ව වළකිඹහ්ත තිගඵන අඹගේ ගේහ්ත රඵහළනීභට අඳට 
අලය ගරහ  තිගඵනහ. එභ ලධහ උඳගශල මිටුග  හභහජි 
ංයහ ඳස ගදනහගේ සිට අට ගදනහ දෂකහ ළිහ කිරීභට 
ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභටත් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ත් ආවහය ඳනත 
ඹටගත් ඳත් යන රද  ඵරඹරත් ලධරධහරි්තගේ ඵරතර තම්යටත් 

ළිහ කිරීභ තුළි්ත ඳනත් ගටු සඳගත් වහ ඊට ආනුංගි රුණු 
පිළිඵ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ භඟි්ත ත් ආවහයර ගෞය 
ආයෂක කතබහඹ තවවුරු කිරීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ත් 

ආවහය ඳනත අනු ඒ ලධරධහරි්තට රඵහ  ජ තිබුණු ඵරතර 
 සඵ්තධගඹ්ත අඳට ප්රලසනඹෂක ළටලුෂක ඇතිගරහ තිගඵනහ. ඒ 
අඹට තභ්තගේ යහනහරිඹ වරිවළින ක්රිඹහත්භ කිරීග ස ජ විවිධ 
ම්සයතහරට රෂකග්තනට සිම් වුණු අසථහ තිබුණහ. එභ ලධහ 

අඳ තී්තම් ශහ  ග ස අලුත් ංගලෝධන තුළි්ත ඒ අඹගේ ඵරතර 
ළිහ ය්තන. ඵරතර ළිහ යනහ හගේභ ඒ අඹට තභ්තගේ 
යහනහරිඹ වරිඹහහය ඉටු ය ළනීභටත් ගභයි්ත අසථහෂක 

ඇති ම්  තිගඵනහඹ කිඹන එ භභ ඔඵතුභහට භතෂක ය්තනට 
ළභළතියි.   

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ඒ හගේභ 1986 අං 

15 දයන  ත් ආවහය ඳනගත් දඩ මුදර   සඵ්තධගඹ්ත අඳට 
ළටලුෂක -ප්රලසනඹෂක-  ඇති  ම් තිබුණහ. ඳනගත් ලධඹභඹ්ත ඩ 

ය්තන්තට එගයහි ඳනහ තිබුගඩු රුපිඹල් දව දඩඹෂක. අද 
හරග  වළිනඹට එඹ  ප්රභහණත් ගනොගනහඹ කිඹන එයි අගප් 
වළඟීභ. දළනට අවුරුම්  විසට තිවට එවහ ත් තී්තම්ෂක අද 
ගනගොට ගනස විඹ යුතු තිගඵනහ. ගභොද  ග සහ දළ්ත 

ෘවසථ ර්භහ්තතඹට එවහ ගිඹ භවහ ඳරිභහණ ර්භහ්තත ඵට 

ඳත් ගරහ තිගඵනහ. වත්රෂක ඳණස දහවට ළිහ  පිරිෂක 

ෘත්තීඹභඹ ලගඹ්ත ග ස ෂකගේත්රග   ලධඹළ ව සිිනනහ. ඒ හගේභ 
ආවහය ලධසඳහදනඹ ගනුග්ත දළනට අගප් ගදඳහර්තග ස්තතුග  
ලිඹහ ඳදිංචි වූ ප්රධහන ලගඹ්ත ත් ආවහය ලධසඳහදන 
ර්භහ්තතහඹතන හිමි පුශරඹ්තගේ ංයහ  තිවට වතළිට 

ආ්තන ගනහ. ඒ ලධහ පුළුල් විධිඹට ග ස ර්භහ්තතඹ යහප්ත 
ගරහ තිගඵනහ. එභ ලධහ ග ස දඩ මුදර ප්රභහණත් 
ගනොගනහඹ කිඹන එයි අගප් ගඳෞශලි වළඟීභ. ඹ ස කිසි 

ගගනෂක නීති ඩ යනහ න ස  එළලධ පුශරගඹෂක වහ 
රුපිඹල් 50 000ට ගනොඅක් ව රුපිඹල් 250 000 ගනොඉෂකභන 
දඩ මුදරෂක ලධඹභ කිරීභට  අපි ගභභ ංගලෝධන ඳනති්ත 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහඹ කිඹන එත් භභ ග ස අසථහග  
භතෂක යනහ. 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  විගලේගඹ්තභ ග ස තී්තම් 
තීයණත් එෂක ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ ළිහ කිරීභට අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ හගේභ යග්ඨ නනතහගේ ගප්රෝටී්ත 

අලයතහ පුයහ්තන තිගඵන එභ භඟ වළිනඹට ගශීයඹ 
ලගඹ්ත ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ අද අතයලය ගරහ 
තිගඵනහ. විගලේගඹ්තභ කුකුළු භස ඳරිගබෝනනඹ  අඳට ගප්රෝටී්ත 

අලයතහ පුයහ ළනීභට තිගඵන එෂක ප්රධහන භහර්ඹෂක. ලහ 
ආවහයලි්ත ගප්රෝටී්ත අලයතහ පුයහ ්තන තිගඵන ඉඩඩ 
ඉතහභත්භ අක්යි. ගඵොගවෝ ගරහට අඳට තිගඵන රහබදහයී රභඹ 

ලධහත්  ත් ආවහය රඵහ ළනීග ස ඇති ඳවසු ලධහත් ගප්රෝටී්ත 
රඵහ ළනීග ස ජ ත් ආවහය ගගයහි අගප් යග්ඨ නනතහගේ 
අධහනඹ ගඹොමුගරහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ ත් ආවහය 
(ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත පිළිඵ ඹ ස ඹ ස රුණු හයණහ 

ඉදිරිඳත් යනහ හගේභ ග ස ඳනත් ගටු සඳතට ංගලෝධන 
එතු ය්තනත් අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ත් ලධසඳහදන 
වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතු විධිඹට විගලේගඹ්තභ එභ 

ගදඳහර්තග ස්තතුග  ලධරධහරි්තට තභ්තගේ හර්ඹ බහයඹ ඉතහභ 
හර්ථ ඉදිරිඳත් ය්තන පුළු්ත ගරහ තිගඵනහ. 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  අපි යටෂක වළිනඹට 
ත්ගතොත් අද අගප් ය ට කුකුළු භසලි්ත සඹංගඳෝ කත ගරහ 
තිගඵනහ කිඹන එත් භභ තමු්තනහ්තගේට කිඹ්තන ඕනෆ. 

විගලේගඹ්තභ ඉදිරි ර්ර ජ කුකුළු භස  අඳනඹනඹ කිරීභට අඳ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. කුකුළු භස අඳනඹනඹ කිරීභ 
ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට දියුණු ය්තන අලය ඳවසු ස යනඹ 

භඟි්ත රඵහ ගද්තන අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ පිළිඵ 
දළනටභත් හච්ඡහ ඳත්මි්ත තිගඵනහ. රු ලධගඹෝනය හය 
බහඳතිතුභලධ  ඒත් එෂකභ අඳට දළනටභත් කුකුළු ඳළටවු්ත 

අඳනඹනඹ කිරීභට වළකිඹහ රළබී තිගඵනහ. ගඳෞශලි අංලඹ 
දළනටභත් එභ යහඳෘතිග  ගඹදිරහ ඉ්තනහ. එඹට විලහර 
ගවේතුෂක වළිනඹට අපි දකි්තග්ත  අගප් යග්ඨ කුරුළු උණ ගයෝඹ 

ගනොතිබීභයි. හනහට හගේ අගප් යග්ඨ කුරුළු උණ ගයෝඹ 
ගනොතිබුණු ලධහ ගරෝග  අගනෂක යටලි්ත අගප් යග්ඨ කුකුළු 
භසරට ගරොකු ඉල්ලුභෂක තිගඵනහ. ඒ හගේභ අගප් කුකුළු 
ඳළටවු්ත වහ ගරොකු ඉල්ලුභෂක තිගඵනහ. ඒ අපි රළබ 

බහයඹෂක වළිනඹටයි භභ දකි්තග්ත.  

විගලේගඹ්තභ ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  
අධයෂක නනයහල්යඹහ ඇතුළු සිඹලු ලධරධහරි්තගේ ළඳම්භ 

ලධහයි අඳට එභ නඹග්රවණඹ රඵහ ළනීභට වළකි වුගඩු. දකුණු 
ආසිඹහග  යටර එභ ගයෝගී තත්ත්ඹ ප්රමලිත වුත්  අඳ වළභ 
අසථහභ අදිගඹ්ත සිින ලධහ රංහ ඒ තුළි්ත ගබ්යහළනීභට 

අඳට පුළු්තභ රළබී තිගඵනහ. අපි යනඹෂක වළිනඹට 
විගලේගඹ්තභ එභ ගදඳහර්තග ස්තතුට ව එහි සිඹලුභ ගදනහට 
සතුති ය්තන ඕනෆ. ඒ ගොල්ර්තගේ උත්හවඹ වහ ළඳම්භ 

ලධහයි ඒ තත්ත්ඹ ඇති වුගඩු. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ඒ හගේභ ගරෝග  
අගනෂක යටල් එෂක ඵළලුහභ භත්ය ඳරිගබෝනනඹ අති්ත අපි 
ඉවශ තළනට ඇවිල්රහ තිගඵනහ. රු ලධගඹෝනය හය 

බහඳතිතුභලධ  භභ තමු්තනහ්තගේට ග ස  සඵ්තධගඹ්ත යටල් 
කිහිඳඹ ගතොයතුරු කිඹ්තන ස. ග ස අසථහග  ජ භභ ග ස 
හයණඹ විගලේගඹ්ත භතෂක ය්තන ඕනෆ. රු ලධගඹෝනය හය 

බහඳතිතුභලධ  කුකුළු භස ෆහභ ළවළණු දරු්ත අක් ඹසි්ත 
ළිහ විඹට ඳත්ගනහ  නළත්න ස අධි ර්ධනඹෂක ඇති ගනහ 
කිඹරහ භවය අඹ තුශ ගඵොරු භතඹෂක ඳතිනහ. ග ස විධිඹට 

විවිධ භත ඳළතිරිරහ තිගඵනහ. අපි ඒ භත  සපර්ණගඹ්තභ 
ප්රතිෂකගේඳ යනහ. ගභොද  ගභතළන ජ ගෞයඹට අහිතය 
ගදඹෂක  සිශධ ග්තග්ත නළවළ. භවය අඹ කිඹනහ  විවිධ එ්තනත් 

ර් ඳහවිච්චි යන ලධහ  විවිධ ගවෝගභෝන ර් ඳහවිච්චි යන 
ලධහ අධි ර්ධනඹෂක ඇති ගනහ කිඹරහ. එගවභ ගමෝදනහෂක 
තිගඵනහ. ඒ විධිග  කිසි ගදඹෂක සිම් ග්තග්ත නළවළ කිඹන එ 
විඹ බහය අභහතයයඹහ වළිනඹට භභ ගඵොගවොභ  ීමගභ්ත යටට 

කිඹ්තන ළභළතියි. පුළු්ත තය ස අගප් යග්ඨ කුකුළු භස 
ඳරිගබෝනනඹ ළිහ ය්තනයි අපි ඵර්තග්ත. 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  විගශීයඹ යටල් 

ත්ගතොත් ඔවු්ත අපි හගේ ගනොගයි. භළගල්සිඹහග  එ 
පුශරගඹෂක අවුරුශදට භස කිගරෝ 41ෂක විතය ඳරිගබෝනනඹ 
යනහ. ඒ හගේභ නසීර්තතග  එෂක පුශරගඹෂක අවුරුශදට 

කිගරෝ 37ෂක ඳරිගබෝනනඹ යනහ. විඹ්ඨනහභග  එෂක 
පුශරගඹෂක අවුරුශදට කිගරෝ 14ෂක ඳරිගබෝනනඹ යනහ. 
භසතඹෂක වළිනඹට ඵළලුහභ අගප් යග්ඨත් ඒ පුශර භස 

ඳරිගබෝනනඹ ඉවශ ගිහි්ත තිගඵනහ. ඒ තුළි්ත නනතහගේ 
ගප්රෝටී්ත අලයතහ  සපර්ණ ය්තන අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ. ඒ  එ හධඹෂක ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ඒත් එෂකභ භභ 
තමු්තනහ්තගේට ත හයණඹෂක කිඹ්තන ඕනෆ. අගප් යග්ඨ කිරි 
ර්භහ්තතඹ දිවහ ඵළලුගොත් අපි කිරි ර්භහ්තතගඹ්ත 
සඹංගඳෝ කත තත්ත්ඹට ඳත්ගරහ නළති වුණත්  අපි ඒ වහ 

ළඩ පිළිගශල් කිහිඳඹෂක ගඹොදහ තිගඵනහ. 

විගලේගඹ්තභ  ඳශු  සඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටගත් 
තිගඵන ගොවිගඳොශරට ගවො ර්ග  තු්ත ගනළල්රහ  ඒ 

ගොවිගඳොශර ත් ඳහරනඹ ළිහදියුණු ය්තනට ඕනෆ. ඒ 
හගේභ  ගඳෞශලි අංලඹත් අද ග ස ෂකගේත්රග  විලහර ලගඹ්ත 
ලධඹළ ව ඉ්තනහ. රහබදහයී ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට ඒ අඹට ඉදිරිඹට 

ඹ්තනට පුළු්ත රභග ද අපි ඇති යරහ තිගඵනහ.  යනඹ භඟි්ත 
අපි ඒ වහ විවිධ වනහධහය   වන ගඳො ව භත ණඹ මුදල් රඵහ 
 ජභ  නම්න තහෂකණ රභ  වඳු්තහ  ජරහ තිගඵනහ.  

 

ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභ්තට ත විනහිහ ගද හරඹෂක 

තිගඵනහ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒ හගේභ  ඒ අඹගේ ගනත් ඳවසු ස ළිහ ය වභ වහ 

අලය ටයුතු යනඹ රභ රභගඹ්ත ළිහ ය ගන ඹනහ. එ 
ඳළත්තකි්ත  කුකුළු භස ලධසඳහදනඹ ළිහ ය්තනට  අඳ 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ හගේභ  අගනෂක ඳළත්ගත්ත යග්ඨ කිරි 

ලධසඳහදනඹ ළිහ ය්තනටත් ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. අගප් 

නහති ආදහඹභ විගශීයඹ යටරට ගනො ජ  අඳට ඉතිරි ය ්තනට 
වළකි න ආහයග  ළඩ පිළිගශෂක  අගප් අභහතයහංලගඹ්ත  
ක්රිඹහත්භ යගන ඹනහඹ කිඹන එත් තමු්තනහ්තගේට  
භතෂක ය්තනට ළභළතියි. 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ත් ඳහරනග භ 
අංඹෂක වළිනඹට සුයතල් තු්ත ඇති කිරීග ස  විලහර ප්රණතහෂකද 
අද ඇති ගරහ තිගඵනහ. නහරි ප්රගශලර හගේභ   සඵද 

ප්රගශලරත් සුයතල් තු්ත ඇති කිරීභ ගඵොගවෝ ම්යට යහප්ත 
ගරහ  ළිහ ගරහ තිගඵන ඵ අඳ දකිනහ. ඒ හගේභ  අඳනඹන 
ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට ඉස්ත ර්භහ්තතඹ ග ගඹ්ත ර්ධනඹ 

ගමි්ත ඳතින ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට අඳ දකිනහ. ඒ වහ 
ත් ලධසඳහදන ව ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග්ත රඵහ ගද්තන 
පුළු්ත ඉවශභ වගඹෝඹ  දහඹත්ඹ රඵහ ගද්තන අඳට 

පුළු්ත ගරහ තිගඵනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ග ස රුණු-හයණහ 
 සඵ්තධගඹ්ත අදවස දෂක්තනට තත් භ්තත්රීරු්ත කිහිඳ 
ගඳොශෂක සිිනන ලධහ භභ  ජර්ක ලගඹ්ත ථහ ය්තග්ත නළවළ. 

එතුභ්තරහට භතු න ළටලු  සඵ්තධගඹ්ත අලය පිළිතුරු 
ගද්තන අපි රෆසතියි. 

ග ස ඳනත් ගටු සඳත ළසීග ස ජ අගප් අභහතයහංලග  

ගල් සතුමිඹ  අතිගර් ගල් සතුභ්තරහ  ත් ලධසඳහදන ව 
ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂක නනයහල්රිඹ ඇතුළු 
ලධරධහරි්ත විලහර ළඳම්භෂක ශහ. ගභගතෂක ඳළති වළභ 

ආඩුක්ෂකභ ග ස ටයුත්ත කිරීභට උත්හව ය තිගඵනහ. ග ස 
රු බහග  සී.බී. යත්නහඹ භළතිතුභහ ඉ්තනහ. එතුභහත් ග ස 
අභහතයහංලඹ බහය ඇභතියගඹකු වළිනඹට හිිනඹහ. 2006 ර්ග  

සිට ග ස ඳනත් ගටු සඳතට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය්තනට ගිඹ 
අසථහර ජ දිගි්ත දිටභ විවිධ ප්රලසන භතු ගරහ තිගඵනහ. රු 
ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  විවිධ ත් හඩුඩ වහ අලය 

තී්තම්-තීයණ ්තනගොට ඒහ එකිගනට ගනස වූ අසථහ 
තිගඵනහ. ඒ ලධහ ග ස ටයුත්ත කිරීභට  ජර්ක හරඹෂක ත 
ගරහ තිගඵනහ.  

ග ස යග්ඨ නනතහගේ ගෞයඹට ඵරඳහන  ගඳෝණඹට 

ඵරඳහන රුණු අඩංගු න ලධහ ග ස ඳනත් ගටු සඳත වයවහ ඒ 
වළගභෝටභ ළිහ ගේහෂක රඵහ ගද්තන අසථහෂක රළගඵනහඹ 
කිඹන එ භභ භතෂක යනහ.  කුකුළු භසලි්ත සඹංගඳෝ කත 

නහ හගේභ  වළකි තය ස ඉෂකභනට කිරිලිනුත් සඹංගඳෝ කත 
ග්තනට අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඒ අනු  ග ස යග්ඨ 
ංර්ධන භනට දහඹත්ඹෂක ගද්තනට අගප් අභහතයහංලඹට 

වළකිඹහෂක තිගඵනහඹ කිඹන එ භතෂක යමි්ත  භට ග ස 
අසථහ රඵහ  ජභ  සඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහට සතුති්තත ගමි්ත 
භගේ ථහ අ්ත යනහ. 

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன் அர்கள். 

 

[தற.த. 3.38] 
 

ගරු සිලක්කයති ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப, 

இன்ஷந றணம் றனங்குத் லணற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 
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[රු පී. වළරි්ත භවතහ] 



2016  අගෝසතු 23  

வரடர்தரண றரத்றஶன கனந்துவகரண்டு, டக்கு 

ரகரத்றல் ரகர கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரரத் 

றஷக்கபதொம் றனங்கு உவுகஷப றற்தஷண 

வசய்கறன்நர்களும் றர்ஶரக்குகறன்ந சறன தறச்சறஷணகள் 

வரடர்தரக அஷச்சதஷட கணத்துக்கும் சஷதறதஷட 

கணத்துக்கும் வகரண்டு றதம்தைகறன்ஶநன்.  

தொக்கறரக, ட ரகரத்றஶன கரல்ஷடகளுக்கரண 

லண ஷக றற்தஷணறல் தற்தக்கக்கரண றரதரரறகள் 

ஈடுதடுகறன்நரர்கள். அர்கள் லணப் தரத்றங்கள் உள்பறட்ட 

தல்ஶத வதரதட்கஷபத்ம் அஶ றற்தஷண றஷனத்றல் 

ஷத்து றற்த தகறன்நணர். றற்தஷண வசய்த்ம் லண 

ஷககபறன் ம், கரனரறரகும் றகற, றஷந ஶதரன்ந 

றடங்கஷபப் தரறசலனஷண வசய்து, நறஷப்தர்களுக்கு 

றரகச் சட்ட டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ளும் அறகரம் 

ற்ஶதரது த்ற கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரர றஷக்கபப் 

தறப்தரபர் ரகத்துக்ஶக ங்கப்தட்டுள்பது. இந் 

றஷனறல், த்ற கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரர 

றஷக்கபத்றணரல் இவ்பவு வததந்வரஷகரண றரதர 

றஷனங்கஷபக் கண்கரறப்தற்கும் தரறஶசரஷணகஷப 

ஶற்வகரள்ற்கும் ட ரகரத்றஶன ஶதரற 

அலுனர்கஶபர, அலுனகங்கஶபர கறஷடரது. ந்து 

ரட்டங்களுக்குரக த்ற கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரர 

றஷக்கபத்துக்கு கரல்ஷட ஶரய்ப் தைனணரய்வு 

றஷனங்கள் 3 ட்டுஶ கரப்தடுதுடன், கரல்ஷட 

ஷத்றர்கள் 3 ஶதர் ரத்றம் அங்கு தறரற்நற 

தகறன்நணர். ஆணரல், ரகர கரல்ஷட உற்தத்றச் 

சுகரரத் றஷக்கபத்றன்சம் 50 ஷறனரண 

அலுனகங்கள் இதப்தஶரடு 80க்கும் ஶற்தட்ட குறரய்ந் 

கரல்ஷட ஷத்றர்களும் உள்பணர்.   

றனங்கு உவுகள் வரடர்தரக த்ஷண சட்டங்கள் 

இற்நப்தட்டரலும் தறன்ணர் அஷ றதத்ப்தட்டரலும், 

இன்தஷ அற்ஷந தொஷநரக டக்கறல் அதொனரக்கம் 

வசய்து அங்கு நறஷப்தர்கஷப அஷடரபம்கண்டு உரற 

டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடறல்ஷன. இணரல், 

றனங்குவு றரதரத்றஶன தல்ஶத தொஷநஶகடுகள் ற்தட 

ரய்ப்தைள்பண. ஶலும், ரண கரல்ஷடத் லணங்கள் 

கறஷடக்கர றஷனறல், தண்ஷத் வரறலில் ஈடுதடும் 

ஏரறனட்சம் ஷரண தண்ஷரபர்கள் ட்டங்கஷப 

றர்ஶரக்கற தகறன்நணர். ணஶ, கரல்ஷட லண உற்தத்ற 

ற்தம் றரதர டடிக்ஷககஷப ஶற்தரர்ஷ 

வசய்ற்கும் லண றரதரத்றல் ஈடுதடும் தொஷநஶகடுகள் 

லரண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கும் இந் றனங்கு 

உவுகளுக்கரண சட்டத்றதத்த்றதெடரக ரகர 

கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரரத் றஷக்கபத்துக்குப் ஶதரற 

அறகரங்கஷப ங்குற்கு ஷகவசய் ஶண்டுவணக் 

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

ஶலும், தண்ஷரபர்களுக்கு றறஶரகறக்கப்தடும் 

கரல்ஷட லண ஷககபறன் ம் வரடர்தரக உடன் 

ஆய்வுகூடப் தரறஶசரஷணகள் ஶற்வகரள்பக்கூடி 

ஷகறஶன, த்ற கரல்ஷட உற்தத்றச் சுகரர 

றஷக்கபத்றன்கலழ் இங்கும் கரல்ஷட ஶரய்ப் தைனணரய்வு 

றஷனங்கஷப உடணடிரக ந்து ரட்டங்களுக்கும் 

றஸ்ரறக்க டடிக்ஷக ஶற்வகரள்துடன், இந் 

றஷனங்களூடரக றனங்குவுப் தரறஶசரஷணகஷபத்ம் 

ஶற்வகரள்ற்கு துரகத் ஶஷரண இந்ற 

சரணங்கஷபத்ம் றத ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறஶநன்.  

இன்தவரத தொக்கறரண றடத்ஷ ரன் இங்கு 

டுத்துச் வசரல்னஶண்டிறதக்கறன்நது. கடந் ஜழன் ரம் 

8ஆம் றகற ரன் இச்சஷதறஶன ரண்தைறகு தற ந்றரற 

அர்கபறடம் தொக்கறரண எத ஶகள்றஷக் ஶகட்ஶடன். 

அரது, டக்கறலும் கறக்கறலும் த்த்த்றணரல் 

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந சறதர்கள், வதரறர்கவபண 

வதரதுக்கள் அறகரஶணரர் குண்டுச் சன்ணங்கள், shell pieces 

ஶதரன்நற்ஷநக் கடந் 7 தட கரனரகத் து உடல்கபறல் 

சுந்துவகரண்டிதக்கறநரர்கள். அஷ இன்தஷ 

அகற்நப்தடரஷரல் அர்கள் றகவும் அஸ்ஷப் 

தடுகறன்நரர்கள். ஆகஶ, அர்களுஷட உடல்கபறல் 

இதக்கறன்ந குண்டுகள், 'வல்' துகள்கள் ற்தம் சன்ணங்கஷப 

அகற்தற்கு டடிக்ஷக டுக்க தொடித்ரவன்த தறர் 

அர்கஷபக் ஶகட்டிதந்ஶன். அது வரடர்தரண றதங்கள் 

ன்ணறடம் இல்ஷனவன்தம் அந்ப் வதர்ப்தட்டிஷனத் 

ந்ரல் உரற டடிக்ஷக டுப்தரகவும் அப்ஶதரது அர் 

குநறப்தறட்டிதந்ரர். ஶஷப்தடும் தட்சத்றஶன தரறக்கப் 

தட்டிதப்தர்களுக்கு இனங்ஷகக்கு வபறஶத்ம் ஶனறக 

சறகறச்ஷச ங்க தொடித்வன்ந ஏர் உதறவரறஷத்ம் 

தறர் அர்கள் ங்கறறதந்ரர். அற்கஷரக ரன் 

கடந் 65 ரட்களுக்கும் ஶனரக இது வரடர்தரண 

றதங்கஷபச் ஶசகரறத்து தகறன்ஶநன். ட ரகரத்ற 

லிதக்கறன்ந 5 ரட்டங்கபறன் அசரங்க அறதர்கபறடதொம் 

அஶஶதரல் ட ரகர கல்ற அஷச்சு ற்தம் அதஷட 

வசனரபரறடதொம் அந்த் கல்கஷப - வதர் றதங்கஷபக் 

ஶகட்டிதந்ஶன். ஆணரல், அஷ தொளஷரகக் கறஷடக்க 

றல்ஷன. அந் றதங்கஷப ங்களுக்குத் ந்துவுற்கு 

ரட்ட அசரங்க அறதர்கள் தப்தடுகறன்ந சூழ்றஷனஶ 

அற்குக் கரரக இதக்கறன்நது. இந்ப் தைற ஆட்சற 

ரற்நத்றலும் க்களுஷட தறறறறகபரக இதக்கறன்ந 

ங்களுக்கு ஶதரரறணரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப க்களுஷட 

உறஷக் கரக்கறன்ந  ணறரதறரணப் தறஷக்கூடச் வசய் 

தொடிறல்ஷன. றகுந் கஷ்டத்துக்கு த்றறல் 410 ஶததஷட 

வதர் றதங்கஷப ரன் டுத்றதக்கறஶநன். அஷ இன்ஷந 

றணம் இந்ச் சஷதறல் சர்ப்தறக்கறன்ஶநன்.  

இந் 410 ஶதரறஶன 8 தொல் 18 து ஷத்ள்ப 

வததம்தரனரண ரர்களும் உள்படங்குகறன்நரர்கள். 

இர்கபறல் தனரறன் ஷன, ரர்தை, தொள்பந்ண்டு ஶதரன்ந 

தகுறகபறஶன கரப்தடும் குண்டு, 'வல்' துகள்கள் ற்தம் 

சன்ணங்கள் அகற்நப்தடர றஷனறல் அர்கள் கடந் 7 தட 

கரனரக வததம் அஸ்ஷக்குள்பரகற தகறன்நரர்கள். ரன் 

இங்கு எப்தஷடக்கறன்ந 410 ஶதரறன் வதர் றதங்கள் 

வுணறர, ரழ்ப்தரம் ஆகற இண்டு ரட்டங்கஷபச் 

ஶசர்ந்ர்களுஷடரகும். தற ந்றரற அர்கள் 

ரக்குதறபறத்ன்தடி இர்களுள் இனங்ஷகறல் 

சறகறச்ஷசபறக்க தொடித்ரணர்களுக்கு இனங்ஷகறல் சறகறச்ஷச 

அபறக்கனரம். இங்கு சறகறச்ஷசபறக்க தொடிரர்களுக்குச் 

வசன்ஷண ஶதரன்ந கங்கபறஶன அந் சறகறச்ஷசஷ அபறக்க 

தொடித்வன்த அர் ங்கற உதறவரறக்கஷரக 

தறர், சுகரர அஷச்சர், லள்குடிஶற்ந அஷச்சர் 

ஆகறஶரதக்கு இந்ப் வதர்ப்தட்டில் கறஷடக்கக்கூடி 

ஷகறஶன அஷச் சதரதேடத்றல் *சர்ப்தறப்தஶரடு, இது 

யன்சரட் அநறக்ஷகறலும் இடம்வதந ஶண்டுவன்த 

ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன்.  

இன்தவரத தொக்கறரண றடத்ஷத்ம் வரறறக்க 

ஶண்டும். அரது, 2012ஆம் ஆண்டு தொன்ணரள் ஜணரறதற 
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————————— 
*  පුවහතකළමභ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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யறந் ரஜதக்ஷ அர்களுஷட ஆட்சறக்கரனத்றன்ஶதரது 

அப்ஶதரறதந் சுகரர அஷச்சரறடம் இஶஶதரன்நவரத 

வதர்ப்தட்டிஷன ரன் சர்ப்தறத்றதந்ஶன். ஆணரல், 

இன்தஷக்கும் அது வரடர்தரண ந் டடிக்ஷகத்ம் 

டுக்கப்தடறல்ஷன. ங்கள் க்களுஷட ணறரதறரணப் 

தறச்சறஷண வரடக்கம் தல்ஶததட்ட தறச்சறஷணகஷபத்ம் 

இந் உர்ந் சஷதறன் கணத்துக் வகரண்டுதகறன்ஶநரம். 

அப்தடிக் வகரண்டுப்தடும் ந் றடதொஶ கதத்றஶன - 

கணத்றஶன டுக்கப்தடர ஏர் அனட்சறப் ஶதரக்குத்ரன் 

வரடர்ச்சறரக இதந்து தகறன்நது. அந் ஷகறல், 

2012ஆம் ஆண்டிஶன ன்ணரல் எப்தஷடக்கப்தட்ட அந் 

வதர்ப்தட்டிலுக்கு டந்துஶதரல் இப்தட்டிலுக்கும் 

டக்கக்கூடரது. இந் 410 ஶததம் றணதொம் றகுந் 

கஷ்டங்களுக்கு த்றறஶன ரழ்ந்து தகறன்நரர்கள். ஆகஶ, 

ங்களுக்கு இந் உர்ந் சஷதறஶன ப்தட்ட ரக்குதறக்கு 

அஷரக ஜணரறதற, தறர், சுகரர அஷச்சர், 

லள்குடிஶற்ந அஷச்சர் ஆகறஶரர் உடணடிரக அர்கள்  

அத்ஷண ஶததக்கும் ஷத்ற சறகறச்ஷச ங்கும் இந் 

ணறரதறரண உறஷச் வசய்ற்கு  டடிக்ஷக டுக்க 

ஶண்டுவன்த ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

ஶலும், ன்ணரர் ரட்டத்றலுள்ப தள்பறதொஷணறஶன 25 

வீடுகள் உள்படங்கற கரறஷச் சுவீகரறப்தற்குரற 

டடிக்ஷகஷக் கடற்தஷடறணர் ஶற்வகரண்டு 

தகறன்நணர். தள்பறதொஷண க்கபறன் றர்ப்தறணரல் அந்ச் 

சுவீகரறப்தைப் தறகள் இஷடறதத்ப்தட்டிதக்கறன்நண. 

தள்பறதொஷண கறர க்களுக்கு இந் 25 வீடுகளும் கரறத்ம் 

தொன்ணரள் ஜணரறதறரக இதந் ஆர். தறஶரச 

அர்கபறணரல் 1985ஆம் ஆண்டு ங்கப்தட்டது. ஆணரல், 

கடற்தஷடறணர் அந்க் கரறஷக் கடந் 26 தட 

கரனரகத் ங்களுஷட கட்டுப்தரட்டுக்குள் ஷத்றதந்து 

ட்டுல்னரல், அஷணச் சுவீகரறப்தற்குரற டடிக்ஷக 

ஷத்ம் ஶற்வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அந் க்களுக்குச் 

வசரந்ரண - 25 குடும்தங்களுக்குச் வசரந்ரண அந் 

இண்டு க்கர் கரறஷச் சுவீகரறப்தற்கு இண்டரது 

டஷ டுத் தொற்சறஶ இன்ஷந றணம் இந் க்கபரல் 

டுத்து றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. தொன்ணரள் ஜணரறதற 

றணரல் ங்கப்தட்ட கரறஷ அல்னது எத வீட்டுத் 

றட்டத்ஷக் கடற்தஷடறணதக்ஶகர அல்னது வதரலிமர 

தக்ஶகர சுவீகரறக்கறன்ந அறகரம் இதக்கறன்நர? ன்தஷ 

ரன் இந்ச் சஷதறஶன ஶகட்க றதம்தைகறன்ஶநன். வணன்நரல் 

இதுஶதரன்ந சம்தங்கள் டக்கறலும் கறக்கறலும் 

வரடர்ச்சறரக இடம்வதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்நண. த்த்ம் 

தொடிஷடந்து ள தடங்கள் கடந்தும்கூட, இந் ஆட்சற 

ரற்நத்றற்குப் தறற்தரடுகூட இன்ஷநக்கு ங்களுஷட க்கள் 

து வசரந்க் கரறகபறஶன லபக் குடிஶந தொடிர எத 

றஷனஷரன் வரடர்ந்துவகரண்டிதக்கறன்நது. ந் இடரக 

இதந்ரலும் அந் க்களுக்குச் வசரந்ரண கரறகஷப - 

அது ஶகப்தரப்தறனரகஶர அல்னது சம்தரகஶர அல்னது 

லிகரம் ஶதரன்ந இடங்கபரகஶர இதக்கனரம்- 

கடற்தஷடறணஶர,  வதரலிமரஶர ரரக இதந்ரலும் 

அர்கபறடம் றதப்தற எப்தஷடக்க ஶண்டி எத வதரதப்தை 

இதக்கறன்நது. அறலும் இந்க் கரற சம்தந்ரக ன்ணரர் 

ரட்ட லறன்நத்றஶன க்வகரன்த ஷடவதற்த 

தகறன்நது; வதரதுக்கள் 19 ஶதர்  க்குச் வசரந்ரண 

கரறஷத் தம்தடி க்குத் வரடர்ந்றதக்கறன்நரர்கள்.  

அத்துடன், இது தொன்ணரள் ஜணரறதற எதரல் 

ங்கப்தட்ட கரறத்ம்கூட. இந் இண்டு அம்சங்கஷபத்ம் 

லநற இன்த சுவீகரறப்தை றடம் ஷனதூக்கறறதக்கறன்நது. 

ஆகஶ, இந் இண்டு றடங்களும் இதக்கும்ஶதரது 

லறன்நத்ஷத்ம் அறத்து தொன்ணரள் ஜணரறதறஷத்ம் 

அறத்து இஷணக் ஷகப்தற்தகறன்ந சர்ரறகரம் 

கடற்தஷடறணதக்கு இதக்கறன்நர? ன்தஷ இந் 

ஶத்றஶன ரன் ஶகட்க றதம்தைகறன்ஶநன்.   

ஶலும், ரங்கள் இந்ச் சஷதறஶன வகரண்டுதகறன்ந 

ந் எத றடத்றஷணத்ம் இந் அசரங்கம் 

கணத்றவனடுக்கர றஷன வரடர்ந்துவகரண்டிதக்கறன்நது.  

இங்ஶக கரரற்ஶதரஶணரர் வரடர்தரண அலுனகம் 

அஷத்ல் வரடர்தரண சட்டம்கூட றஷநஶற்நப் 

தட்டுள்பது. ஆணரல், இந்ச் சட்டம் றஷநஶற்நப்தட்டற்குப் 

தறற்தரடு ஜணரறதறத்ம் இந் அசறல் அங்கம் கறக்கறன்ந சறன 

தொக்கறரணர்களும் "இந்ச் சட்டத்றணரல் இந் ரட்டின் 

வதரலிசரஶர, இரடத்றணஶர ண்டிக்கப்தட 

ரட்டரர்கள்" ணக் கூதகறன்நரர்கள். அத்துடன், ரதம் 

றசரஷக்குட்தடுத்ப்தட ரட்டரர்கள் ன்தம் 

தகறங்கரகக் கூநப்தடுகறன்நது. அப்தடிரக இதந்ரல், 

கரரற்ஶதரஶணரர் வரடர்தரண இந் அலுனகம் 

உண்ஷரகக் கரரற்ஶதரஶணரர் வரடர்தரண 

அலுனகர அல்னது கரரல் ஆக்கப்தட்ஶடரர் 

வரடர்தரண அலுனகர ன்தது வபறவுதடுத்ப்தட 

ஶண்டிறதக்கறன்நது. ணஶ, கரரற்ஶதரணர்கள் 

வரடர்தரக இந் அலுனகத்றஶன தொஷநறடுதெடரக 

இரடத்றணரல் ஷகது வசய்ப்தட்டர்களுக்கரண 

அல்னது இரடத்றணரறடம் எப்தஷடக்கப்தட்டர் 

களுக்கரண லற ப்தடிக் கறஷடக்கும்? ன்தஷ இந் 

இடத்றஶன ரன் ஶகட்க றதம்தைகறன்ஶநன்.   

ஶகு ஜணரறதற அர்கள், தொன்ணரள் ஜணரறதற 

யறந் ரஜதக்ஷறணரல் தைற கட்சற ஆம்தறக்கப்தட்டரல் 

ன்ணறடறதக்கறன்ந தொக்கறரண இகசறங்கஷப 

வபறறடுரகக் குநறப்தறட்டிதக்கறன்நரர். ஶதரர்க்கரனத்றஶன 

தொன்ணரள் ஜணரறதறத்ம் தொன்ணரள் தரதுகரப்தைச் 

வசனரபதம் இரடத்றன்தோனம் இந் க்கபறன்ஶல் 

இஷத்றதக்கறன்ந தல்ஶததட்ட ணற  உரறஷ 

லநல்கஷபத்ம் ஶதரர்க்குற்நங்கஷபத்ம் ஷநத்து ஷத்துள்ப 

இந் ல்னரட்சற அசரங்கம், .ர. சஷதக்கும் ணற 

உரறஷகள் ஆஷகத்றற்கும் ங்கறறதக்கறன்ந 

ரக்குதறகஷப வ்ரத றஷநஶற்நப்ஶதரகறன்நது? ன்ந 

ஶகள்றத்ம் சந்ஶகங்களும் ளகறன்நண. ஆகஶ, 

உண்ஷறஶனஶ றழ் க்களுஷட ஶதரஶரடுரன் 

இந் அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்வன்ந ஷகறல், அது 

இந்ச் சஷதறஶன ங்கபரல் டுத்துஷக்கப்தடுகறன்ந து 

க்கபறன் தறச்சறஷணகளுக்குத் லர்ஷக் கரஶண்டும் 

ன்தஷஶ ரங்கள் றதம்தைகறன்ஶநரம் ன்தஷக்கூநற, 

றஷடவததகறஶநன்.  

 
[අ.බහ. 3.51] 

 

ගරු සී.බී. ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ත් ආවහය 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත පිළිඵ විහද ගගයන ග ස 
අසථහග  ජ      2005 ජ ආය සබ ශ ක්රිඹහලිඹ භල් ඳර ළ්තම්භ 
පිළිඵ රු පී. වළරි්ත අභහතයතුභහටත්  ඒ  හගේභ රු අමීර් 

අලි සිවහබ්දි්ත ලධගඹෝනය අභහතයතුභහටත්  අභහතයහංලග  
ගල් සතුමිඹ ඇතුළු හර්ඹ භඩුඩරඹටත්  ත් ලධසඳහදන වහ 
ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂක නනයහල්තුමිඹ ඇතුළු එහි 

හර්ඹ භඩුඩරඹටත්  හිටපු ඳශු  සඳත් ංර්ධන අභතයයඹකු 
විධිඹට භහගේ සතුතිඹ ග ස අසථහග  ජ පුද ය්තනට ඕනෆ.  
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[රු සිලෂකති ආන්තද්ත භවතහ] 
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මිලධසු්ත වළිනඹට අපි ඳරිගබෝනනඹ යන ආවහය ගෞය 

 සඳ්තන ගර රඵහ දිඹ යුතු ගනහ. ඒ හගේභ මිලධසු්ත වළිනඹට 
අගප් ජීවිතඹ ගොඩ නඟහ ළනීභ වහ එදහ අපි ග ස ගශලඹ ඵත 
බුරති්ත ගෞබහයභත් යනගොට  ගප්ම්රුතුක්ග  සිට 
ගදවු්තදයතුක් දෂකහභ ෘව ර්භහ්තතඹෂක ගර ත් ඳහරනඹත්  

ආය සබ ශහ. ෘව ර්භහ්තතඹෂක ගර ත් ඳහරනඹ ආය සබ 
යරහ  එදහ කුඹුරු ගොවිතළන වහ තු්ත ගඹොදහ ළනීභට  
අසථහ රහ ත්තහ. ඒ ලධහ කුඹුරු හිමිඹ්ත හගේභ ත් 

හිමිඹනුත් ඉතිවහඹ තුශ ඹ ස සථහයත්ඹෂක ගොඩ නඟහගන 
හිිනඹහ. ඒ හගේභ  ෘවඹ  තුශභ ඳස ගෝ ය ස ය ළනීග ස 
අසථහ ඇති ය ත්තහ. එදහ භත්ය ආවහය හගේභ කුකුළු භස 

ඳරිගබෝනනඹට ත්ගත්  අල්ඳ ලගඹනුයි. නමුත් අද භහනඹ එභ 
ආවහය වහ ගිජු බහඹකි්ත යුතු ක්රිඹහ යමි්ත ඒහ  
ඳරිගබෝනනඹ පුළුල් ය ගන තිගඵනහ.   

1948 ඉරහ  සභත වුණු  භවය ඳනත් ංගලෝධනඹ යශ ජ  
ළබ්ඵය වූ යි්ත කහතනඹ කිරීභ යදෂක වළිනඹට රහ දඩුඩ 
නීති ංග්රවඹ ඹටගත් රඵහ දිඹ වළකි දඩඹ රුපිඹල් 50ෂක වුණහ. එභ 
ලධහ හරහනුරඳ  හගරෝචිත ආහයඹට ක්රිඹහත්භ ග්තනත්  

ඒ හගේභ ඳළටවු්ත ියහි කිරීභට සිිනන  ගදනු්ත කහතනඹ කිරීභ 
 සපර්ණගඹ්ත තවන ස ය්තනත් අඳට පුළු්තභ රළබුණහ. 
නමුත්  අද අපි භනුයත්ග  නහභගඹ්ත ඒ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ 

යගන ඹනහ. ඒ හගේභ තභ්තගේ වි්තදනඹ  තභ්තගේ 
තෘප්තිඹ වහ සුයතල් තු්ත ඇති යන විට ඔවු්ත වහත් 
ආවහය ලධසඳහදනඹ කිරීභ අලය ගනහ. 

රු අමීර් අලි සිවහබ් ජ්ත ලධගඹෝනය අභහතයතුභලධ  -
අභහතයතුභහ බහග  නළති ලධහ- අපි ග ස ඳනත් ංගලෝධනඹ 
යනහ හගේභ  නීති ගටු සඳත්  සභත යගන ක්රිඹහ යනහ 

හගේභ   ඒ ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ වරිඹහහය සිම් යනහද  
නළශද කිඹරහත් ගොඹහ ඵළලිඹ යුතු ගනහ. ඒ හගේභ ෘව 
ර්භහ්තතඹෂක ලගඹ්ත ත් ඳහරනඹ යගන ඹහභට අලය 

යන ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ වහ ගශීයඹ ආගඹෝනඹ්තට 
අලය ඳසු ියභ හ දිඹ යුතු ගනහ.  

2004 ජ ග ස යග්ඨ කිරි ලධසඳහදනඹ සිඹඹට 13ෂක ඳළතුනත්  
කිරි ලධසඳහදනඹ ළිහ ය්තනට අලය ඳසුියභ ස යරහ භභ 

අභහතයහංලඹ නළත බහය ගදන අසථහ න විට එඹ සිඹඹට 48 
දෂකහ ඉවශට ගන ඒභට ටයුතු ශහ. රු අමීර් අලි සිවහබ් ජ්ත 
ලධගඹෝනය අභහතයතුභලධ  ඔඵතුභහටත් භත ඇති අපි එදහ 

භඩශපුග   උතුගර්  දකුගඩු වළභ අසෂක මුල්රෂක නෆයභ 
ගිහිල්රහ ඒ ත් ඳහරන ටයුතු වහ උඳහය ශ ආහයඹ.  

රංහ ආඩුක්ග   ආඩුක්රභ යසථහග  දවතු්තන 

ංගලෝධනඹත් එෂක ඳශහත් බහරට විඹඹ්ත ගඵම්ණු ලධහ ඒ 
වහ ක්රිඹහත්භ යන අණඳනත් භවය තළ්තර ජ ක්රිඹහත්භ 
ගනොන තත්ත්ඹට ආහ. වළඵළයි  භභ ග ස විඹඹ  සඵ්තධ 

ඇභතියඹහ ලගඹ්ත ටයුතු ශ හරග  ත් ලධසඳහදන වහ 
ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂකතුභ්තරහ  අධයෂකතුමිඹරහ  
ඳශහත් අභහතයරු ව ඳශහත් ගල් සරු කිඹන සිඹලුගදනහභ 
ළරහ  එ ග සඹ ඉගන ඔවු්ත භඟ හච්ඡහ ශ ලධහ 

ග ස  සඵ්තධගඹ්ත එ තී්තම්ෂක ්තන අඳට පුළු්තභ 
රළබුණහ. ඒ ලධහ කිරි ලධසඳහදනඹ හගේභ ියත්තය ලධසඳහදනඹත්  
කුකුළු භස ලධසඳහදනඹත් ළිහ ය්තන  ත් ආවහය ප්රමිතිඹට 

අනුූලර ස ය්තන අලය ඳසු ියභ ස ය ්තනත් අඳට 
පුළු්තභ රළබුණහ. එගේ ටයුතු ගනොයන සථහන ටර්තන 
අඳ ක්රිඹහ ශහ. ඒ හගේභ ආනඹනඹ යන තු්තගේ ගෞය 

තත්ත්ඹ ඳරීෂකහ කිරීග ස ටයුතු අගප් ලධගයෝධහඹන ආඹතනඹ 
භඟි්ත ලධළයදි ගර ශහ. ගභභ ටයුතු තත් ලෂකතිභත් යමි්ත  
ඒ ගගශ බහඩුඩ සුම්සු ගර ගගශ ගඳොශට ඹළම්භ වහ නීති  

අණඳනත් ංගලෝධනඹ යමි්ත  රහ  ජභත් අඳ ශහ. ගභොද  

ග ස ගශල් ඳරිගබෝනනඹ කිරීග ස ජ ලරීයඹට  වි ඇතුළු ගනොම් 
මිලධහ ජීත් යම්භට අඳ උත්හව ්තනහ න ස ඒ වහ ලධළයදි 
තහෂකණඹ රඵහදිඹ යුතු ගනහ. ප්රමිතිඹට අනු ග ස ගශල් 
ක්රිඹහත්භ ය්තන අලය ඳසු ියභ ස යළනීභ අ ගප්  

ීමභෂක ගනහ. ග ස ීමභ අඳ දළරිඹ යුතුයි. නමුත්  ඒ ීමභ 
ෘව ර්භහ්තතඹ ඩහ ළටීභට ගවේතුෂක ය ගනොත යුතුයි.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  නුයඑළිඹ කිඹ්තග්ත 

ඵහුහර්ගි නනතහෂක ජීත් න දිස්රිෂකඹෂක. ග ස 
නනතහග්ත ළිහ ප්රභහණඹෂක තු ආරිත ජීත් න අඹයි. 
ඔවු්ත කිරි  කුකුළු භස  ියත්තය ලධසඳහදන  ර්භහ්තතග ත් ගඹ ජ 

සිිනනහ. වළඵළයි  දළ්ත ඔවු්ත රභ රභගඹ්ත ඒ ටයුතුලි්ත 
ඈතට ඹ්තන සදහන ස ගනහ. ඔවු්ත එගේ ඈතට ඹ්තන සදහන ස 
ගරහ තිගඵ්තග්ත හරහනුරඳ අගප් ශභනහයණඹ 

වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ ය නළති ලධහයි කිඹහ භහ විලසහ 
යනහ. එදහ ඒ කිරි ගොවිඹහ ළන අඳ ගරොකු අිමභහනඹකි්ත 
ථහ ශහ. ඒ හරග  කිරි ගොවිඹහ කිරි ෆ්ත එ ගර් 
තිඹහගන  ඳු ඳල්ර ස ඵළවළරහ කිරි අගශවි ය්තන ආපු 

ආහයඹ භහ දළ තිගඵනහ. "කිරිහයඹහ ආහ" කිඹහ අඳ අලධෂක 
අඹටත් ථහ ශහ. ඒ තත්ත්ඹ හරහනුරඳ ගනස ්තන 
ඕනෆඹ කිඹන එයි භභ කිඹ්තග්ත. ගොභ හගන ඒ ටයුතු 

ය්තන ඔවු්ත අද සදහන ස නළවළ. බද්ර ගඹෞනග  ඉ්තන ඒ 
තරුණගඹෝ අද තහෂකණඹත් එෂක ඵශධ ගරහ තිගඵනහ. ඒ 
තහෂකණඹත් එෂක  න ගරෝඹත් එෂක ඵශධ ගරහ ඉ්තන 

ඔවු්තට එභ ර්භහ්තතඹ ය්තන අලය ඳසු ියභ අඳ ස ය 
දිඹ යුතුයි. එහි එෂක පිඹයෂක ගර න හල් රභඹ වඳු්තහ 
ගද්තන පුළු්ත. ඒ හගේභ තභ්තගේ අලයතහ අනු ඳහනීඹ 

නරඹ රඵහ ්තන ඒ තහ හුරු ය්තන අඳට පුළු්ත. ඒ 
හගේභ එභ හල්  පිරිසිම් යළනීභ වහ අලය ඳසුියභ ස 
ය ත යුතුයි.  ඒ වහ අලය ආ සඳ්තන  අත් ළසු ස  ඳහ ළසු ස  

හිස ළසු ස ළලධ ගශල් එහි ගේඹ්තට රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ 
හගේභ ඒ අඹට  දිරි  ජභනහෂක රඵහ ගද්තනත් පුළු්ත. එළලධ 
ටයුතු ඔසගේ ග ස ර්භහ්තතඹ තත් ළිහදියුණු ය්තන 
පුළු්ත ගයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  

ඒ හරග  ග ස ර්භහ්තතග  ඹ සකිසි ළරළසභෂක තිබුණහ. 
ළරළසභෂක තිබුණත්  දකුගඩු ව උතුගර් සිින තු්ත අඹහගර ගිඹහ. 
අඹහගර ඹන තු්තග්ත කිරි ගදෝතන පුළු්තභෂක රළබුගඩු 

නළවළ. ඒ ලධහ රංහග  තය දිේ බහග භ අඳ ඒ කිරි 
ලධසඳහදනඹ- [ඵහධහ කිරීභෂක] පිඹංය නඹයත්න භළතිතුභහ අඹහගර 
ඹනහ හගේ ගනොගයි. ග ස තු්ත අඹහගර ඹනහ. තු්ත 

අඹහගර ගිඹ ලධහ ඔවු්තග්ත කිරි ින ්තන පුළු්තභෂක 
රළබුගඩු නළවළ.  

කිරි අගශවිඹ ළිහදියුණු කිරීභ වහ අඳ ගොශම නයඹ 

තුශත්  ඹ ස ඹ ස ආඹතනරත් කිරි අගශවි ළල් ආය සබ ශහ. 
ගනොගඹෂක තළ්තර අගශවි යන යහය ගඳවූ බීභ ර් 
ගනුට නනතහ කිරි ඳරිගබෝනනඹට හුරු ය්තනයි අඳ එගේ 
ගශේ. එහි ජ අඳට ගමෝදනහ  අඳහද  අරහද ආහ. ඒ ගොයි  වළින 

ගතත් රංහග  තය දිේ බහග භ තිගඵන අගප් අගශවි 
ළල්ලි්ත කිරි  විලහර ලගඹ්ත අගශවි ය ්තන අඳට 
පුළු්තභ රළබුණහ. ඒ ලධහ කිරි ර්භහ්තතඹ දියුණු කිරීභට 

හර්ඹෂකභ ටයුතු ය්තන අඳට පුළු්ත වුණහ. ග ස 
ටයුතුර ජ ඳශු නදයරු්තගේ ගේහ අතිවිලහර ලගඹ්ත 
රඵහ ්තන අඳට පුළු්තභ රළබුණහ. ග ස යග්ඨ නහති ධනඹට  

ආර්ථිඹට දහඹත්ඹ රඵහ ජභ වහ ළඩ පිළිගශෂක ස ය 
ළනීභට ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතු භඟ 
අත්ළල් ඵළගන ඹන ග ස භග්ත ජ ඳශු නදයරු්තග්ත 

ළරගන ගේහත් අතිවිලහරයි. ඔවු්ත රළබ දළනු ස  සබහයඹට 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

රිරන විධිඹට  ඔවු්තගේ ගේඹ ග ස යටට රඵහ ්තන න ස ඊට 
රිරන ළටුඳෂක ඔවු්තට රඵහ දිඹ යුතුයි.  ඵටහිය යටර  යුගයෝඳහ 
යටර ඔවු්තට විලහර ඉල්ලුභෂක තිගඵනහ. ඒ ලධහ ඔවු්ත යට 

අතවළය ඹනහ. ඒ නතය ය්තන න ස  ඔවු්තට රිරන ළටුඳ 
 සඳහදනඹ ශ යුතුඹ  කිඹන එයි භභ විලසහ ය්තග්ත.  
එතළනට අපි ගිග  නළත්න ස  අපි ග ස ගභොන අණඳනත් ස 

ගරුත් අගප් ලධසඳහදනඹ වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ යගන 
ඹ්තන අඳට ඵළරි ගනහ. ඒ ලධහ  ඔවු්ත නධර්ඹත් යමි්ත 
ඔවු්තගේ දළනු ස  සබහයඹ ග ස ගශලඹ තුශ ක්රිඹහත්භ යහ 

ළනීභට අලය ඳසුියභ සය ළනීභ අලය ගනහ. ඔවු්ත 
ගේඹට ඵහ ගනොළනීභ ලධහ ව ඔවු්ත ගේඹට ඵහ 
ත්තද  ඔවු්තගේ හරඹ අඳගත් වළරීභ ලධහත් ඔවු්ත තු  දළනු ස 

 සබහයඹ රඵහ ගනොළනීභ ග ස ගශලග  ඉ්තන උත් බුශධිභත් 
නන ගොටට යන විලහර අඳයහධඹෂක වළිනඹට අපි දකිනහ. ඒ 
ලධහ ග ස සිඹලු ගශ ඵශධ යගන ක්රිඹහත්භ යගන ඹහ යුතුයි. 
ඳහක් රඵන ගොවිගඳොශරට ක්රීඹ දහඹත්ඹ රඵහ ගදමි්ත 

ක්රිඹහත්භ ය ගන ඹහ යුතු ගනහ. ගභොද  ත්ත් ආවහය 
ලධසඳහදනඹ කිරීග ස ටයුත්ත වහ ගොවිගඳොශල් ඳරිවයණඹ 
කිරීභට  අලය ගනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ඳසු ගිඹ හර 
හනුර ජ අපි දළපු ගදඹෂක තිගඵනහ. ඒ ගශ ඔඵතුභහත් 
දකි්තන ඇති. එන ස  ඳසු ගිඹ හර හනුර ජ ඵඩ ඉරිඟු 

සිංප්පරුග්ත ඳහ අගප් යටට ගනහහ. ළලි ින  තුය 
ගඵෝතරඹ  අපි පිට යට ඹනගොට  අපි ත්ත් ආවහය වහ ඵඩ 
ඉ  රිඟු සිංප්පරුග්ත -සිංප්පරුත් ඒහ ගනත් යටකි්ත රඵහ 

ත්ගත්.- ආනඹනඹ ශ හරහනුෂක තිබුණහ. අපි ඒට 
නළතීග ස රකුණ -තිත- තිඹ්තන ඳට්ත ත්තහ.ඒ තිත තිඹ්තන 
පුළු්තභ රළබුගඩු භව ඵළංකුග  ආධහයඹත් ඇතියි. භව 

ඵළංකුග  ආධහයඹත් එෂක අපි ගොවිඹහට  බීන ඵඩ ඉරිඟු  රඵහ 
ම්්තනහ. ඒ බීන ඵඩ ඉරිඟු රඵහ  ජරහ   අපි ගොවිඹහ යෂකණඹ ශහ.  
අලි ඳහළු  ලධඹං ඳහළු ඇති වුගණොත්  ඒ අෂකය ගද වහ අපි 
ඹ ස  ජභනහෂක ග්තන ටයුතු ශහ. ඒ හගේභ අපි ගඳොගවොය 

ින ම්්තනහ.  ඒ ත්ත ණඹ  මුදලි්ත ඔවු්තට ඒ ියභ ස ය 
ළනීභට අසථහ රඵහ ම්්තනහ. වළඵළයි  ඒ අසළ්තන අපි 
ඵහයත්තහ. අසළ්තන ඵහයගන අපි ඒ මුදර  ඵළංකුට දළ සභහ. ඒ 

මුදර රඵහ ගදමි්ත ඔවු්ත දිරිභත් ගරුහ.  

අඳට පුළු්ත භ රළබුණහ  අෂකය 1 000 විතය ඵඩ ඉරිඟු 
හ කිරීගභ්ත ඔවු්තගේ ආර්ථිඹ ලෂකතිභත් යරහ ඒ තුළි්ත 

ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ ලෂකතිභත් ය්තන. ඒ ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ ඉතහ 
ඉවශට ඹනගොට ඒ ගවේතුග්ත කුකුළු ර්භහ්තතඹ දියුණු ය 
්තනත් පුළු්තභ රළගඵනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ග ස යග්ඨ ගශලගුණඹ 
ගනස ගනගොට තෘණ හ්තරත් ළටලු භතුගනහ.  
තෘණ හග  ජ එෂක එෂක ප්රගශලඹට විවිධ තෘණ ප්රගදදඹ්ත අලය 
ගනහ. ඒ ප්රගදදර අලයතහ වඳුනහගන ක්රිඹහත්භ ග්තන 

ඕනෆ. භභ ද්තනහ  නුයඑළිඹ දිස්රිෂකග   ගඵෝඳත්තරහ හගේ 
ප්රගශලර ගොවිඳශරට මීම්භ රළගඵනගොට තෘණ හත් 
හර්ථ සිම් න ඵ. ඒ හගේ අධිගඳෝ කත තෘණ හ්ත 

තිගඵනහ. ඒහ පිළිඵ ත්ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය 
ගදඳහර්තග ස්තතු ඳර්ග ණ යරහ තිගඵනහ. ඒ ඳර්ග ණ 
තුළි්ත විලහර ළඩ ගොටෂක ඔවු්ත ක්රිඹහත්භ ය තිගඵනහ. 

ඳශහත් බහ භඟ  සඵ්තධ ගරහ ඒ පිළිඵ ළඩපිළිගශ 
ක්රිඹහත්භ ය්තන අපි අසථහ රහ ම්්තනහ.    

ර්හ හරර ජ  භවය ගරහට තු්තට අලය ආවහය 

ඳඹහ ්තන ඵළරි ග නහ. මිල්ගෝ ආඹතනඹ භඟ 

 සඵ්තධගරහ ණ ළටඹෂක ලගඹ්ත ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ 

ය්තන අඳට පුළු්තභ රළබුණහ. ඒහ ප්රමිතිඹට අනුූලරයි 
රඵහ  ජරහ තිගඵ්තග්ත. භවය ගරහට ලධසඳහදනඹ ළිහ 
යගන ඹන ගොට  ග ස ටයුතු ලිඹහ ඳදිංචි ගනොවූ හර්ඹඹෂක 
ලධහ තවංචි දභනහ න ස  අගප් ෘව ර්භහ්තතඹ පිළිඵ නළත 

අඳට හිත්තන ගරහ තිගඵනහ. එගවභ ගනොසිතහ ග ස 
ර්භහ්තතඹ අඳට ඉසයවට ගන ඹ්තන පුළු්තභෂක ඇත්ගත් 
නළවළ. ග ස ර්භහ්තතඹ ලෂකතිභත් යගන ඉසයවට ඹහ යුතු 

ගනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  නනවනඹ ළිහ 
ගොශම නයඹ තුශ  ඉඩ ඳවසු ස අක්යි. තත් භවය නය 

තුශ ඉඩ ඳවසු ස අක්යි. නමුත් ඵල්ර්ත  ඵශලු්ත  ඳෂකෂී්ත ළලධ 
තු්ත සුයතරඹට ඇති යනහ. ඒ සුයතරඹට ඇති යන ඵල්රහට 
අලය ආවහය ින ගදය ජ ස ය ගද්තන දළ්ත සදහන ස  නළවළ. 

දළ්ත පුරුම් ගරහ තිගඵනහ  ගදය ඹන භ්ත ගඩ්ත අයගන 
ගිහි්ත ග ස තු්තට dog food නළත්න ස  pet food ගද්තන. ඒ ලධහ 

ඒහ ලධසඳහදනඹ යනහ. මිර ජ ළනීග ස ජ ප්රමිතිඹ අනු එභ ත් 

ආවහය ලධසඳහදනඹ ය තිගඵනහද කිඹහ තවවුරු ය ළනීභට 
අලය ඳසු ියභ ත් ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත 
තුළි්ත ස කිරීභ  පිළිඵ භභ සතුති්තත නහ.  

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට ත විනහිහ ගදෂක ඳභණයි 

තිගඵ්තග්ත. 

 
ගරු සී.බී. ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ඔඵතුභහ දළ්ත භගේ ඹහළුගෂක ගනොන ලධහ  විනහිහ ගදග්ත 
භහ ථහ අ්ත ය්තන ස. භභ ගභච්මය ල් ඔඵතුභහ මිත්රගඹෂක 

වළිනඹටයි හිතුග . නමුත්  මිත්රගඹෂක ගනොන ඵ භට ගත්ගයනහ. 

රු ඇභතිතුභලධ  භ්තනහයභ ඳළත්ගත් කුකුළු ගොවි ගඳොශල් 
තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ගිහි්ත නළතු ඇති ඒහ ඵර්තන. කිකිළිඹ්ත 

ියත්තය දහනහ. ඒ ගොටුර ියත්තය ආයෂකහ ය්තග්ත 
ගොගවොභද කිඹරහ ගිහි්ත ඵර්තන. කුකුළු ගොවි ගඳොශල් ඹහඹට 
තිගඵනහ. ඒ ඹහඹට තිගඵන භූමි බහ පිළිඵ ත් ලධසඳහදන 
ළන ථහ යන ග ස අසථහග  අපි ථහ යමු. ඔඵතුභහ ථහ 

ගශේ ගන ගභොෂකත් ගනගයි. ඒ ප්රගශලග  මිලධසු්තට න 
අහධහයණ පිළිඵ. ඒ ළන ථහ ය්තන ඕනෆ. වළඵළයි  ත් 
ලධසඳහදන පිළිඵ ථහ යශදි අපි ඵර්තන ඕනෆ ඒ ටයුතු 

ක්රිඹහත්භ ය්තග්ත ගොයි ආහයඹටද කිඹන එ ළන. එඹ 
ෘව ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට දියුණු යමි්ත  ඒ පුශර ආදහඹභ 
ඉවශ නළංම්භට ළඩ පිළිගශෂක ක්රිඹහත්භ ය්තන භවනන 

ලධගඹෝජිතඹ්ත වළිනඹට අඳ ළඳ ග්තන ඕනෆ.  

අපි ප්රගශලඹෂක ගතෝයහගන ඒ ළඩ පිළිගශ ක්රිඹහත්භ 
යන ගොට ඒ ප්රගශලග  ජීත් න නනතහ සිංවරද  ගදභශද  

මුසලි සද කිඹරහ ර් කිරීභකි්ත ගතොය  සිඹලුගදනහ                   
්රී රහංකිඹ්ත වළිනඹට රහ ටයුතු ශ යුතු නහ. 
නහතිත්ඹ අනු ගඵදහ ග්ත ය්තන  ගෝත ය්තන  ඈත් 
ය්තන අඳට අලය නළවළ. ්රී රහංකි නනතහෂක වළිනඹට අඳට 

ඉසයවට ඹ්තන පුළු්ත න ස  එඹයි අඳට අලය ග්තග්ත. 
Cricket match එෂක වන ගොට අපි හමහි එතු ගරහ 

ක්රිඹහත්භ ගනහ. මුත්තයිඹහ මුයලිදය්ත ගඵෝරඹ දභන ගොට 

අපි අිමභහනගඹ්ත ථහ යනහ  "්රී රහංකිගඹෂක ග්තද?" 
කිඹරහ. භවරුෂස ගඵෝරඹ දභන ගොට අපි ඵරනහ                     

1585 1586 

[රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ] 
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"්රී රහංකිගඹෂක ග්තද?" කිඹරහ. නත් නඹසරිඹ වග  ඳහයල් 

වන  ගොට අපි ඵරනහ  "්රී රහංකිගඹෂක ග්තද?" කිඹරහ. 
වළඵළයි  අපි යට තුශ ගඵදිරහ ග්ත ගරහ ඉ්තනහ. අයඹහගේ 
ඩුඩහඹභ  ගභඹහගේ ඩුඩහඹභ කිඹරහ ගඵදිරහ ඹන තත්ත්ඹට 
ඳත් ගරහ තිගඵනහ. නමුත්  ඊට එවහ ගිඹ ගදඹෂක තිගඵනහ.  

ඵර්තන  සිංවර බහහග්ත හඹනහ යන භවය සිංම්. ඒහ 
ලධර්භහණඹ යරහ තිගඵ්තග්ත වුද? රුණහයත්න භළතිතුභහ 
සිංම් ලිඹනහ. ගයොෂකහමි ංගීතඹ ඳඹනහ. ගභොහිදි්ත ගඵේ 

සිංම් කිඹනහ. සිංම් ලිඹරහ  යටට ඇගව්තන කිඹන ගොට  අපි 
අත්පුිහ වරහ නටනහ. ග ස හගේ තළන ඉරහ  ගඵදරහ ග්ත 
ය්තන  ගෝත ය්තන  ඈත් ය්තන සදහන ස ග්තන එඳහ. 

අඳට අලය ග්තග්ත ්රී රහංකි නහතිඹෂක වළිනඹට ගොඩ 
නළ ගඟ්තන. ගභොන ගභොන ප්රලසන තිබුණත් තිහට ඇවිල්රහ 
ක්රිඹහ ය්තන පුළු්ත. ඒයි අඳට අලය ග්තග්ත.   

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. Your time is over now.      

 
ගරු සී.බී. ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ග ස හයණඹ කිඹරහ භභ ථහ අ්ත ය්තන ස.  

රු ඇභතිතුභලධ  භ්තනහයභ ඳළත්ගත් තිගඵන කුකුළු ගොවි 

ගඳොශල්   ගොවි ගඳොශල්  කුඹුරු ගොවිතළනත් එෂක එතු 
ය ්තන. ඒ අනු ඳස ගෝ ය ලධසඳහදනඹ ය්තන අලය ඳසු 
ියභ ස ය්තන කිඹරහ භභ ඉල්රනහ. නළත යෂක භභ පී. 

වළරි්ත ඇභතිතුභහට  ලධගඹෝනය ඇභතිතුභහට  ඒ හගේභ 
ගල් සතුමිඹ ඇතුළු අභහතයහංලග  හර්ඹ භඩුඩරඹටත්  ත් 
ලධසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂක නනයහල්තුමිඹ 
ඇතුළු එභ හර්ඹ භඩුඩරඹටත් භගේ සතුතිඹ පුද යන අතය  

ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ ගොඩනළඟීභ වහ ඍජු දහඹත්ඹ රඵහ ගද්තන 
කිඹරහ ආඹහමනහ යනහ. සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.10] 

 
ගරු (වලදය) අමනෝමළ ගමමප මශ කක ය (ඛනිය මතල් 
වේඳ ක වංලර්ධන නිමයෝයය අමළතයතුක ය) 
(ரண்தைறகு  (டரக்டர்) (றதற) அஶணரர கஶக - 

வதற்ஶநரலி பங்கள் அதறறதத்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  1986 අං 15 දයන 

ත් ආවහය ඳනත් ගටු සඳත ංගලෝධනඹ කිරීග ස විහදඹට 
 සඵ්තධ ම්භට අසථහෂක රඵහ  ජභ ළන භභ ඔඵතුභහට 
ඳශමුග්තභ භගේ ෘතයතහ පිරිනභනහ. 

ර්තභහනග  භභ පර්ණ හ වන ගශලඳහරනඹට ගඹොමු ම් 
සිිනඹත් භහගේ මලි  අධයහඳනඹ වූ ඳශු නදය විදයහට 
අනුඵශධිත විඹඹෂක පිළිඵ අද ථහ කිරීභට අසථහෂක රළබීභ 

භට ඉතහභත් තුටට හයණහෂක. ඒ හගේභ විලසවිදයහරග  භහ 
භඟ භහ වන අධයහඳනඹ රඵපු ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය 
ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂක නනයහල්තුමිඹ ව සිඹලුභ විධහඹ 
ලධරධහරීතුභ්තරහ- විධහඹ ලධරධහරිතුමිඹ්තරහ එතු ගරහ 1986 

වදපු ඳනතට ංගලෝධනඹෂක ඉදිරිඳත් ය්තන දහඹ ම්භ ළනත් 
භට ඉතහභත් තුටකුත්  ආඩ සඵයඹකුත් දළගනනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ත් ආවහය ඳනගත් 

ංගලෝධන ළන ථහ කිරීභට ගඳය ත් ආවහය පිළිඵ ළදත් 
රුණු කිහිඳඹෂක ග ස රු බහට ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි කිඹරහ භභ 
හිතනහ. ෘ ක හර්මි යටෂක න අගප් යග්ඨ ෘ කර්භඹ වහ 
ත් ඳහරනඹ ඹන ෂකගේත්ර ගදභ එකිගනට ඵළීම ඳතිනහ. 

භනුය ලරීයඹට අලය ගප්රෝටී්ත රඵහ ළනීග ස ප්රධහන විබඹ 
ලගඹ්ත අපි භහංල  කිරි  ියත්තය ආ ජ ත්භඹ ආවහය ඳහවිච්චි 
යනහ. ඒ ආවහය වහ ගගශ ගඳොගශත් ළදත් සථහනඹෂක 

හිමි ම් තිගඵනහ. දියුණු යටර ගොවිගඳොශර ඇති යන 
යි්ත  එශගදනු්ත ළලධ තු්ත නම්න තහෂකණ රභ භඟි්ත රැ 
ඵරහ ගන  ඒ භඟි්ත ඔවු්තගේ ලධසඳහදනඹ ළිහ ය ගන ගරොකු 

ආදහඹභෂක රඵහ ්තනහ. "Look after your animal and they 

will look after you" ඹනුග්ත කිඹභනෂක තිගඵනහ. අපි 

ආවහයඹට ්තනහ භස-භහංල  කිරි  ියත්තයර ළිහගඹ්තභ අඩංගු 

්තග්ත ගප්රෝටී්ත. ඊට අභතය ග සදඹ  විටමි්ත ව රණ ර්ත් 
අඩංගු ගනහ. ත් ගප්රෝටී්තරට ඳතින ඉල්ලුභ 2050 ර්ඹ 
න විට සිඹඹට 60කි්ත ඳභණ ළිහ විඹ වළකි ඵ එෂකත් 

නහතී්තගේ ආවහය ව ෘ කර්භ ංවිධහනඹ ප්රහල ය 
තිගඵනහ.  

ත් ගප්රෝටී්තර ංයුතිඹට ඍජුභ ඵරඳහ්තග්ත තු්තට 
රඵහ ගදන ආවහයර ප්රමිතිඹයි. ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ කිරීග ස ජ 
ගඹොදහ ්තනහ අමුද්රය  එභ අමුද්රයර ංයුතිඹ  ලධසඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ ආ ජ රුණු ත් ගප්රෝටී්තර ංයුතිඹට ඵරඳහනහ. 
රංහග  ගඵොගවෝ ත් ගොවිගඳොශ හිමිඹ්ත ත් ආවහය 
ලධසඳහදනඹ යනහ. එතළන ජ ළිහගඹ්තභ ළදත් ්තග්ත එභ 

ආවහයර ගුණහත්භබහඹ ඳරීෂකහ ය්තග්ත ගගේද  ඒහ 
ඳරීෂකහ ය්තග්ත වුද  ඒහග  ප්රමිතිඹ පිළිඵ වතිඹෂක 
තිගඵනහද ඹ්තනයි. ඹ ස කිසි ප්රලසනඹෂක ඇති වූ විට ඒ ළන 
ගොඹහ ඵළ වභ ඳභණයි දළනට තිගඵන රභග දඹ ්තග්ත. ඒ 

හගේභ යි්ත  එළු්ත  කුකුශ්ත ළලධ භනුය ආවහයඹට 
්තනහ ත්යි්තට රඵහ ගදන ආවහය විලසගල්ණඹ ඉතහභත් 
ළදත් ්තග්ත  ත් ආවහයලි්ත භනුය ලරීයඹට ඵරඳෆ ස ඇති 

ග්තන පුළු්ත ලධයි. තු්තට රඵහ ගදන ෆභ ආවහය ග රෂකභ 
භතුලිත ගනොවුගණොත්  ඒහග   විහය ද්රය අඩංගු වුගණොත්  
ඒ භඟි්ත භනුය ලරීයඹටත් ඵරඳෆ ස ඇති ගනහ. 

අපි ද්තනහ  ත් ආවහයර ප්රතිජී ඖධ ර් වහ 
ගවෝගභෝන ර් අඩංගු න ඵ. ග සහග  ප්රධහන අයමුණ 

්තග්ත ලධසඳහදන ග ඹ ළිහ කිරීභයි. ඒ යහඹලධ ද්රය 
ත්ඹ්තගේ භහංලගප් කර තළ්තඳත් ගනහ. එභ ත්යි්ත 
ආවහයඹට ත් විට ඒ යහඹලධ ද්රය භනුය ලරීයඹට ඇතුශත් 

ගනහ. යහඹලධ ගඳොගවොය බහවිතඹ ලධහත් දළ්ත අගප් යග්ඨ 
කුක් ගයෝඹ යහප්ත ම්ගභ්ත විලහර ප්රලසනඹෂක ඇති ගරහ 
තිගඵන ඵ අපි ද්තනහ. ඒ ලධහ ත් ආවහයරත් 

භතුලිතබහඹෂක තිබුගඩු නළත්න ස අපි ගනොදළනුත්භ ඹ ස ඹ ස 
වි හිත ගශල් භනුය ලරීයඹට ඇතුළු ග්තන පුළු්ත. ග ස 
ගවේතු ලධහ ත් ආවහය ලධසඳහදනග  ජ ගඹොදහ ්තනහ 

අමුද්රයර ප්රමිතිඹ පිළිඵ ළරකිලිභත් ම්භ ඉතහභ ළදත් 
ගනහ. නමුත් ඒහ විලසගල්ණඹ කිරීභ වහ අගප් යග්ඨ 
යහඹනහහය ඳවසු ස තිගඵනහද කිඹන එ ප්රලසනඹෂක. භභ රු 
ඇභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ  ඒ ළනත් රහ ඵර්තන 

කිඹරහ. ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  තිගඵන 
ඳවසු ස එෂක ත් ආවහයර ප්රමිතිඹ ඳරීෂකහ කිරීභ ළන අඳට 
ළිහ අධහනඹෂක ගඹොමු ය්තන ගයි. ඒ ළන අධහනඹ ගඹොමු 

ය්තන කිඹරහ රු ඇභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ.  

ත්ඹහගේ ජීන යටහ  ගෞයඹ  ලධසඳහදන ග ඹ ඹන 
වළභ ගදඹෂකභ ත් ආවහයර ංයුතිඹ භත යහ ඳතිනහ. ඒ 
හගේභ ත් ආවහය භඟි්ත ඒ තහගේ ලරීයඹට ෂකෂුද්ර ජීම්්ත 

1587 1588 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

ඇතුළු ග්තන පුළු්ත; අහනග  ජ තු්ත වයවහ භනුය 
ලරීයඹටත් එභ ෂකෂුද්ර ජීම්්ත ඇතුළු ග්තන පුළු්ත. ඊ-ගෝරයි  
ළල්ගභොගනල්රහ ළලධ ඵළෂකටීරිඹහ ර් ව ඵළය ගරෝව  ල් 

නහල ළලධ වි ද්රය හිත ත් ආවහය තු්ත අනුබ කිරීභ 
ලධහ ඒහ භනුය ලරීයඹටත් ඇතුළු ගරහ භනුයයි්තගේ 
ගෞයඹටත් ඍජුභ ඵරඳෆ ස ඇති ය්තන පුළු්ත. භවය 

 ගයෝ වළම්ගණොත් ඒ මුළු ගොවිගඳොශභ විනහල ය්තන ගන ඵ 
අපි ද්තනහ. පිටයට ගොවි ගඳොශර සිිනන භවය යි්තට 
ළරගන ගයෝ ලධහ ඒ මුළු ගොවිගඳොශභ විනහල ය  ඒ 

ගයෝගඹ්ත තු්ත ගබ්යහ ්තන සිම් ගන අසථහ තිගඵනහ. 
අගප් යග්ඨ න ස තභ එගවභ ගරොකු ප්රලසනඹෂක ඇති වුගඩු නළවළ. 
ඒ ලධහ ත් ආවහයත්  ඒහග  ප්රමිතිඹත්  තු්තගේ ගෞයඹත් 

ඉතහභ ළදත් ගශල් ගර අඳ ළරකිඹ යුතු හයණහඹ කිඹහ භහ 
හිතනහ. එභඟි්ත ආර්ථිඹටත් විලහර ඵරඳෆභෂක සිම් ගනහ.  

හඵ්ත  නයින්ත වහ ගඳොසඳයස තභයි ත් ආවහයර 
ළිහගඹ්තභ අඩංගු ්තග්ත. ග සහ ජීර්ණඹ වුණහට ඳසු අඳද්රය 

ලගඹ්ත ඳරියඹට එතු ගනහ. තු්තට භතුලිත ආවහය 
ග රෂක රඵහ ම්්තග්ත නළත්න ස ඔවු්ත භරඳව ල ගඹ්ත ඵළවළය 
යන ගශලි්ත ඳහ ඳරිය වහලධඹෂක සිශධ ග්තන පුළු්ත. 
තු්තගේ ජී ඵය ළිහ ගන ලධහ ප්රතිජී ඖධ ර්ත් ත් 

ආවහය භඟ මි්ර කිරීභ සිම් යනහ. ඒ ලධහ අපි ඒ  සඵ්තධත් 
අධහනඹ ගඹොමු ය ක්රිඹහත්භ විඹ යුතුයි.  

ත් ආවහය ග ර මිර ත්ගතොත්  ඒ මිගර්ත සිඹඹට 70ෂක 
විතය ළඹ ග්තග්ත අමුද්රයරටයි. අද අගප් ඇභතිතුභහ කි හ 

හගේ අගප් යග්ඨ හර් ක ත් ආවහය ගභට්රිෂක ගටෝත රෂක 
නඹෂක ඳභණ ලධසඳහදනඹ ගනහ. එයි්ත සිඹඹට 95ෂක විතය 
කුකුළු ෆභ. නමුත් කුකුළු ෆභරට අලය ගන ඵඩ ඉරිඟු අඳට 

අලය ප්රභහණගඹ්ත අගප් යග්ඨ නළවළ. ඒ ලධහ ඵඩ ඉරිඟු 
අලයතහග්ත සිඹඹට 50ෂක ඳභණ අපි ආනඹනඹ යනහ. 
ගභගේ ආනඹනඹ කිරීග ස ජ අඳට  ඒ වහ ගරොකු මුදරෂක ළඹ 

ගනහ. ඒ ලධහ අපි ඵඩ ඉරිඟු ලධසඳහදනඹ ළිහ යනහ හගේභ 
ගරෝ ගගශ ගඳොගශේ ඵඩ ඉරිඟු මිර අක් හරර ජ ඒහ 
ආනඹනඹ කිරීභටත් පිඹය ්තන ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ග ස ඳනත් 
ගටු සඳගතහි ප්රධහන අයමුණ ්තග්ත  ගශීයඹ ගගශ ගඳොගශේ 
විකිීමභට ඇති ත් ආවහයර ප්රමිතිඹ සුයෂක කත කිරීභයි. ඒ 
භඟි්ත ප්රමිතිගඹ්ත ගතොය ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ යන අඹට 

නීති  ගයගුරහසි ඳනනහ. එ එ ත් ර්යි්තට ගදන ආවහය 
ර් ගනස. යි්ත  එශගදනු්ත න ආවහය ගනොගයි  
කුකුශ්තට ගද්තග්ත. ඌය්තට ගද්තග්ත ගන ආවහය ර්ඹෂක. 
අලසයි්තට ගද්තග්ත ගන ආවහය ර්ඹෂක. ඒ ලධහ ග සහග  

තිගඵන ංකට ගොඩෂක විවිධයි. ඒ විවිධත්ඹ  ංීමර්ණතහ 
ලධහ තභයි  1986 ර්ග  ත් ආවහය ඳනත  සභත වුණත්  එඹ 
වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ වුගඩු නළත්ගත්. එහි ගනස ස ඇති 

ය්තනත් ගභඳභණ හරඹෂක ගිග  ඒයි.  

ත් ලධසඳහදන ක්රිඹහලිග  ජ ත් ආවහයර ළදත්භ 
රහ ඵරහ තභයි ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතු 
වහ අභහතයහංලඹ ග ස ඳනත ංගලෝධනඹ ශ යුතුයි කිඹහ තීයණඹ 

ය තිගඵ්තග්ත. ත් ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත 
ඳනතෂක ගර  සභතම්ගභ්ත ඳසු ඒ භඟි්ත සිඹලුභ අමුද්රය වහ 
නීති ඳළනගනහ. ඒ හගේභ ආනඹලධ ත් ආවහය වහත් 

නීති ඳළනගනහ. ගභභ (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත ඳනතෂක 
ගර  සභත ම්ගභ්ත ඳසු එභ නීති ක්රිඹහත්භ කිරීභට  සඵ්තධ 
ගන ලධරධහරි්තටත් ඵරතර ළිහ ගනහ. එගේභ ඳනත් 

ලධඹභඹෂක ඩ ගශොත්  දඬු ස ලගඹ්ත ලි්ත ඳනහ තිබුණු 

රුපිඹල් දව  රුපිඹල් ඳනසදවෂක දෂකහ ළිහ ය්තනත් ගභභ 
ත් ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳති්ත අනුභළතිඹ ඉල්රහ 
තිගඵනහ.  

අගප් යට ෘ ක හර්මි යටෂක. ඒ ලධහ ගභභ ඳනත් ගටු සඳත 

ඳනතෂක විධිඹට  සභතම්ගභ්ත ඳසු අගප් යටට විලහර 
ප්රගඹෝනනඹෂක ඇති ගයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up. 

 

ගරු (වලදය) අමනෝමළ ගමමප මශ කක ය  
(ரண்தைறகு (டரக்டர்) ((றதற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

Sir, please give me half a minute. අපි ත් ආවහය 

 සඵ්තධගඹ්ත ඳහරනඹෂක ඇති ගශොත් එඹ භනුයඹහටත් 
ඵරඳහනහ. ඒ තුළි්ත ගනොදළනුත්භ යටටත් ගරොකු ගේහෂක 

ඉසට ගනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ ලධහ ත් ආවහය ඳනත 
ංගලෝධනඹ ය්තන දහඹ වුණු රු ඇභතිතුභහටත්  අභහතයහංල 
ලධරධහරි්තටත්  ඒ හගේභ ත් ලධසඳහදන වහ ගෞය 

ගදඳහර්තග ස්තතුග  අධයෂක නනයහල්තුමිඹ ඇතුළු සිඹලු 
ගදනහටත් භගේ ෘතයතහ ඳශ යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[தற.த. 4.21] 

 

ගරු ළන්ති ්රීවහකන්දරළවළ මශ කක ය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப, 

1986ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இனக்க, றனங்குத் லணறச் 

சட்டத்ஷத் றதத்துகறன்ந இந்ச் சட்டதோனம் வரடர்தரக 

ணது கதத்துக்கஷப தொன்ஷப்தற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்ஷக்கு ன்நற வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். கரல்ஷட 

ஶபரண்ஷ ன்தது ட தகுறறஶன றகவும் தொக்கறரண 

எத வரறனரக அஷந்றதக்கறன்நது. க்களுக்கு 

தரணத்ஷ ஈட்டிக்வகரடுக்கக்கூடி ஷகறஶன, 

அர்கபது ரழ்க்ஷகத் த்ஷ ஶம்தடுத்க்கூடி 

ஷகறஶன, இந் றனங்கு ஶபரண்ஷத் வரறல் 

அஷந்றதக்கறன்நது. லண்டகரன த்த்த்றன்வதரளது 

அஷணத்ஷத்ம் இந்து வதங்ஷகஶரடு லள்குடிஶநற 

து க்களுக்கு அச ற்தம் அச சரர்தற்ந றதணங்கபரல் 

றனங்கு ஶபரண்ஷஷ லபவும் ஆம்தறப்தற்கரகப் 

தல்ஶத றரண றட்டங்கள் தொன்ஷக்கப்தட்டிதந்ரலும், 

இன்தம் து ட தகுறறஶன ழ்ஷறஷன 

ஶஶனரங்கறறதக்கறன்நது. கரம், அஷடரபம் 

கரப்தட்டர்களுக்கு றகழ்ந் தகபரல்ரன் அர்கபது 

ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத் தொடிரல் இதக்கறன்நவன்தது 

இங்கு ஈண்டு குநறப்தறடத்க்கது.  

கடந் அசறணரல் 'டக்கறன் சந்ம்', 'கறக்கறன் உம்' 

ன்ந வதர்கபறல்  தரரறபறனரண அதறறதத்றத் றட்டங்கள் 

தொன்வணடுக்கப்தட்டண. 'சுண்டங்கரய் கரல் தம்; சுஷ கூலி 

தொக்கரல் தம்' ன்ந ஷகறல்ரன் அத்றட்டங்கள் 

தொன்ஷக்கப்தட்டண. அந் ஷகறஶன, து க்கள் து 

அடிப்தஷடத் ஶஷரண ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத் 

தொடிர எத றஷனறஶன வரடர்ந்தும் ரழ்ந்து தகறன்நஷ 

றகவும் ஶஷணக்குரற எத றடரகும். கடந் 7 

தடங்கபரக ஷடவதற்த ந் இந் லள்குடிஶற்ந றகழ்வு 
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[රු (නදය) අගනෝභහ භගේ භවත්මිඹ] 
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இப்வதரளது தொடிஷடந்றதக்கறநது. ரழ்ரரத்ஷ 

ஶம்தடுத்துகறன்ந ஷகறல் தல்ஶத வரறலில் து க்கள் 

ஈடுதட்டுக்வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

தொல்ஷனத்லவு ரட்டத்ஷப் வதரதத்ஷறல், அங்கு 

அததத்வரன்தரறத்துக்கும் ஶற்தட்ட கனப்தறண 

உள்ளூரறண ரடுகள், தறஶணரரறத்து ம்ததுக்கும் 

ஶற்தட்ட தஷ ரடுகள் ஶதரன்நற்நரல் ரவபரன்தக்கு 

12,000 லீற்நர் தரல் உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரக 

கரல்ஷட பர்ப்தை ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந அஶஶஷப 

றஶன, ட தகுறறஶன றசரத் வரறலும் எத தொக்கற 

வரறனரகக் கரப்தடுகறன்நது. ஆறதம், இந்க் 

கரல்ஷடகஷபப் வதரதத்ரண தொஷநறஶன தரரறப்தற்கு 

அரது அற்ஷந ஶய்ப்தற்கும் அற்தக்குரற லணத்ஷ 

ங்குற்குதொரற றட்டங்கள் அங்கு குக்கப்தடறல்ஷன.  

அங்குள்ப 11,000 க்கர் கரற ஶய்ச்சல் ஷரக 

அஷப்தற்வகண அஷடரபங்கரப்தட்டரலும் அஷண 

ஶய்ச்சல் ஷரக அஷக்க ணபப் தரதுகரப்தைப் 

தறரறறணர் அதற ங்கறல்ஷன. அணரல் அங்கு 

ரழ்கறன்ந லள்குடிஶநற க்கள் து கரல்ஷடகளுக்குரற 

லணத்ஷ ங்குறல் றகவும் இன்ணல்கஷப 

றர்வகரள்கறன்நரர்கள். ஶய்ச்சல் ஷ இல்னர 

சந்ர்ப்தத்றஶன ல்லிணப் தைல் பர்ப்தறல் 

ஈடுதடுகறன்நர்களுக்கரண ஊக்குறப்தைக்கள் ங்கப்தட்ட 

ஶதரதும், அந்ப் தைற்கஷப பர்ப்தற்கரண த சறஶர, 

ஶலிகஷப அஷப்தற்கரண த சறஶர அல்னது 

லர்ப்தரசணத்றற்குரற சறகஶபர க்களுக்குச் வசய்து 

வகரடுக்கப்தடரஷரல், கரல்ஷடகளுக்குத் லணம் 

ங்குவன்தது க்களுக்குத் வரடர்ந்தும் தறச்சறஷண 

ரகஶ இதந்துதகறன்நது.   

அதுட்டுல்ன, அங்கு றற்தஷண வசய்ப்தடுகறன்ந 

வசற்ஷகத் லணங்கபது ம், அற்நறணது உற்தத்றத் றகற, 

ற்தம் கரனரறரகும் றகற ன்தற்ஷந ஆய்வு 

வசய்ற்குரற ந்றரண டடிக்ஷககளும் 

ஶற்வகரள்பப்தடுறல்ஷன.   

 

ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

J.M. Ananda Kumarasiri to take the Chair? 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

do now take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 

ඩල ක වුමයන්  ගරු මජ්. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මුළවනළරූඪ 
විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு ஶஜ.ம். ஆணந் 
குரசறநற அர்கள்  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA 

KUMARASIRI  took the Chair. 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please continue with your speech. 

 
ගරු ළන්ති ්රීවහකන්දරළවළ මශ කක ය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இவ்ரநரகத் து ரழ்ரரத்ஷ 

ஶம்தடுத்துற்கரகப் தல்ஶத இன்ணல்கபறன் த்றறலும் 

து க்கபரல் உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறன்ந றனங்கறண 

உற்தத்றகஷபச் சந்ஷப்தடுத்துற்கும் அங்கு ற்தரடுகள் 

ஶற்வகரள்பப்தடரறதப்தது கஷனக்குரற றடரகும். 

உரரக இன்த ட தகுறறஶன தரல் உற்தத்ற 

அறகரக இதந்ரலும், தரல் ன்தது தோனப்வதரதபரகஶ 

வன்தகுறக்கு டுத்துச் வசல்னப்தடுது ஈண்டு 

குநறப்தறடத்க்க எத றடரக இதக்கறன்நது. இந் 

தோனப்வதரதஷப தொடிவுப்வதரதபரக்கக்கூடி எத 

ஷகத்வரறற்சரஷன அந்ப் தகுறறல் இதுஷ 

அஷக்கப்தடரஷ றகவும் ஶஷணக்குரற றடரகும்.  

த்த்ம் தொடிஷடந்ன் தறன்தை ஷகத்வரறற்சரஷனகஷப 

அஷக்கக்கூடி ஷகறஶன ஶதரக்குத்து, றன்சரம், 

அற்குரற ஆபற, அற்குரற இடசறகள் - றன சறகள் 

இதந்தும் அங்கு உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறன்ந 

தோனப்வதரதட்கஷப தொடிவுப்வதரதட்கபரக ரற்நக்கூடி 

ரய்ப்தைக்கள் - சந்ர்ப்தங்கள் ற்தடரஷறணரல் து 

க்கள் வரடர்ந்தும் கூலிரட்கபரகவும் ரடு 

ஶய்ப்தர்கபரகவும் ஶரட்டம் வசய்தர்கபரகவும் 

இதக்கறன்நரர்கஶப ற, அர்கள் ங்கபது தரணத்ஷ 

அறகரறத்து தொனரபறகபரக ரநக்கூடி சந்ர்ப்தம் 

ற்தடறல்ஷன.   

அதுட்டுல்ன, தரஷனக் வகரள்ணவு வசய்ற்வகணத் 

வன்தகுறறலிதந்து தகறன்ந கம்தணறகபரஶன தரலிணது 

ம், அணது அடர்த்ற ன்தஷ எளங்கரகப் தரறசலனஷண 

வசய்ப்தடுறல்ஷன. ணஶ, தரல் ரறரறகள் 

தரறசலலிக்கப்தட்டு, வகரள்ணவு வசய்ப்தடுகறன்ந தரல் தற்நற 

தறவுகள் கறணற ப்தடுத்ப்தட்டு அந் க்கபரல் - 

உற்தத்றரபர்கபரல் சந்ஷப்தடுத்ப்தடுகறன்ந தரலுக்கரண 

தத்ஷ உடணடிரகக்  வகரடுக்கறன்ந ஷகறல் 

டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும்.  

ஶலும், லள்குடிஶற்நத்றன் தறன்ணர் அச சரர்தற்ந 

றதணங்கபரலும் அச றதணங்கபரலும் ங்கப்தட்ட 

ரடுகபறல் தல்ஶதறரண குஷநதரடுகள் இதப்தரல், 

அற்நறன்தோனரக து க்கள் தொளஷரண 

தரணத்ஷப் வதநதொடிர எத றஷனஷ இதக்கறன்நது. 

அத்துடன், றனங்கு ஶபரண்ஷறல் ஆபறப் 

தற்நரக்குஷநத்ம் எத தறன்ணஷடஷ ற்தடுத்றறதக்கறன்நது. 

சட்டங்கபறலும் சுற்தறததங்கபறலும் 300 தண்ஷரபர் 

களுக்கு எத ஷத்றர், 150 குடும்தங்களுக்கு எத கரல்ஷட 

அதறறதத்றப் ஶதரணரசறரறர் ன்த ளத்துதோனம் 

இதந்ரலும், தொல்ஷனத்லஷப் வதரதத்ஷறல் அங்கு 11 

ஷத்றர்களும் 7 ஶதரணரசறரறர்களுஶ உள்பணர். 

இனங்ஷகறல் 3 சவீரண றனப்தப்ஷத தொல்ஷனத்லவு 

ரட்டம் வகரண்டிதக்கறன்நது. இவ்ரநரண எத தந் 

ரட்டத்றஶன கபரலறரண ஶசஷகஷப ங்குற்கு 

அங்கு ஶசஷரற்தம் உத்றஶரகத்ர்களுக்கரண ரகண 

சறகள் ற்தடுத்றக் வகரடுக்கப்தடரஷத்ம் இந்க் 

கரல்ஷட அதறறதத்றறன் தறன்ணஷடவுக்கு எத 

கரரகும். அத்துடன், து லள்குடிஶற்நப் தகுறகபறஶன 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

டரடும் ஶசஷ வரகுறகள் ற்தடுத்ப்தட ஶண்டிதும் 

ஏர் அசற ஶஷரகக்  கரப்தடுகறன்நது. ஶலும், 

தண்ஷரபர்களுக்கரண தறற்சறகள் ங்கப்தடுஶரடு, 

அந்ப் தறற்சறகபறன் தறன்தை அர்கள் அஷண வ்ரத 

ஶற்வகரள்கறநரர்கள் ன்ந வரடர் கண்கரறப்தைகஷப 

ஶற்வகரள்ப ஶண்டிதும் அசறரகும். 

இற்கும் ஶனரக, வன்தகுறறலிதந்து 'தட்டர' ஶதரன்ந 

ரகணங்கபறல் வகரண்டுப்தடுகறன்ந ஶகரறக்குஞ்சுகள் 

து க்கஷப ரற்நற றற்கப்தடுகறன்நண. அஷ ரண 

குஞ்சுகபரக இல்னரரல் அரது, அற்தக்குரற 

டுப்தசறகள் ங்கப்தடரஷ, சரறரண தொஷநறல் உற்தத்ற 

வசய்ப்தடரஷ ஶதரன்ந கரங்கபரல், இஷடறல் 

இநந்துஶதரகறன்நண. இற்ஷநக் கண்கரறப்தற்வகணச் 

சரறரண தொஷநறஶன ஆபறகள் உதரக்கப்தடரறடின் 

வரடர்ந்தும் து க்கஷப ழ்ஷ றஷனறலிதந்து 

தொன்ஶணற்ந தொடிர எத றஷனரன் ற்தடும்.  

அடுத்ரக, கரல்ஷட அதறறதத்றத் றஷக்கபத்ற 

தெடரக அதொல்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்ந சுற்தறததங்கள் 

இஷபஞர், த்றகஷப உள்ரங்கக்கூடி ஷகறல் 

ரற்நறஷக்கப்தட ஶண்டிது றகவும் தொக்கறரகும். 

கரல்ஷட அதறறதத்றப் ஶதரணரசறரறர்களுக்கு டிப்ஶபரர 

கற்ஷக வநறத்ம்  க.வதர.. உர் த்றல் 3 தரடங்கபறல் 

சறத்றத்ம் ஷகஷகபரக இதக்க ஶண்டுவன்ந 

சுற்தறததத்றணரல், சரரரக இஷபஞர், த்றகஷப 

இந் கரல்ஷட ஷத்றத்துஷநறஶன உள்ரங்கதொடிர 

எத றஷன இதக்கறன்நது. குஷநந்து க.வதர.. சரர ம் 

அல்னது க.வதர.. உர்ச் சறத்றஶரடு இந் வபறக்கபப் 

ஶதரணரசறரறர்கஷப உள்ரங்குகறன்ந எத சுற்தறததம் 

வபறறடப்தடுரணரல், அங்கறதக்கறன்ந ஆபறப் 

தற்நரக்குஷநஷ ரம் லக்குஶரடு, இந் றனங்கு 

ஶபரண்ஷறல் ஈடுதட்டிதப்தர்களுக்கு சரறரண 

ஶசஷஷ ங்கக்கூடிரகவும் இதக்கும். றனங்கு 

ஶபரண்ஷறல் ட்டுல்ன, லன் பர்ப்தறலும் இவ்ரநரண 

குஷநகள் வரடர்ந்துவகரண்டிதக்கறன்நண.  

அங்குள்ப தற வற்நறடங்கஷப றப்தைகறன்நவதரளது, 

அங்கு வரடர்ந்து ரழ்கறன்ந குறரணர்கஷப றடுத்து 

வபற ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந்ர்கஷபக்வகரண்டு அற்ஷந 

றப்தறறடுகறநரர்கள். தறன்தை அர்கள் ஆத ரங்கபறல் 

அல்னது எத தடத்றல் ங்கபது வசல்ரக்ஷகப் தன்தடுத்ற 

து ரட்டங்களுக்கு ரற்நனரகறச் வசல்ணரல், 

வரடர்ந்தும் து றஷக்கபங்கபறல் வற்நறடங்கள்  

இதந்துவகரண்ஶட இதக்கறன்நண. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes.   
 

ගරු ළන්ති ්රීවහකන්දරළවළ මශ කක ය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்றஷன ரதகறன்நவதரளதுரன், லள்குடிஶநற 

க்கஷப லண்டும் - [இஷடதௌடு] 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු පී. වළරි්ත ඇභතිතුභහ. 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භ්තත්රීතුමිඹලධ  ඳශු  සඳත් අභහතයහංලග  ග ස විඹඹ 

සිඹඹට අනෂකභ ගඵදරහ  ජරහ තිගඵ්තග්ත ඳශහත් බහටයි. අපි 
ය්තග්ත ඳශු නදයරු්ත ඵහ ගන ඹන එ විතයයි. 

අගනකුත් සිඹලුභ හර්ඹ භඩුඩර ඵහ ළනී ස ය්තග්ත  ඒ 
හගේභ ඒ ප්රගශලග  අගනෂක ඳවසු ස  සපර්ණගඹ්තභ 
ඳඹ්තග්ත ඳශහත් බහයි. ග ස ඳශහත් බහග  විඹ ඳථඹට 

අයිති ගදඹෂක. භධයභ ආඩුක්ග්ත ය්තග්ත අලය ලධරධහරි්ත 
ඳත් යරහ ඹන එ විතයයි. එගේ ඳත් කිරී ස ය්තග්තත් ඳශු 
නදයරු්ත ඳභණයි. ඒ හගේභ ඒ ගොල්ර්තට අලය 
ඳවසු ස ළඳයීභත් අගඳ්ත සිශධ ගනහ. එභ ලධහ ඳශු 

නදයරු්තගේ අක්ෂක තිගඵනහ න ස  අඳට පුළු්ත ඉදිරිග  ජ 
ඔවු්ත ඵහ ්තනහ අසථහර ජ උතුරු ප්රගශලරට ඹ්තන. 
අගනෂක සිඹලු ඳවසු ස ටයුතු සිශධ ග්තග්ත ඳශහත් බහ 

භඟි්ත.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you may continue. 

 

ගරු ළන්ති ්රීවහකන්දරළවළ මශ කක ය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ஆகஶ, து க்கபது ரழ்ரரத்ஷ உர்த்ற - 

தரணத்ஷ உர்த்ற ழ்ஷ றஷனஷ ரற்நஶண்டும் 

ன்நரல், றனங்கு ஶபரண்ஷ வரடர்தரக - றனங்கு 

லணம் வரடர்தரக றஷநஶற்நப்தடும் சட்டத் றதத்ங்கள் 

வதஶண ளத்றல் ட்டும் இதக்கரல், அஷ சரறரண 

தொஷநறல் ஷடதொஷநப்தடுத்ப்தட ஶண்டும். 

அந்ஷகறல், டக்கு, கறக்கு க்கபது ரழ்றல் சுதறட்சம் 

ற்தடுற்கு, ம்ரல் தொன்ஷக்கப்தடுகறன்ந 

தறச்சறஷணகஷபத் லர்ப்தஶரடு, அந்ந்த் துஷநஶரடு சரர்ந் 

ஷண தறச்சறஷணகஷபத்ம் கதத்றல் டுத்து, அற்ஷநச் 

சரறரண தொஷநறல் வசற்தடுத் ஶண்டும் ன்த ஶகட்டு, 

ணது உஷஷ றஷநவுவசய்கறன்ஶநன். ன்நற!  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු නලි්ත ඵඩුඩහය නඹභව භ්තත්රීතුභහ ථහ 
ය්තන. ඔඵතුභහට විනහිහ 8 හරඹෂක තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.34] 

 

ගරු නලින් බණ්ඩළර යයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ඉතහ ළදත් භහතෘහෂක 
 සඵ්තධගඹ්ත ථහ ය්තන අසථහ රළබීභ පිළිඵ භහ තුටු 

ගනහ. විගලේගඹ්තභ භහ ලධගඹෝනනඹ යන ියංගිරිඹ ආනග  
ව කුරුණෆර දිස්රිෂකග  අට ආනර කුකුළු භස 
යහඳහයඹ ව ියත්තය ලධසඳහදනඹ ඉතහ ළිහ ලගඹ්ත සිම් නහ.  

යග්ඨ ියත්තය ලධසඳහදනගඹ්ත සිඹඹට 60ෂක  70ෂක හගේ 
ප්රභහණඹෂක ලධසඳහදනඹ ය්තග්ත කුරුණෆර දිස්රිෂකගඹ්ත. 
එයිනුත් භභ ලධගඹෝනනඹ යන ියංගිරිඹ ආනග  තභයි ළිහ 
ලධසඳහදඹ්ත පිරිෂක ඉ්තග්ත. ඇත්තභ කිඹනහ න ස  ඳසු ගිඹ 
හරග  ියත්තය ව කුකුළු භස ගවො මිරට අගශවි වුණහ. ග ස 
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[රු ලහ්තති ්රීස්තදයහහ භවත්මිඹ] 
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යහඳහයඹ අද ගවො තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිගඵනහ. නමුත් අඳට 

ග ස යහඳහයඹ ඉසයවට ගලධඹ්තන අගප් රු ඇභතිතුභහග්ත 
උදවු ීමඳඹෂක අලය ගරහ තිගඵනහ. විගලේගඹ්තභ කුකුළු ෆභ 
ලධසඳහදනග  ජ සිඹඹට 50ට ආ්තන අමුද්රය ප්රභහණඹෂක ගශීයඹ 
ලගඹ්ත අපි රඵහ ්තග්ත ඵඩ ඉරිඟු  වල් කුක් - rice polish -  

ව  සු්ත වල්ලි්ත.  

ඊට අභතය විගශල යටලි්ත ගෝඹහ  භහළු කුක්  ඖධ ව 
අගනකුත් ගශල් ග්තනහ. වළඵළයි  ත් ආවහයර   

විගලේගඹ්තභ කුකුළු ෆභර  ඵහුතයඹෂක අඩංගු ග්තග්ත ඵඩ 
ඉ රිඟු  rice polish ව සු්ත වල් කිඹන ගශීයඹ ආවහය ද්රයයි. 

නමුත් අද අඳට තිගඵන ප්රලසනඹ තභයි  ඒ ආවහය ලධසඳහදන විඹදභ 

ඉතහභ ළිහ ගරහ තිගඵන එ. ලධසඳහදන විඹදභ ළිහ ග්තන 
ගවේතුගරහ තිගඵ්තග්ත ග ස මලි අමුද්රයර මිර ළිහම්භයි. අද 
ඵඩ ඉරිඟු කිගරෝේරෑ ස එෂක රුපිඹල් 52ෂක ගනහ. Rice polish 

කිගරෝේරෑ ස එෂක රුපිඹල් 40ෂක විතය ගනහ. සු්ත වල් 
කිගරෝේරෑ ස එෂක රුපිඹල් 46ෂක විතය ගනහ. ඇත්තටභ ග ස 
අධි මිරෂක. සු්ත වල් කිගරෝේරෑ ස එෂක රුපිඹල් 46යි. වළඵළයි  

වල් කිගරෝේරෑ ස එකුත් ්තන පුළු්ත රුපිඹල් 46ට ඩහ 
අක්ග්ත. Rice polish කිගරෝේරෑ ස එෂක රුපිඹල් 40යි. වල් 

කිගරෝේරෑ ස එත් ඒ මිරටභ ්තන පුළු්ත. ඒ මිර ළිහම්භ ග ස 

ලධසඳහදඹ්තට දයහ්තන අභහරු තත්ත්ඹෂක උදහගරහ 
තිගඵනහ. ගභතළන ජ තිගඵන අහසිඹ තභයි  ියත්තය අඳනඹනඹ 
කිරීග ස ජ ඵයඳතශ ළටලුට අඳට මුහුණ ගද්තන සිම් න එ. 
ග ස ආවහය ලධසඳහදන මිර ඉවශ ඹෆභත් එෂක අඳට ගරෝ 

ගගශ ගඳොගශේ මිරත් එෂක තය ය්තන ඵළවළ.  

අඳට ියත්තයඹ ලධසඳහදන විඹදභ රුපිඹල් 8ට ය ්තන 
පුළු්ත වුගණොත්   රුපිඹල් එයි ඳනවෂක  ගදෂක විතය අඳනඹන 

විඹදභ ලගඹ්ත ළඹ වුගණොත්  අඳනඹනරුහට ත 50 
ඳභණ රහබඹෂක තිඹහගන  රුපිඹල් 10ට  10.50ට ියත්තයඹෂක 
ගරෝ ගගශ ගඳොශට ගද්තන පුළු්ත. නමුත් අද තිගඵන 

ලධසඳහදන මිරත් එෂක අඳට ඒ ය්තන ඵළවළ. ඒ ලධහ භභ රු 
ඇභතිතුභහග්ත ඉල්රනහ  ඒ  සඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහගේ 
අධහනඹ ගඹොමු ය්තන කිඹරහ.  

විගලේගඹ්තභ අඳනඹනඹ යන ද්රයර ඵම්  සඵ්තධගඹ්ත 
මුදල් අභහතයහංලග  අධහනඹ ගඹොමු යරහ  ග ස ලධසඳහදන මිර 
අක් ය ත්ගතොත්  ඒ අගප් අඳනඹනඹටත්  ඒ හගේභ ියත්තය 
ව කුකුළු භස ඳරිගබෝනනඹ යන අගප් ඳහරිගබෝගි නනතහටත්  

වනඹෂක ගනහ. ග ස ෂකගේත්රඹ ඳළත්ගත්ත ආසිඹහග  ගවො 
තත්ත්ඹ අද අපි ඉ්තනහ. 2016 ර්ග  ජ අ ගප් හර් ක  ඒ 
පුශර ියත්තය ඳරිගබෝනනඹ ියත්තය 110ෂක. හර් ක ඒ පුශර 

කුකුළු භස ඳරිගබෝනනඹ කිගරෝග්රෆ ස අටෂක. ලධසඳහදන විඹදභ අක් 
යරහ ඳහරිගබෝගිඹහට අක් මිරට කුකුළු භස ගද්තන පුළු්ත 
වුගණොත් අඳට ග ස  ඳරිගබෝනන ප්රභහණඹ තත් ළිහ ය ්තන 

පුළු්ත.  

රු ඇභතිතුභලධ  ඵඩ ඉරිඟු ආනඹනඹ කිරීග ස ජ ඒ වහ 
අය ඳත්ර  ජරහ තිගඵ්තග්ත feed millersරහට; භවහ ඳරිභහණගඹ්ත 

ග්තන අඹට. භසත රංහ ියත්තය ලධසඳහදඹ්තගේ 
ංභඹටත්  ඒ හගේභ භසත රංහ කුකුළු යහඳහරිඹ්තගේ 
ංභඹටත් මීට ලි්ත ගභභ අය ඳත්ර  ජරහ තිගඵනහ. අපි 

ඔඵතුභහග්ත ඉල්ර්තග්ත  භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹ්තට විතයෂක 
ඒ අයඹ ගද්තන එඳහ  කිඹරහයි. ියත්තය ලධසඳහදනඹ යන අඹ 
අතයත් කුකුළු ආවහය ින වදහ ්තනහ භධයභ ඳරිභහණග  
ලධසඳහදඹ්ත ඉ්තනහ. ඔඵතුභහ ඒ අඹ ළනත් හිතරහ ඒ අඹටත් ඒ 

අසථහ උදහය ගද්තන. රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහ දෂක 
ඇභතියගඹෂක. ඔඵතුභහ ග ස ෂකගේත්රඹ දියුණු ය්තන දෂකන 
උන්තම් ළන අපි ඔඵතුභහට සතුති්තත ගනහ. ඳසු ගිඹ 

හරග   ඵඩ ඉරිඟු මිර ළිහ ලධහ -  

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ගඳොිහ ඳළවළදිලි කිරීභෂක ය්තන 

අසථහ ගද්තන.  

ඔඵතුභහ කි හ  භවහ ඳරිභහණග  feed millersරහට විතයයි 

ග ස permits issue යරහ තිගඵ්තග්ත කිඹරහ. නමුත් අපි එගවභ 

යරහ නළවළ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ත් ලධසඳහදන වහ 

ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග  ලිඹහ ඳදිංචි අඹට තභයි ඳසු ගිඹ 
ර්ර ජ ඵඩ ඉරිඟු ඵරඳත්ර ලධකුත් යරහ තිගඵ්තග්ත. එගවභ 
ලිඹහ ඳදිංචි ම්භෂක ගරහ නළත්න ස අගප් ගදඳහර්තග ස්තතු වළිනඹට 

අඳට භළදිවත් ම්භෂක ග්තන ඵළවළ  ඒ ගොල්ර්ත ලධසඳහදනඹ 
යන ෆභ ර්  සඵ්තධ. ඒ ළන  දළනට අයගන තිගඵන 
තී්තම් ඒයි කිඹන එ භහ ඔඵතුභහට භතෂක ය්තන ළභළතියි. 

     

ගරු නලින් බණ්ඩළර යයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභ්තරහ තී්තම්ෂක ගන තිගඵනහ  
ගතොට ඵඩ ඉරිඟු අයගන  භසත රංහ ියත්තය 

ලධසඳහදඹ්තගේ ංභඹටත්  භසත රංහ කුකුළු 
යහඳහරිඹ්තගේ ංභඹටත් රුපිඹල් 45 ණග්ත රඵහ ගද්තන. 
ඒ පිළිඵ ඹ ස ඹ ස ළටලු තිගඵනහ. ග ස ං සරට ගොච්මය 
ප්රභහණඹෂකද රඵහ ගද්තග්ත ව ඒ රභග දඹ පිළිඵ තභ  ග ස 

ං ස වරිඹට දළනුත් ගරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ යදත් ලධළරැදි 
ය්තන ටයුතු ය්තන ඹ ස ඹ ස ම්ර්භත භහනග  තිගඵන ලධහ. 
ගතො ආඹතනඹ ඒ ලධඹමිත ක්රිඹහ ඳිනඳහිනගඹ්ත ඵළවළය 

රුපිඹල් 45 ණග්ත ගදනහඹ කිඹන හයණඹ ළන භහනග  
ථහ ඵවෂක තිගඵනහ. නමුත් භභ ද්තග්ත නළවළ ඒගෂක ඇත්ත 
නළත්ත. භභ ඔඵතුභහට අධහයණඹ ය සිිනනහ  ඒ ළනත් ගොඹහ 

ඵර්තන කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  rice polish ත්තහභ ඒහග  

ප්රමිතිඹ පිළිඵ ඵයඳතශ ළටලුෂක තිගඵනහ. දළ්ත රුපිඹල් 
40යි rice polish  කිගරෝ එ. වළඵළයි  අපි ද්තනහ  භවය rice 

polish ර ප්රමිතිඹ පිළිඵ ඵයඳතශ ප්රලසන තිගඵන ඵ. ර ස 

යපු ඒහ තිගඵනහ. ත සඵපු වහල්ර rice polish එෂක ඊට ඩහ 

ප්රමිතිගඹ්ත අක් ඒහත් ර ස යරහ තිගඵනහ.  ඳහරිගබෝගි 
ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ ගවෝ ගඹොදහගන ඒහග  ප්රමිතිඹ 

පිළිඵ ඳරීෂකහ ය්තන පුළු්ත රභග දඹෂක ඔඵතුභ්තරහට වදහ 
්තන පුළු්ත වුගණොත් ඒ ළටලුත් ලධයහයණඹ ය ්තන 
පුළු්ත ගයි. ගභොද ඒ ප්රමිතිඹ අක් වුණහභ  ත් ආවහයර 

ප්රමිතිඹත් අක් ගනහ. ග ස හගේ ළටලු ග ස ෂකගේත්රග  
තිගඵනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහිහ ගදෂක තිගඵනහ. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩළර යයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ග ස යහඳහයග  සුළු ඳරිභහණ ගොම්්ත විලහර ප්රභහණඹෂක 
හිිනඹහ. ඇත්තටභ දළ්ත තිගඵන තයහරිත්ඹත් එෂක සුළු 

ඳරිභහණ ගොම්්ත  විලහර පිරිෂක ග ස ෂකගේත්රගඹ්ත ඉත් ගරහ 
තිගඵනහ. දළ්ත අලුත් තහෂකණඹෂක ඇවිල්රහ තිගඵනහ  battery 

cage රභඹ කිඹරහ. භවහ ඳරිභහණගඹ්ත ග ස යහඳහයග  

ලධඹළගරන අඹ ඒ වහ විලහර ආගඹෝනනඹෂක යනහ. අලුත් 
තහෂකණඹත් අඳට එ්තන ඕනෆ. වළඵළයි  කුකුශ්ත 500ෂක  1000ෂක 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

අයගන තභ්තභ ඒ ළඩ යගන යහඳහයඹෂක   ය ගන ගිඹ 
අඹට ඒ තහෂකණඹත් එෂක තය ය්තන ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. 
ඒ ලධහ ඒ  සඵ්තධගඹනුත් ඔඵතුභහ ඹ ස කිසි ළඩ පිළිගශෂක 

ස ය්තන. සුළු ඳරිභහණ ියත්තය ලධසඳහදඹ්තට වනඹෂක 
ර්තන පුළු්ත වුගණොත් අඳට සඹං රැකිඹහ විලහර ප්රභහණඹෂක 
ියහි ය්තන පුළු්ත. තභ්තගේ ෘව ඒඹ තුශ ඒ හගේ 

ගොවිගඳොශල් වදරහ ඒ අඹගේ ජීවිත හර්ථ ය ්තන ටයුතු 
ය්තන පුළු්ත. මීට ය 10ට  15ට ලි්ත තිබුණු ඒ සුළු 
යහඳහය   දළ්ත රභරභගඹ්ත භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹ්ත අතට 

ඳත් ගමි්ත ඹනහ. ඒ ලධහ සුළු ඳරිභහණග  යහඳහරිඹ්ත ඹ ස 
කිසි අඳවසුතහට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ  සඵ්තධගඹ්ත 
ටයුතු ය්තන කිඹරහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යමි්ත  

ඔඵතුභහට සතුති්තත ගනහ  ග ස යහඳහයඹ වහ ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහංලඹ දෂකන වගඹෝඹ පිළිඵ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු ඳවිත්රහගශවි ්තලධආයච්චි භ්තත්රීතුමිඹ. ඔඵතුමිඹට 

විනහිහ 15 හරඹෂක තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.42] 
 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශ කක ය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரஶற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භභ ගඵොගවොභ ්තගතෝ 
ගනහ   ග ස අභහතයහංලඹ ඹටගත් මන ීමඳඹෂක ථහ ය්තන 
රළබීභ ළන. අද ග ස ඳනත් ගටු සඳත ළන ගඵොගවෝ හයණහ ග ස 

උත්තරීතය ඳහර්ලිග ස්තතුග  ථහ ශහ. රු ඇභතිතුභහග්ත ග ස 
හයණඹ ළන විගලේගඹ්ත අධහනඹ ගඹොමු ය්තන කිඹරහ 
ඉල්රනහ. රු ඇභතිතුභලධ  භභ ග ස  සඵ්තධ ආංශි අධීෂකණ 
හය බහ බහඳති ධුයඹ දයනහ. එහි ජ භතු වූ එ 

හයණඹෂක කිඹ්තන ඕනෆ. ත් ආවහයර ප්රමිතිඹ නළත්න ස 
ඒහග  තත්ත්ඹ ඵර්තග්ත ගෞය ගදඳහර්තග ස්තතුග්ත. ඒ 
කිඹ්තග්ත PHI භවත්රු්ත. ඒ ලධහ ගභහි ීමභ ඔඵතුභහ ්තන 

කිඹරහ අපි කිඹන එ ළරැදියි. නමුත්  අගප්  සර; අගප් 
ප්රගශලර  PHI භවත්රු්තට එහි ීමභ වරිඹට  ජරහ නළති 

ඵටයි ඔවු්තග්ත ගතොයතුරු අනහයණඹ ්තග්ත. රු අගනෝභහ 

භගේ ලධගඹෝනය ඇභතිතුමිඹ කි හ හගේ අපි න කුකුළු 
භසර තත්ත්ඹ රැ ්තන ගනොගඹකුත් ගවෝගභෝන ර්  
additives දහරහ තිගඵනහ. ආවහයඹ පිණි ඇති යන  කුකුශ්ත 

ර්ධනඹ ය ළනීභ වහ ගනොගඹකුත් ගවෝගභෝන ර් ඳහවිච්චි 
යනහ. එභ භසර ගවෝගභෝන ර් ගොයි තය ස ප්රභහණඹෂක  
අඩංගු තිගඵනහද  ඒ ගවෝගභෝන ලරීයඹට සුම්සුද  ගඹොදහ නු 

රඵන එභ ගවෝගභෝන ප්රභහණඹ්ත ලධළයදිද කිඹහ භළන ඵළ වග ස 
ීමභ තිගඵ්තග්ත ගෞය අභහතයහංලඹටයි. නමුත් ඒ හර්ඹ 
වහ ගඹොමු ය තිගඵන PHI  භවත්රු්ත ඒ වහ පුරුම් පුහුණු 

යරහ නළවළ කිඹන එයි ගෞය ෂකගේත්රගඹ්ත දළන ්තනට 
තිගඵ්තග්ත. අද  ග ස යග්ඨ නනතහ ළිහ ලගඹ්ත කුකුළු භස 
ඳරිගබෝනනඹ යනහ. හභහනයගඹ්ත එෂක පුශරඹකුගේ හර් ක 
කුකුළු භස ඳරිගබෝනනඹ කිගරෝ අටෂක ඳභණ නහ කිඹරහ 

ඇභතිතුභහ කි හ.  
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භ්තත්රීතුමිඹලධ  ඔඵතුමිඹ  අය ගදනහ න ස භභ ඳළවළදිලි 

කිරීභෂක ය්තන ළභළතියි.  ඇත්තටභ ඔඵතුමිඹ කිඹන හයණඹ 

 සඵ්තධගඹ්ත භභ එඟ ගනහ. ඒ වහ තභයි ගභභ "ත් 

ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත" ඹටගත් එභ ඵරඹරත් 
ලධරධහරි්තගේ ඵරතර ළිහ ය්තග්ත. ගභොද  ඔඹ ළටලු ඳසු 
ගිඹ ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් යන විට ජත් භතුවුණහ. ත් 
ආවහය ඵඩහ යන සථහන ව ඒහ අගශවි යන සථහන 

 සපර්ණ ඳරිෂකහට රෂක ය්තනත්  ඒ වහ අදහශ 
ලධරධහරි්තගේ ඵරතර ළිහ ය්තනත් ගභභ ංගලෝධන ඳනත් 
ගටු සඳත  සභත ය ළනීභ තුළි්ත ටයුතු යනහ.  

 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශ කක ය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரஶற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ඇභතිතුභලධ  එළලධ ටයුත්තෂක කිරීභට ත් ආවහය 
ඳනතට ගභළලධ ංගලෝධනඹෂක ගන ඒභ ළන අපි ඔඵතුභහට 
ගඵොගවොභ සතුති්තත නහ. භසර තිගඵන තත්ත්ඹ ඉවශ 

නං්තන දළ්ත ගනොගඹකුත් additives ඳහවිච්චි යනහ. භවය  

ගරහට  ඉෂකභලධ්තභ තහ ගරොකු ය ්තන ලධහ  අලය 
ප්රභහණඹට ඩහ ගවෝගභෝන ර් රඵහ ගදනහ ඇති.  ඒ තු්තට 

ගනොගඹකුත් ර්ග  ගවෝගභෝන inject යනහ. එතගොට 

ආවහයඹ පිණි ්තනහ භසරත් එභ ගවෝගභෝන ඹ ස ප්රභහණඹෂක 
රැ ීම තිගඵනහ. අපි ඒ භහංල ෆහභ අගප් ඇඟටත් ඒ ගවෝගභෝන  

ඇතුළු ගනහ. එභ භස ර් කුණු ගරහද; නයෂක ගරහද කිඹරහ 
ඳරීෂකහ ය ඵරනහ හගේභ එභ භසර අඩංගුගරහ තිගඵන 
ගවෝගභෝන ප්රභහණඹ check කිරීභ වහ labsර තත්ත්ඹ - 

quality එ- ළිහ යනහ න ස ගවොයි.  ඒ වහ  රභඹෂක ස 

කිරීග ස ීමභත් ඵය ්තග්ත ගෞය අභහතයහංලඹ ඳළත්තටයි. 
ඔඵතුභහ  අභහතයහංල ගදගෂකභ ලධරධහරි්ත  එය ග්තරහ ග ස 

 සඵ්තධගඹ්ත හච්ඡහ ය්තන කිඹරහ ඉල්රනහ.   

ඊශඟ හයණඹ වළිනඹට  ගරෝ ගගශ ගඳොගශේ ඵඩ ඉරිඟු 
මිර රහබ හරඹට ගභගතෂක අඳ යටට ඵඩ ඉරිඟු ග්තරහ නළවළ 
කිඹරහ තභයි කිඹළග්තග්ත. භවය ගරහට එළලධ ප්රලසනත් 

තිගඵනහ. ඒ ලධහ ගරෝ ගගශ ගඳොගශේ ඵඩ ඉරිඟු රහබ 
හරඹට අඳ යටට ඵඩ ඉරිඟු ග්තම්භට අභහතයහංල භ්ඨටගභ්ත 
අය  ජභ සිම් ගශොත් ගවොයි කිඹන හයණඹත් භභ ග ස 

අසථහග  ජ කිඹ්තන ළභළතියි. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  
Sectoral Oversight Committee එගෂක ජ භතු වුණු හයණහ 

ලගඹ්ත ග ස හයණහ ගද තභයි විගලේගඹ්තභ භට භතෂක 

ය්තන තිගඵ්තග්ත.  

මීට ඩහ ළිහ හරඹෂක ග ස වහ ්තන භහ ඵරහගඳොගයොත්තු 
ග්තග්ත නළවළ. රු ඇභතිතුභලධ  ඔඵතුභහගේ අභහතයහංලග  

ගල් සතුමිඹ එෂක භභත්  ජර්ක හරඹෂක ළඩ ය තිගඵනහ. 
එතුමිඹ ඉතහභ දෂක   ඕනෆභ ඇභතියඹකු භඟ ගඵොගවොභ 
වගඹෝගඹ්ත ළඩ යන ගල් සතුමිඹෂක. ඔඵතුභහටත්  
අභහතයහංලග  ගල් සතුමිඹ ඇතුළු අධයෂක නනයහල්තුමිඹටත් 

සතුති්තත ගමි්ත භහ ලධවඬ නහ.  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු ගේ.සී. අරතුර භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහිහ 
7 හරඹෂක තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.47] 
 

ගරු මජ්. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.சல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට අසථහ රඵහ  ජභ ළන 

ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතියි.  ගශීයඹ ගගශ ගඳොගශේ විකිීමභට 
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ඇති ත් ආවහයර ප්රමිතිඹ සුයෂක කත කිරීභ ව යහන ත් 

ආවහය  සඵ්තධගඹ්ත රුණු ඉදිරිඳත් යන ගභභ අසථහග  
 විගලේගඹ්තභ භතෂක ශ යුතු රුණෂක තිගඵනහ. භගේ ප්රගශලඹ 
න කුරුණෆර දිස්රිෂකඹත්  ඒ හගේභ පුත්තරභ දිස්රිෂකඹත් 
ඇතුළු භසත රංහභ ත් ශ කුකුළු භස ව ියත්තය 

ලධසඳහදනඹ  ඉතහභත්භ ඉවශ භ්ඨටභ ඳතිනහ. ගභහි ජ  භභ 
රුණු කිහිඳඹෂක  ඉදිරිඳත් ය්තනට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
ග ස ඳනත් ගටු සඳත ඉතහභත්භ හගරෝචිතයි කිඹන එ භතෂක 

යන භ්තභ ත් ආවහය ලධසඳහදඹ්තට තිගඵන ඹ ස ඹ ස 
ළටලු  සඵ්තධගඹනුත් මන සල්ඳඹෂක ග ස අසථහග  ජ ථහ 
ය්තනට භහ ඵරහගඳගයොත්තු ගනහ. ග ස  සඵ්තධගඹ්ත 

රුණු කිහිඳඹෂක ළනභ ථහ ය්තනට තිගඵනහ. එ 
හයණඹෂක තභයි   ත් ආවහය ලධසඳහදනග දි ඹ ස ඹ ස අමු ද්රය 
ගඹොදහ ළනීභ.   

විගලේගඹ්ත කුකුළු ෆභ වහ ඹ ස ඹ ස අමු ද්රය බහවිත 
යනහ. ඒ බහවිත යන අමු ද්රයර මිර ණ්ත  සඵ්තධගඹ්ත 
ඇති ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ  ළනත් ථහ ශ යුතු තිගඵනහ. 
විගලේගඹ්තභ ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ වහ සිඹඹට වතළිවෂක 

විතය ඵඩ ඉරිඟු ප්රගඹෝනනඹට ්තනහ. ගභහි ජ ඵඩ ඉරිඟු 
ලධසඳහදඹහග්ත ඵඩ ඉරිඟු කිගරෝ එෂක රුපිඹල් විසි ගදෂක  
විසි අටෂක හගේ මුදරට මිර ජ ළනීභ ට සිම් ම් තිගඵනහ.  ඳසුගිඹ 

අවුරුශගශත් ග ස සිශධ වුණහ අපි දළෂකහ. භවය අසථහර  
රුපිඹල් ඳණගව්ත උඩ රුපිඹල්  වළටඳව දෂකහ මිරෂක ග ස  ඵඩ 
ඉරිඟු කිගරෝට ග්තනට සිශධ ගනහ. ගභතළන 

ඒහධිහයඹෂක ඳතින ලධහ තභයි ග ස තත්ත්ඹ ඇති ගරහ 
තිගඵ්තග්ත. ග ස ළනත් අධහනඹ ගඹොමු ය්තනටඹ කිඹහ අපි 
රු ඇභතිතුභහට භතෂක යනහ. එතුභහ ග ස  සඵ්තධගඹ්ත 

ඉතහභත් උන්තම්ග්ත ටයුතු යන ඇභතියඹකු  වළිනඹට ග ස 
පිළිඵ ගවො දළනුභෂක එතුභහ රඵහ ගන තිගඵනහ. ත් 
ලධසඳහදන මිර විලහර ලගඹ්ත ඉවශ ඹෆභට ප්රධහන ගවේතුෂක  

තභයි  ත් ආවහයර මිර ඉවශ ඹහභ. අඳට ගභඹ ඳහරනඹ ය 
්තනට පුළු්ත වළකිඹහ තිගඵනහ. නමුත් ඒහධිහයඹෂක 
ඳත්හ ගන ඹහභ ලධහ තභයි ග ස තත්ත්ඹ ඳහරනඹ ය්තනට 
ඵළරි ගරහ තිගඵ්තග්ත කිඹන එත් භභ ව්ත ය්තන 

ළභළතියි. ගඵොගවෝ විට සුළු ඳරිභහණග  ලධසඳහදඹ්තගේ අදවස 
අනු තභයි අපි ග ස  රුණු ඉදිරිඳත් ය්තග්ත.     

ග ස ෂකගේත්රඹ දිවහ ඵළලුහභ අද විලහර ප්රභහණඹෂක ග ස 

ෂකගේත්රඹ තුළි්ත ඹළගඳනහ.   රැකිඹහ ලගඹ්ත ත්තත්  අට  රෂක 
ඳණස දහවෂක ඳභණ ග ස ෂකගේත්රග  ඍජු වහ ර රැකිඹහර  
ලධඹළ ව ඉ්තනහ. ඒ කිඹ්තග්ත විලහර ප්රභහණඹෂක. විලහර 

ංයහට ආදහඹ ස භහර්ඹෂක න වළිනඹට අද ග ස ෂකගේත්රඹ 
පුළුල් ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ියත්තය ලධසඳහදනඹ ළන ථහ 

යනගොට විගලේගඹ්තභ ග ස හයණඹ ළනත් භතෂක ය්තනට 
ඕනෆ. ියත්තයර මිර තීයණඹ කිරීභත් අද එෂක පුශරඹකු වයවහ 
සිම් ම්භ තුළිනුත් ගොවිඹහට විලහර අහධහයණඹෂක සිම් ම් තිගඵනහ. 
භහ හිතන විධිඹට ගභඹ රු ඇභතිතුභහත් ද්තනහ හයණඹෂක. 

භසත රංහ ියත්තය ලධසඳහදඹ්තගේ ංභඹෂක තිගඵනහ. ග ස 
ංභඹට ියත්තය ලධසඳහදඹ්ත 850ෂක විතය  සඵ්තධ ගරහ 
ඉ්තනහ. ගභළලධ විලහර පිරිෂක එතු ම්  ඇති ය ගන තිගඵන 

ංභඹට ග ස දවහ අසථහ රඵහ ගදනහ න ස  එභ තත්ත්ඹ 
තුශ ියත්තය ලධසඳහදඹහට හගේභ ඳහරිගබෝගිඹහටත් 
හධහයණඹෂක ඉසට ග ඹ කිඹහ අඳට හිත්තනට පුළු්ත. ග ස 

ෂකගේත්රග  වළභ අංලඹභ ඒහධිහයඹෂක ඳතිනහ. ත් 
ආවහය ලධසඳහදනඹ කිරීග ස ජත්  ඒ ආවහයරට අලය අමු ද්රය 
ගශහ ස කිරීග ස ජත් වළභ අංලඹභ  ඒහධිහයඹෂක  ලගඹ්ත  

ඳළතීභ ලධහ තභයි ග සහග  මිර ග ස තය ස ළිහ ගරහ 
තිගඵ්තග්ත.  

මුරහනහරුඪ රු භ්ත්රිතුභලධ  කුකුළු ඳළට   සඵ්තධගඹ්ත 

ථහ යනහ න ස  කුකුළු ඳළට  විකිීමභට ප්රීභහ ආඹතනඹ ළලධ 
ආඹතන ණනහෂක තිගඵනහ. රුපිඹල් 120ෂක  රුපිඹල් 180ෂක 
ළලධ මිරට තභයි එභ ආඹතනලි්ත කුළු ඳළට  එළිඹට රඵහ 
ගද්තග්ත. නමුත් අතයභළදිඹ්ත ඩුඩහඹභෂක ග ස ආඹතනර ලිඹහ 

ඳදිංචි ගරහ සිිනනහ. විලහර ලගඹ්ත ියත්තය ලධසඳහදනඹ යන 
ගොවිඹහ ගනොගයි  හභහනය ලගඹ්ත ග ස  ෂකගේත්රග  ලධඹළ ව 
සිිනන ගොවිඹකු කුකුළු ඳළටවු්ත රඵහ ළනීග ස ජ කුකුළු 

ඳළටකුගේ මිර රුපිඹල්  250 සිට රුපිඹල් 300 දෂකහ ළිහ ම් 
තිගඵනහ. විලහර අහධහයණඹෂක ග ස තුළි්ත සිශධ ගනහ. 
ියත්තය  ලධසඳහදන විඹදභ ළිහ ග්තනටත් ග ස හයණහ සිඹල්රභ 

ඵරඳහ තිගඵනහ. ත් ආවහය මිර ජ ළනීභ  කුකුළු ඳළටවු්ත මිර ජ 
ළනීභ ඹන  අසථහ්තර ඳතින  ඒහධිහරී තත්ත්ඹ ලධහ 
ලධසඳහදඹ්තට අද විලහර ළඹ ඵයෂක උසුර්තනට සිශධ ගරහ 

තිගඵනහ. ඳහරිගබෝගිඹ්තට අධි මිරෂක දය්තනට සිම් ම්භ 
ගගයහිත් ග ස හයණඹ ඵර ඳහ තිගඵනහ.  ග ස ළන  රු 
ඇභතිතුභහගේ  අධහනඹ ගඹොමු ය  ග ස වහ ඹ ස වන ළඩ 
පිළිගශෂක ක්රිඹහත්භ ගශොත් එයි්ත ලධසඳහදඹ්තට විලහර 

හසිඹෂක රළගඵනහ හගේභ ඳහරිගබෝගිඹහටත් මීට ඩහ ගවො 
මිරට  ියත්තය වහ කුකුළු භස ලධසඳහදන රඵහ ළනීග ස අසථහ 
රළගඵනහ.  

1980 ණ්තර ත් ආවහය  සඵ්තධගඹ්ත වූ ඳශමුළලධ 
ඳනත ගගනන අසථහග  අලය තිබුණු ත් ආවහය 
ලධසඳහදන ප්රභහණඹත්  අද නගොට අඳට අලය ත් ආවහය 
ලධසඳහදන ප්රභහණඹත් අතය ගරොකු ගනෂක තිගඵනහ. ඒ ලධහ 

ත් ආවහය ඳනත ංගලෝධනඹ කිරීභ ඉතහ ළදත් න ඵ භහ 
ග ස  අසථහග  ජ කිඹ්තනට ඕනෆ. ග ස නගොට ගඵොගවෝ ගොවි 
භවත්රු්ත නඟන භළසිවිල්රෂක තිගඵනහ. ඒ භළසිවිල්ර තභයි  

ආවහය ලධසඳහදනඹ යන භහ ස මුල් අසථහග  ආවහය 
ලධසඳහදනඹ යරහ ඉදිරිඳත් යන ගොට ගවො ප්රමිතිඹට ඒ 
ආවහය රඵහ ම්්තනත්   - ගොවි භවත්රු්ත රඵහ ්තනහ ත් 

ආවහය ලධතයභ ඳරීෂකහ ය ඵර්තන ඒ අඹට අසථහෂක නළවළ.-  
භහඹෂක ගදෂක ත නගොට ඒහග  quality එ ඉතහභ ඳවශ 

භ්ඨටභට ගගනන ඵ. එතගොට ලධසඳහදනඹත් ඉතහභ අක් 

ගනහ. එළලධ අසථහර ජ ගොවි භවත්රු්ත ඹ ස ඹ ස ප්රලසන 
ඉදිරිඳත් යනගොට තභයි ග ස ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ යන 
භහ ස ආඳසු ලධඹමිත ප්රමිතිඹට ග ස ආවහය ස යරහ 
ගද්තග්ත. ග ස හයණඹ ළනත් ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු 

යනහ  රු ඇභතිතුභලධ. ග ස ගනුග්ත ගනභ ආඹතනඹෂක 
ගවෝ ඔඵතුභහගේ අභහතයහංලඹ ඹටගත් ඳත්හගන ගිහිල්රහ  ඒ 
ආඹතනඹ තුළි්ත ඹ ස ඹ ස ඳරීෂකණ යරහ  ලධඹභ ප්රමිතිඹට 

අදහශ ග ස ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ යරහ ගොවි භවත්රු්තට 
රඵහ ගද්තන පුළු්ත න ස ග ස ර්භහ්තතඹ ඉතහ දියුණු භ්ඨ ටග ස 
ර්භහ්තතඹෂක ඵට ඳත් ය ්තන පුළු්ත නහ.  

ග ස අසථහග  ජ අපි ඔඵතුභහග්ත තත් ඉල් වභෂක ය්තන 
ළභළතියි.  ග ස ර්භහ්තතඹ දළ්ත ඉතහ දියුණු භ්ඨටභට ඳත්ගරහ 
තිගඵන ර්භහ්තතඹෂක ලධහ විගලේගඹ්තභ ියත්තය  භස හගේභ 
අගනකුත් ත් ලධසඳහදන රංහ තුශ ඳභණෂක ගනොගයි  විගශල 

යටරටත් විකිීමභ වහ අලය ටපිටහෂක - ළඩ පිළිගශෂක - 

ස ය්තන පිඹය ්තන කිඹරහ ඉල්රනහ.  ග ස ඉදිරිඳත් ය 
තිගඵන ඳනත් ගටු සඳතත් ඒ වහ ඉතහ ළදත් නහඹ කිඹරහ 

භභ හිතනහ. සිඹලුභ ත් ආවහය ප්රමිතිඹට අනු රඵහ 
ම්්තගනොත් තභයි අඳට ඒ අසථහ රළගඵ්තග්ත. ඉදිරි හරග   ජ 
අගප් යට තුශ විතයෂක ගනොගයි  අගප් යින්ත එවහට ගිහිල්රහ 

විගශල යටරටත් ග ස ත් ආවහය ලධසඳහදන අඳනඹනඹ යන 
භ්ඨටභට ගගන්තන අලය ටයුතු  සඳහදනඹ ය්තනත් ග ස 
ඳනත් ගටු සඳත ඉතහභ ළදත් න ඵ භහ ග ස අසථහග  ජ 
භතෂක ය්තන ළභළතියි.   

1599 1600 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

භහ මීට ලිනුත් භතෂක ශහ හගේ අටරෂක ඳනසදහව විතය 
ප්රභහණඹෂක ග ස ර්භහ්තතඹ තුළි්ත තභ්තගේ ආර්ථිඹ ස 
යගන තිගඵනහ. ග ස හයණහ  සඵ්තධගඹනුත් ඔඵතුභහ 

විගලේ අධහනඹ ගඹොමු ය්තන. ඒ හ ගේභ භභ ඉදිරිඳත් යපු 
ළටලුරටත් ඔඵතුභහ ඹ ස විඳුභෂක රඵහ ගදනහ න ස එඹ ඉතහ 
ළදත් න ඵ භතෂක යමි්ත  භගේ මන සල්ඳඹ අ්ත 

යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan.  You 

have ten minutes. 
 

[தற.த. 4.56] 

 

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, இன்த 

ஷடவததம் றனங்குத் லணற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 

சம்தந்ரண றரத்றல் கனந்துவகரண்டு ஶதசுஷறட்டு 

ரன் கறழ்ச்சறஷடகறன்ஶநன். ணறர்கஷபப் ஶதரனஶ 

றனங்குகளுக்குக் வகரடுக்கப்தடும் லணறத்ம் சுத்ரக இதக்க 

ஶண்டும். ஆணரல், இன்த றனங்குகளுக்குக் கறவுகள் 

வகரடுக்கப்தடுது க்கரக இதக்கறன்நது. 

றனங்குகளுக்குத் வரற்தஶரய் ற்தடும்ஶதரது அஷ 

எட்டுவரத்ரக ஶரய்த் ரக்கத்துக்குள்பரகறன்நண. 

இற்ஷந ல்னரம் கண்கரறத்துச் வசற்தட ஶண்டிது PHI 

- வதரதுச் சுகரரப் தரறஶசரகர்கள். ஆணரல் ங்களுஷட 

ட ரகரத்றல் இது றகவும் குஷநவு. அங்கு தறற்சறற்ந 

சுகரரப் தரறஶசரகர்கள்தோனம் தனறரண இன்ணல்கள் 

ற்தட்டுக்வகரண்டிதக்கறன்நண. ஶஷரண அபறல் 

சுகரரப் தரறஶசரகர்கள்கூட அங்கு இல்ஷன. 

அர்களுக்குரற cadre இதக்கறன்நது. ஆணரல் அற்நறல் சறன 

றப்தப்தட்டரலும் அர்களுக்குரற ஶஷனகள் இன்ணதொம் 

சரறரகக் வகரடுக்கப்தடறல்ஷன.  

றதகங்கள் ஷக்கப்தடக்கூடரது ணவும் அஷ உரற 

தொஷநறல் தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும் ணவும் ஜலகரதண் 

அஷப்தைக்கள் வரடர்ந்து லித்தத்ற தகறன்நண. இந் 

றடம் வரடர்தரக ரதம் அர்களுடன் 

உடன்தடுகறன்ஶநன். அஶஶஷபறல் "றதகங்கபறன் 

தரதுகரப்தை" ணக் கூநப்தட்டு டுக்கப்தடும் டடிக்ஷககள் 

ணறர்கபறன் தரதுகரப்தைக்கு ஆதத்ரக அஷந்துறடக்கூடரது 

ன்தஷத்ம் ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட ஶண்டிணரக 

உள்ஶபன். தொன்தை வீறறல் கட்டரக்கரலிரகத் றரறத்ம் ரய்கள் 

உள்ளூரட்சறச் சஷதறணரல் தறடித்துச் வசல்னப்தட்டு 

அறக்கப்தட்டண. ஆணரல், கடந் ஆட்சறக்கரனத்றல் அந் 

தொஷந ஷடவசய்ப்தட்டது. அன் தனன் இன்த வீறகபறல் 

கட்டரக்கரலி ரய்கபறன் வரஷக அறகரறத்துறட்டது. அஷ 

வநறதறடித்து ணறர்கஷபக் கடிப்தரல் இநப்தை உட்தடப் தன 

அவசபகரறங்கள் ணறர்களுக்கு ற்தடுகறன்நண. ரய்கள் 

கட்டி பர்க்கப்தட ஶண்டும் ன்தஶ சட்டம். ஆணரல் 

அஷப் தனர் தறன்தற்தறல்ஷன. அப்தடிரண தொஷநறல் 

சட்டம் ஷடதொஷநப்தடுத்ப்தடரறட்டரல் அடுத் 

டடிக்ஷக ன்ண ன்தற்குப் தறல் இல்ஷன.  

அஶஶதரன்த ரஷணகள் றஷபறனங்கபறலும் 

குடிறதப்தைக்கபறலும் தைகுந்து ஶசங்கஷப  றஷபறக்கறன்நண; 

ணற உறர்கஷபப் தநறக்கறன்நண. அஶஶம் வரடதௐந்து 

கபறலும் கணக ரகணங்கபறலும் ஶரதுண்டு தலிரகும் 

ரஷணகஷபப் தரதுகரக்க ஶண்டும் ண ரம் 

கூக்குலிடுகறன்ஶநரம். ஆணரல், ரஷணகபரல் தரறக்கப்தடும் 

ணறர்கஷபப் தரதுகரக்க உரற டடிக்ஷக டுக்கப்தடர 

அன றஷனத்ம் றனவுகறன்நது. ரய்கள் ற்தம் ரஷணகள் 

ஶதரன்ந றதகங்கள் தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும் ன்தறல் ரம் 

ரற்தக் கதத்துக் வகரண்டர்கள் அல்னர். ஆணரல், 

ணறர்கபறன் தரதுகரப்ஷதப் தைநவரதுக்கறறட்டு 

றதகங்கபறன் தரதுகரப்தைப் தற்நறப் ஶதசுது அதத்ரண 

வணஶ ரன் ம்தைகறன்ஶநன். இப்தடிரண, ணற 

உறர்கள்லதும் ணற உர்வுகள் வரடர்தரகவும் அக்கஷந 

கரட்டர ஶதரக்கரணது, றழ் க்கள்லதும் அர்கள் 

ஶஷகள்லதும் கரட்டப்தடும் அனட்சறப் ஶதரக்கறன் 

வரடர்ச்சறஶர ண ம்ஷ த்ந ஷக்கறன்நது.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப! இன்த 

றழ் க்கள் வசநறரக ரளம் தகுறகபறல் தைத்ர் சறஷனகளும் 

றகரஷகளும் அஷக்கும் தொற்சறகள் இடம்வதற்த 

தகறன்நண. இது வரடர்தரகத் றழ் க்கள் த்றறல் வததம் 

றர்ப்தைக்கள் ளந்துள்பஷஷ லங்கள் அநறவீர்கள். ட 

ரகர ஆளுர் உட்தடப் தன அசறல்ரறகள் இந் 

றர்ப்தைக்கள் இணர அடிப்தஷடறனரணஷ ணக் 

கண்டணம் வசய்து தகறன்நணர். ஏர் இடத்றல் க்கள் 

றதரட்டுக்வகண ஏர் ஆனம் அஷக்கப்தட்டரல் அது 

றரரணது. அஷ றர்ப்தது  இணரம்ரன். ஆணரல், 

வதபத் த்ர் எதர்கூட ரர ஏர் இடத்றல் எத 

றகரஷ அஷக்கப்தட்டரல் றச்சம் அது றதரட்டுக்கரக 

அஷக்கப்தட்டல்ன. அது ஆக்கறறப்தை ஶரக்கம் வகரண்ட, 

இன்வணரத  க்கள்லது து த்ஷத் றறக்கும் 

ஶனரறக்க ஶரக்கம் வகரண்ட தொஷநஶகடரண எத 

டடிக்ஷகரகும். இது றர்கபறன் உர்ஷ றக்கர 

ஏர் ஆறக்கப் ஶதரக்கரகும். எத சரரர் இன்வணரத சரரஷ 

எடுக்கும்ஶதரது எடுக்கப்தடுஷ றர்ப்தது இணரர? 

கறநறஸ் க்கஶபர தொஸ்லிம் க்கஶபர எதர்கூட ரர 

எத தகுறறல் எத ஶரனத்ஷஶர சூறஷஶர 

அஷக்க சறங்கப வதபத் க்கள் அதறப்தரர்கபர? கடந் 

அசறன் கரனத்றல் த் னங்களும் ஶரனங்களும் 

ரக்கப்தட்டஷ நந்துறட தொடித்ர? க்கள் ரங்கள் ரளம் 

தகுறகபறல் ங்கபது றதரட்டு ஷங்கஷபக் 

வகரண்டிதந்ஶதரதும் அஷ ரக்கப்தட்டண. அறல் 

சம்தந்ப்தட்டர்கள்லது வ்ற டடிக்ஷகத்ம் டுக்கப்தட 

றல்ஷன ன்தஷ தக்க தொடித்ர? அப்தடி இதக்கும்ஶதரது, 

எத வதபத்ன்கூட குடிறதக்கர இடங்கபறல் இந்துக் 

ஶகரறல்களுக்கு அதகறல் றகரஷகஷப அஷப்தது 

இணங்களுக்கறஷடஶ தொதகஷனத்ம் ஶரஷனத்ம் ற்தடுத் 

ஶற்வகரள்பப்தடும் சறவன்த ம்தரல் இதக்கதொடித்ர?  

ரழ். குடரரட்டில் றடுறக்கப்தட்ட தகுறகபறல் 

வதரதுக்களுக்குச் வசரந்ரண  63 க்கர் கரறகஷபப் 

வதரலீமரர் ம்சப்தடுத் தொற்சறவடுத்ணர். அற்ஷந 

லபப்வதந க்கள் டுத் தொற்சறகள் ரவும் றரகரறக்கப் 

தட்டண - தொநறடிக்கப்தட்டண. அண்ஷறல் சந்றரறக்கர 

அம்ஷரர் அங்கு றஜம் வசய்ஶதரது,  ரன் அரறடம் 

இந் றடம் வரடர்தறல் வபறவுதடுத்றஶணன். அர் து 

றரங்கஷப ற்தக்வகரண்டதுடன், உரற டடிக்ஷக 

டுப்தரகவும் ரக்கபறத்ரர். அன்தடி, அர்தோனம்ரன் 

இஷ றடுறக்கப்தட்டிதக்கனரவண ணக்கு ஏர் ம் 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், து றர்க்கட்சறத் ஷனர் இது 

வரடர்தரக வதரலிஸ்ர அறதரறடம் வரறறத்ஶதரது, அர் 

இண்டு ரங்கபறல் டடிக்ஷக டுப்தரகக் கூநறணரர். 
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ஆணரல், இண்டு ரங்கபரகறத்ம் துவும் டக்கறல்ஷன. 

இந் ரட்டில் ஏர் றர்க்கட்சறத் ஷனதக்கு ங்கும் 

வகபம் இதுரணர? அப்தடிரணரல், வதரலிஸ் 

ரஅறததக்கும் லள்குடிஶற்ந அஷச்சதக்கும் கட்டுப்தடர 

எத வதரலிஸ் அறகரதேடம் இங்குகறநர? ன்தஷ ரன் 

இந்ச் சஷதறல் ஶகட்டுஷக்க றதம்தைகறன்ஶநன்.  

வதபத் க்கள் ரர தகுறகபறல் தைத்ர் சறஷனகஷபத்ம் 

றகரஷகஷபத்ம் அஷத்ல், றழ் க்கபறன் கரறகஷப 

றடுறப்தரக அநறறத்துறட்டு வரடர்ந்தும் அற்ஷந 

ஆக்கறறத்துஷத்ல், லள்குடிஶற்நச் வசனறறல் ட 

ரகர சஷதஷத்ம் டக்கு ரடரளுன்ந 

உதப்தறணர்கஷபத்ம் இஷக்க தத்ல் ஶதரன்ந 

றடங்கள்தோனம் எததைநம் "ல்லிக்கம்" ன்ந ஶதரர்ஷறல் 

றழ் க்களுக்கு அலற இஷக்கப்தடுகறன்நது; அந் 

அலறகஷபத் றழ் க்கள் றர்க்கும்ஶதரது, ரம் இணரம் 

ஶதசுகறன்ஶநரம் ன்ந ஶரற்நப்தரடு சர்ஶசத்றன்தொன் 

ஷக்கப்தடுகறன்நது. அப்தடிரண டடிக்ஷககள் 

ல்லிக்கத்துக்கு உப்ஶதரறல்ஷன. ணஶ, 

றதகங்கபறன் தரதுகரப்தைத் வரடர்தரக அக்கஷநப்தடும் 

ஆட்சறரபர்கள், றழ் க்கபறன் தரதுகரப்தைத் வரடர்தரகவும் 

அக்கஷந கரட்டஶண்டும்.  

The Hon. Presiding Member, I would like to draw 

your attention to the fact that this is not going to be 
conducive action towards reconciliation. The Leader of 

the Opposition spoke to the IGP and he promised that he 

will look into the matter within two weeks. In other 

words, what he meant was that the problems would be 
solved within two weeks. But he did not attend to the 

matter. I think, subsequently, it was attended to by the 

former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga.   

In whatever work that is taking place in the North or 
the East, the officers there are not cooperating.  Even His 

Excellency the President made statements to the effect 

that everything will be done and that everything will be 

handed over within a few months time; but that did not 
happen. The heads of sections or those in charge are not 

cooperating with the politicians. Under such 

circumstances, how can reconciliation start as we expect?  

His Excellency the President, the former President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, the Leader of the 

Opposition and every one are together working towards 

reconciliation; but it looks like it is going to be a difficult 

task or rather a Herculean task to achieve. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු ඵ්තම්ර රහල් ඵඩුඩහරිගොඩ භ්තත්රීතුභහ. රු 
භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහගේ ථහට ලධඹමිත හරඹ විනහිහ අටයි.  

 
[අ.බහ. 5.05] 
 

ගරු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறவகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  1986 අං 15 දයන ත් 
ආවහය ඳනතට ංගලෝධනඹෂක එතු යමි්ත අද දින ඉදිරිඳත් 

යන රද ගභභ ඳනත් ගටු සඳත ගදන ය කිඹළම්ග ස  විහදඹට 

රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන රළබීභ ළන තුටට ඳත් ගනහ. 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ගභහි අ්තතර්ත ප්රධහන රුණු 
ඳවෂක තිගඵනහ. අද ගශීයඹ ගගශ ගඳොගශේ විකිීමභට ගනොභළති 
වුණත් ත් ආවහය ලධසඳහදන වහ ගඹොදහ ්තනහ සිඹලු අමු 

ද්රය ව ආරන වහ නීති ඳළනම්භ ගභයි්ත අදවස ගගයනහ. 
ඒ හගේභ  ආනඹලධ ත් ආවහයද ඒ වහ ගඹොදහ ්තනහ අමු 
ද්රය ව ආරනද ලධඹභඹ්තට ඹටත් යම්භ  ත් ආවහය 

උඳගශල මිටුග  හභහජි ංයහ ළිහ කිරීභ  ඵරඹ රත් 
ලධරධහරි්තගේ ඵර තර ළිහ කිරීභ ව ඳනගත් ලධඹභඹ්ත ඩ 
කිරීභට එගයහි ලධඹභ යන දඩ මුදල් අද යුඹට ළශගඳන ඳරිදි 

ංගලෝධනඹ කිරීභ ගභහි අයමුණු වළිනඹට අඳට ර්තන 
පුළු්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  අපි ද්තනහ  -රු 

ඇභතිතුභහගේ ප්රහලග ත් ව්ත වුණහ; එතුභහගේ ථහග  ජත් 
කිඹළවුණහ- කුකුළු භසලි්ත අගප් යට අද සඹං ගඳෝ කත ම් 
තිගඵනහ කිඹහ. ඒ හගේභ  අඳට වළකිඹහ තිගඵනහ කුකුළු 
ඳළටවු්ත අඳනඹනඹ ය්තන. ඒ වහ ගරෝග  ගවො 

ඉල්ලුභකුත් අගප් යටට තිගඵනහ. එඹට විගලේ ගවේතුෂක ගර 
දෂක්තන පුළු්ත  -මි්ත ගඳයත් ඒ හයණඹ ඇසුණහ- කුරුලු උණ 
නළති යටෂක වළිනඹට අගප් යට විගලේගඹ්ත වඳුනහගන තිබීභ. ඒ 

ලධහ ත් ආවහය ලධසඳහදනඹ කිරීභ වහ ගවො අසථහෂක -
විගලේ අසථහෂක- අඳට රළබී තිගඵනහ. නමුත් එෂක ඳළත්තකි්ත 
ල්ඳනහ ය ඵරන විට  ත් ආවහය වහ අලය යන ඵඩ 

ඉරිඟු ආදි ද්රයඹ්ත ආනඹනඹ යපු ප්රභහණඹ ගන ඵළලුහභ  
යටෂක වළිනඹට අගප් යටට තුටු ්තන ඵළවළ කිඹන එයි භගේ 
විලසහඹ ්තග්ත. ගභොද  අගප් යට  ෘ ක හර්මි යටෂක. ෘ ක 

හර්මි යටෂක වළිනඹට ආනඹනඹ යන එ හගප්ෂක අගප් 
යටට රහබ ්තන පුළු්ත. නමුත් අඳ උත්හව ය්තන ඕනෆ අගප් 
යග්ඨ ඵඩ ඉරිඟු ලධසඳහදනඹ ළිහ ය්තනයි. එගවභ ළිහ 

යගන රැකිඹහ උත්ඳහදනඹට ළිහ අහලඹෂක ර්තනත්  
විගලේගඹ්ත අගප් ගොම්්ත අතට මුදල් රහ ඹන රභග දඹෂක 
ස ය්තනත් අධහනඹ ගඹොමු ය්තන ඕනෆ කිඹහයි භහ 
ල්ඳනහ ය්තග්ත. අපි ඒ ගගර් ළිහ ගඹ්ත අධහනඹ ගඹොමු 

ශ යුතු තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  අගප්  සර සිිනන කුඩහ 
ත් ලධසඳහදඹ්තට එීම ලධසඳහදන හර්ඹඹ ඹ සකිසි වනදහයි 
ව විදයහත්භ රභග දඹට අනු කිරීභට අලය පුහුණු ආදිඹ 

රඵහ  ජග ස ළඩ පිළිගශෂක ක්රිඹහත්භ ශ යුතුඹ කිඹහ භභ 
ල්ඳනහ යනහ. භහ ග ස ගරහග  ව්ත ය්තන ඕනෆ  "ඳශු 
 සඳත්" කිඹන විඹඹ ඳශහත් බහට විභධයත වූ විඹඹෂක ඵ. 
ඒ අනු ඳශු  සඳත් ංර්ධන ලධරධහරි්ත ක්රිඹහත්භ ්තග්ත 

ඳශහත් බහග  අභහතයහංලඹ වයවහයි. නමුත් අඳට ීමභෂක 
තිගඵනහ  කිසිඹ ස  සඵ්තධීයණඹෂක ඇති යරහ ඳශු  සඳත් 
ංර්ධන ලධරධහරි්ත ඒ ඒ ගෝඨාහර ටයුතු ය්තග්ත 

ගොගවොභද කිඹන එ පිළිඵ ගොඹහ ඵර්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට එගවභ කිඹ්තන සිතුණු 
ගවේතුෂක තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ ද ළලිවිිනඹ-දිවිතුය ප්රහගශීයඹ 
 සඵ්තධීයණ මිටුට වබහගි වූ ගරහග  භභ විභසීභෂක          
ය ඵළලුහ  "ඳශු  සඳත් ංර්ධනඹ  සඵ්තධගඹ්ත පිඹය 

ගන තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද? ඒ ර්භහ්තතග  ගඹගදන අඹ 
වඳුනහගන තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද? ඒ අඹට  ජපු වගඹෝඹ්ත 
ගභොනහද?" ආදිඹ ළන. එගේ ගොඹහ ඵළලුහට ඳසු එතළන සිින 

ලධරධහරි්ත ම්්ත පිළිතුය ළන භට ෆහීභට ඳත් ්තන ඵළරි වුණහ. 
තභත් ඇතළ ස ලධරධහරි්ත  භට ගිහි්ත ග ස ර්භහ්තතග  ගඹ ජ 
සිිනන ගොම්්ත මුණ ළසී ඔවු්තගේ ප්රලසන හච්ඡහ ය ඒහට 

විඳු ස ගම්භ වහ භළදිවත් ්තග්ත අක්ග්ත; ඇතළ ස ගරහට 
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භළදිවත් ්තග්තභ නළවළ. ඒ ලධහ ඒ අඹ ගඵොගවෝ ගරහට 
හර්ඹහරග  ව තළ්ත තළ්තර ඉගන ඹ ස ඹ ස ලිපි ගල්න 
පුයන ඵෂක තභයි භට ගඳගන්තන තිගඵ්තග්ත. ගභඹ ඳශහත් 

බහට තභයි හුඟෂක ම්යට අදහශ ්තග්ත.  ඒ ලධහ ග ස හයණහ 
පිළිඵ ළඹුරු ගොඹහ ඵළ වභෂක අලයයි; පුළුල් ගොඹහ ඵළ වභෂක 
අලයයි. එගේ ගොඹහ ඵරහ අගප්  සර සිිනන ත් ආවහය 

ලධසඳහදඹ්තට අලය නධර්ඹ ගද්තන  ඔවු්තට කිසිඹ ස භඟ 
ගඳ්තම්භෂක ය්තන භළදිවත් විඹ යුතුයි කිඹන එ භභ ග ස 
ගරහග  රු ඇභතිතුභහගේ අධහනඹට ගඹොමු යනහ.  

සුයතල් භසු්ත  සඵ්තධගඹ්ත අද ගභතළන ජ කිඹළවුණහ. නමුත්  

ඒ  සඵ්තධගඹ්ත කිඹළවුගඩු ගඵොගවොභ අක්ග්ත. රු 

ඇභතිතුභහගේ ථහග  ජත් ඒ  සඵ්තධගඹ්ත කිඹළවුණහ. නමුත්  ඒ 

හයණඹ හච්ඡහට ගිග  නළවළ. ර්භහ්තතඹෂක වළිනඹට සුයතල් 

භසු්ත ඇති යන එ නධර්ඹත් ය්තන ඕනෆඹ කිඹන රුණ 

ග ස අසථහග  ජභ අපි රු ඇභතිතුභහගේ අධහනඹට ගඹොමු 

යනහ. ඒ ර්භහ්තතඹ නහතය්තතය ගගශ ගඳොගශේත්  ගශීයඹ 

ගගශ ගඳොගශේත් විලහර ඉල්ලුභෂක තිගඵන ර්භහ්තතඹෂක. ඒ 

වහ අගප් තරුණ පිරිස නධර්ඹත් යරහ  ඔවු්තට භඟ 

ගඳ්තවිඹ වළකියි. ඒ රුණ ගගයහි ළිහ අධහනඹෂක ගඹොමු ශ 

යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

දකුණු ඳශහත ංමහය පුයයඹෂක වළිනඹට දියුණු ය්තන 

අගප් යනඹ ඉදිරි හරග  ජ ටයුතු යයි කිඹරහ දකුණු ඳශහත 

ලධගඹෝනනඹ යන භ්තත්රීයගඹකු වළිනඹට භභ හිතනහ. 

විගලේගඹ්ත ගඵ්තතරි්ත ඳට්ත ගන ගොවිඹහඳහන න ගතෂක 

හල්ර නයඹත් ආ්රඹ ය ගන ංමහය පුයයඹෂක වළිනඹට 

දකුණු ඳශහත දියුණු ය්තන අධහනඹ ගඹොමු ය දළනටභත් ඒ 

 සඵ්තධගඹ්ත මලි හච්ඡහ ඳත්හ අලය ටයුතු සිම් ය 

ගන ඹනහ. ංමහය ර්භහ්තතඹ දියුණු නගොට ළිහ 

ලගඹ්ත ගභභ ර්භහ්තතඹට අත ගදන එ; දිරි්තන එ ව 

ඒ ගනුග්ත කිසිඹ ස ආගඹෝනනඹෂක යන එ පරදහයී 

හර්ඹඹෂක  වළිනඹට අඳට ර්තන පුළු්ත. ඒට අපි ඹ ස කිසි 

ඵය ඳළනෂක දළරුහට අඳයහධඹෂක න එෂක නළවළ. ගභොද  ඊට 

ඩහ ළිහ ප්රතිරහබ ත ය ණනහෂක ඹනගොට යටෂක වළිනඹට 

අඳට බුෂකති විීමග ස අසථහ රළගඵනහ.  

1986 අං 15 දයන ත් ආවහය ඳනත් ගටු සඳතට අද 

යන ංගලෝධන අපි  සභත යරහ ම්්තනහභ ග ස ෂකගේත්ර 

  සඵ්තධගඹ්ත වුභනහෂක  වළකිඹහෂක  ළඳම්භෂක තිගඵන  ඒ 

ගනුග්ත ගවො අගඵෝධඹකි්ත ක්රිඹහ ය්තන පුළු්ත 

ඇභතියගඹකු විධිඹට රු පී. වළරි්ත ඇභතිතුභහට ග ස 

ගනුග්ත ළිහ ඵරඹෂක රළගඵයි කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භවරු්තට කුකුළු භස 

 සඵ්තධගඹ්ත හුමස ියඹෂක තිගඵනහ. ග ස බහග ත් ඒ ප්රලසනඹ 

භතු වුණහ. කුකුළු භස  ලධසඳහදනඹ කිරීග ස ජ තු්තට ගදන 

ආවහයර තිගඵන විවිධ ගවෝගභෝන ර් මිලධස ලරීයඹට 

අහිතයයි කිඹරහ ඹ ස කිසි ියඹෂක තිගඵනහ. ඒ රු 

ඇභතිතුභහගේ ථහග  ජත් ව්ත වුණහ. ඒට පිළිතුයෂක ව සඵ 

වුණහ. නමුත්  එගවභ තත්ත්ඹෂක තිගඵනහද කිඹන හයණඹ ග ස 

බහග  නළත භතු වුණහ. ත් ආවහය ඳනත් ගටු සඳතට අද 

ගගනන ංගලෝධන  සභත ම්භ තුළි්ත ග ස ටයුතුර 

ලධ ඹළගරන ලධරධහරි්තට ඒ ඵරතර රළබුණහභ ඒ  සඵ්තධගඹ්ත 

ගවො ඳරීෂකහෂක ය්තන පුළු්ත ගයි. ඒ අනු ග ස 

 සඵ්තධගඹ්ත නනතහට වතිඹෂක ගද්තන පුළු්ත ගයි. ඒ 

හගේභ ග ස තුළි්ත නනතහ තුශ තිගඵන හුමස ියඹ ම්රු ය්තනත් 

පුළු්තභ රළගබ්වි. ඇත්ත ලගඹ්තභ ගවෝගභෝන තුළි්ත මිලධස 

ලරීයඹට අහිතය ගදඹෂක නහද  එගවභ නළත්න ස  කුකුළු භස 

ආදිග  ඒ කිඹන විධිග  තත්ත්ඹට ඩහ ගප්රෝටීන රළගඵන 

මිලධස ලරීයඹට හිතය භ්ඨටග ස ලධසඳහදන ද තිගඵ්තග්ත කිඹන 

එ  සඵ්තධගඹ්ත වතිඹෂක ගද්තන පුළු්තභ රළගබ්වි. ග ස 

ංගලෝධනලි්ත සිම්න හර්ඹඹ්ත අතය ඒ හර්ඹඹත් ඉතහභ 

ළදත් හර්ඹඹෂක කිඹරහ භභ හිතනහ.  

හල්ර දිස්රිෂකඹ කිඹ්තග්ත එෂක ඳළත්තකි්ත භත්ය 

ලධසඳහදනඹටත්  අගනෂක ඳළත්ගත්ත කුකුළු භස ලධසඳහදනඹ ළලධ 
ර්භහ්තතරටත් ළිහ අධහනඹෂක දිනහ ලධපු; අධහනඹෂක රඵහ 
ලධපු හගේභ ඒ ර්භහ්තතර විලහර පිරිෂක ලධඹළගරන 

දිස්රිෂකඹෂක. ග ස ෂකගේත්ර  සඵ්තධගඹ්ත දකුණු ඳශහගත් 
දිස්රිෂකරට ළිහ අධහනඹෂක ගඹොමු ය්තන කිඹරහ අපි 
ඇභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිිනනහ. රබුදූ ගොවිගඳොශ ළලධ 
සථහනරට ළිහ අධහනඹෂක ගඹොමු යරහ ඒ සථහන ලෂකතිභත් 

ය්තන ඕනෆ.  

"වයිර්තඩ්" ලධසඳහදන හගේ ඉවශ තත්ත්ගඹ්ත යුතු 
ලධසඳහදන යන තළනෂක ලගඹ්ත රබුදූ ගොවිගඳොශ වඳු්ත්තන 

පුළු්ත. රු ඇභතිතුභලධ  ග ස ර්භහ්තතඹ දියුණු ය ්තන 
ඔඵතුභහගේ අභහතයහංලග  අධහනඹ ගඹොමු ය්තන කිඹන 
ඉල් වභ ග ස අසථහග  ජ භභ යනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීතුභලධ  භට රඵහ ම්්ත හරඹ ළන ඔඵතුභහට සතුති්තත 
ගමි්ත භගේ ථහ අ්ත යනහ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

ඊශඟට   ඉහෂක යහුභහ්ත භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහිහ වත 

හරඹෂක තිගඵනහ. ඊට ගඳය   රු රීම නඹර්ධන 
භ්තත්රීතුභහගේ නභ  මරහනඹ වහ ගඹෝනනහ යන ගර භහ 
ඉල්රහ සිිනනහ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ග ස අසථහග  ජ "රු රීම නඹර්ධන භ්තත්රීතුභහ දළ්ත 

මරහනඹ ත යුතුඹ."යි භහ ගඹෝනනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 අනතුරුල ගරු මජ්. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනමයන් 

ඩල ක වුමයන්  ගරු කී යයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ஶஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்   ஷனஷ கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE  HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 

Chair and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ ථහ ය්තන. 
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[අ.බහ. 5.14] 
 

ගරු ඩළක්කය රුණමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මුරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  අද ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ත් 

ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත  සඵ්තධගඹ්ත ථහ 
ය්තනට අසථහ රළබීභ ළන භභ තුට ප්රහල යනහ. ඒට 

ගවේතු තභයි රු නනහධිඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් 
අනුයහධපුය දිස්රිෂකඹ ලධගඹෝනනඹ යන ගනයසාතභ ගනකු 
න අගප් රු පී. වළරි්ත භළතිතුභහට ගභභ අභහතයහංලඹ බහය  ජ 

තිබීභ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ   ග ස අසථහග  උතුරු භළද 
ඳශහගත් හිටපු භව ඇභති ඵර්ින ගප්රේභරහල් දිහනහඹ භළතිතුභහ 
ළනත් සිහිඳත් ය්තන ඕනෆ.  අපි සිඹලු ගදනහභ ද්තනහ රුණෂක 
තභයි  ඳසු ගිඹ හරග  එතුභහ රංහට පිට යින්ත ඵඩ ඉරිඟු 

ග්තම්භ නත්රහ  භසත රංහභ ඵඩ ඉරිඟුලි්ත 
සඹංගඳෝ කත ශ ඵ. එළලධ විලසහඹෂක ඇති තභයි  රංහග   
ආර්ථිඹ ළිහදියුණු ය්තනට රු පී. වළරි්ත ඇභතිතුභහටත් 

ගභභ අභහතයහංලඹ බහය  ජ තිගඵ්තග්ත. රු ඇභතිතුභලධ  ඳසු ගිඹ 
යනඹ ඹටගත් රු ඵර්ින ගප්රේභරහල් දිහනහඹ භළතිතුභහ රංහට 
ඵඩ ඉරිඟු ග්ත්තග්ත නළති රංහග භ ඵඩ ඉරිඟු  ලධසඳහදනඹ 
ළිහ දියුණු ශහ. ඔඵතුභහත් ඒ හගේ ගඵොගවොභ දෂක ඇභති 

ගගනෂක. අපි ලධගඹෝනනඹ යන අනුයහධපුය දිස්රිෂකග  
ඔඵතුභහගේ ආනග  තභයි ළිහපුයභ ඵඩ ඉරිඟු ලධසඳහදනඹ 
ය්තග්ත. තම්යටත් ඒ ලධසඳහදන  ළිහ දියුණු යරහ රංහට 

පිට යින්ත ඵඩ ඉරිඟු ග්තන එ නත්්තන ටයුතු ය්තන 
ඕනෆ. ග ස අවුරුශගශ ග්තවූ එ ඉයයි. ඔඵතුභහත් ඵඩ ඉරිඟු 
ග්තනහ කිඹරහ ගභතළන ප්රහල වුණහ. රඵන අවුරුම්ර ජ   ඵඩ 

ඉරිඟු පිට යින්ත ග්ත්තග්ත නළති   රංහග  ඵඩ ඉරිඟු 
ලධසඳහදනඹ ළිහදියුණු යරහ  GDP එත් ළිහ යරහ   ඔඵතුභහ 

ආර්ථි ංර්ධනඹ ලෂකතිභත් යයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.   

ඒ විතයෂක ගනොගයි රු ඇභතිතුභලධ  අගප් අනුයහධපුය 
දිස්රිෂකග  ඵඩ ඉරිඟු ලධසඳහදනඹ ආරිත ර්භහ්තත ඇති 
ය්තනත් පුළු්ත. ඔඵතුභහට ඒ වහ දෂකතහ තිගඵනහ. ඒ 

වහ අලය යන ුමමි ප්රභහණඹ එහි තිගඵනහ. ඒ ලධහ ඒ තුළි්ත 
විලහර ර්භහ්තත ඇති යරහ තරුණඹ්තට රැකිඹහ රඵහ  ජග ස ළඩ 
පිළිගශෂක වදරහ ගදයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ   කුකුළු භස ලධසඳහදනඹ ළන 
ථහ යන ගොට ඇභතිතුභහ කි හ  පිට යටරට ඹ්තන 

පුළු්ත තයභට අගප් යග්ඨ කුළු භස  ලධසඳහදනඹ  ළිහ දියුණු 
ගරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ඒ වහ අද ගරෝග  යටර ගරොකු 
ඉල්ලුභෂක තිගඵනහ. ඒ ලධහ අගප් යටට ආදහඹභෂක රඵහ ්තන 

පුළු්ත විධිඹට ඒ ලධසඳහදනඹත් ළිහ ය්තන පුළු්ත. භළද 
ගඳයදි යටර අගප් ලධසඳහදනරට වරහල් කිඹරහ mark එෂක 

තිගඵනහ. ඒ වරහල් රකුණ ඹටගත් ආයිය යටරට කුකුළු භස 
ඹළම්භ තුළි්ත විලහර ආදහඹභෂක රඵහ ්තන පුළු්ත. ඉදිරි ය තුශ 

ඔඵතුභහ ඒ ළඩ පිළිගශත් ලෂකතිභත් යයි කිඹරහ භභ විලසහ 
යනහ. ඒ හගේභ දළනට ියත්තයරට විලහර මිරෂක  ජරහ 
තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ යනඹ හරග   ියත්තය විකුණහ ්තන ඵළරි  

භවහ විලහර ප්රලසනඹෂක ඇති ගරහ  ඒ ර්භහ්තතරු්ත විලහර 
ණඹරු්ත ඵට ඳත් වුණහ. ඒ හගේ ය්තග්ත නළති ඔඵතුභහ 
දළ්ත ය ගන ඹන ළඩ පිළිගශ තුළි්ත ඉදිරි යර ජ ඒ 

ලධසඳහදන පිටයටරට ඹරහ යටට රළගඵන ආදහඹභ ළිහ යයි 
කිඹරහ භභ හිතනහ.  

උතුරු නළ ගඟනහිය ළන භභ ගදභශ බහහග්ත ථහ 
ය්තන ස.   

வகப அஷச்சர் அர்கஶப, டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கள் உங்கபது ரட்டத்றற்குப் தக்கத்றலிதக் 

கறன்நண. டக்கு, கறக்கறலுள்ப இஷபஞர் த்றகள் இன்த 

ஶஷனற்நர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். அத்துடன் வகப 

தறற அஷச்சர் அலர் அலி அர்கபறன் தறரந்றரண 

கறக்கு ரகரத்றல் அஷணத்து இண க்களும் 

ரழ்கறன்நரர்கள். ஆகஶ, டக்கு, கறக்கறலுள்ப ஶஷனற்ந 

இஷபஞர் த்றகளுக்கு இற்நறலிதந்து ஶஷனரய்ப்ஷதப் 

வததற்கரண ஏர் ற்தரட்ஷட லங்கள் வசய்துவகரடுக்க 

ஶண்டும். ற்ஶதரது இங்கு ஶதசறர்கபறன் உஷகபறலிதந்து 

அங்கு தரரற றனப்தப்தைக்கள் இதக்கறன்நண ன்த ரங்கள் 

றபங்கறக்வகரண்ஶடரம். ணஶ, அங்கு இதங்கு ற்தம் தைல் 

உற்தத்றஷ ற்தடுத்னரம். ங்கபறலிதந்து றளகறன்ந 

இஷனகுஷகஷபப் வதற்த அற்நறலிதந்து றனங்குஷ 

உற்தத்ற வசய்க்கூடி ஷகறல் எத வதரற வரறற் 

சரஷனஷ அஷத்து அங்குள்ப இஷபஞர் த்றகளுக்குத் 

வரறல்ரய்ப்ஷதப் வதற்தக்வகரடுக்குரத வகப 

அஷச்சர் அர்கபறடதொம் வகப தறற அஷச்சர் 

அர்கபறடதொம் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன். கரய்ந் இஷனகளும் 

ண்டு ஷககளும் ங்குகறன்ந CA Protein, phosphorus 

ன்தஷ றனங்குகபறன் சறஷனஷப் ஶதடரல், 

அற்ஷந உள்படக்கற றனங்குறன்தோனம் இந் 

உறரறணங்கபறன் சறஷனஷ ற்தடுத்றக்வகரள்ப தொடித்ம்.   

அதுட்டுல்ன, த்ற ஷனரட்டுப் தகுறறல் 

ரழ்கறன்நர்களும் வரறல்ரய்ப்தற்நர்கபரக இதக்கறன் 

நரர்கள். தன தட கரனரகப் தண்ஷகஷப அஷத்துப் 

வதபறஶன தரல் உற்தத்ற, இஷநச்சற உற்தத்ற ன்த 

வசரல்லிக்வகரள்ளும் ரம், இன்தம் வபறரடுகபறலிதந்து 

அற்ஷந இநக்குற வசய்து ங்களுஷட தத்றஷண 

வபறரடுகளுக்கு அதப்தறக்வகரண்டிதக்கறன்ஶநரம்.  ணஶ, 

வகப அஷச்சர் அர்கஶப,  வபறரடுகபறலிதந்து தரல் 

உற்தத்றப் வதரதட்கள் இநக்குற வசய்ப்தடுஷ 

றதத்வும் து ரட்டின் இஷநச்சற ற்தறஷ 

அறகரறக்கவும் லங்கள் டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். 

அன்தோனம் இந் ரட்டிற்கு அந்றச் வசனரறஷப் 

வதற்தக்வகரடுப்ததுடன், தல்னரறக்கக்கரண து 

இஷபஞர் த்றகளுக்கு ஶஷன ரய்ப்தைகஷபத்ம் 

ற்தடுத்றக் வகரடுக்க டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். 

அஷண லங்கள் சரறச் வசய்வீர்கள் ன்தறல் ந்ற 

சந்ஶகதொம் இல்ஷன. உங்கள் லதும் தறற அஷச்சர் அர்கள் 

லதும் றகவும் ம்தறக்ஷக வகரண்டன் கரரகத்ரன் 

ஶகு ஜணரறதற அர்களும் வகப தறர் அர்களும் 

இந்ப் தரரற அஷச்சுப் வதரதப்ஷத உங்கபறடம் 

ஷகபறத்துள்பணர். 

அஶஶஷப லன் உற்தத்ற வரடர்தரக எத 

வரறற்சரஷன அஷக்கப்தடஶண்டுவன்த லங்கள் 

வசரன்ணலர்கள். அஷணத்ம் லங்கள் சரறரகச் வசய்ஶண்டு 

வன்த ரன் இந்ச் சஷதறல் ஶகட்டுக்வகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  அந் ஷகறல், லங்கள் அற்கு 

தொக்கறத்தும் வகரடுக்க ஶண்டுவன்தஷத்ரன் ரன் 

சஷதறல் வசரல்லிக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன். இந் 

ரட்டிஶன தரரற அதறறதந்ற ஶஷனகள் வசய்ப்தட 

ஶண்டிறதக்கறநது. இந் ரடு ற்வதரளது தரரறவரத 

அதறறதத்றப் தைட்சறக்கு தொகங்வகரடுக்க ஶண்டிறதக்கறநது.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට රඵහ  ජ තිගඵන හරඹ අහනයි. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු ඩළක්කය රුණමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ත විනහිහඹ හරඹෂක 
රඵහ ගද්තන.  

இநக்குற, இநக்குறவன்த வசரல்லி ங்களுஷட 

ரட்டின் தத்ஷ ரங்கள் வபறஶ அதப்தரல், 

ங்களுஷட ரட்டின் தரணத்ஷ அறகரறப்தற்கரக 

அஷணத்து இநக்குறகஷபத்ம் றதத்றறட்டு, இந் ரட்டிஶன 

உற்தத்ற வசய்ப்தடும் வதரதட்கஷப ற்தற வசய்துரன் 

ங்களுஷட கடஷப்தரடரக இதக்கறன்நது. அஷண 

ங்களுஷட வகப அஷச்சர் அர்கள் றச்சரகச் 

வசய்ரவன்ந ம்தறக்ஷக ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. 

அஶஶம் தறற அஷச்சர் அர்கள் அதக்கு உறரக 

இதப்தரவணவும் ம்தைகறன்ஶநன். லங்கள் இன்தம் 5 தட 

கரனம் தறறல் இதக்கனரம். அந் 5 தட கரனத்றற்குள் 

இந் ரட்டிஶன எத தரரற தைட்சறஷ லங்கள் 

ற்தடுத்ஶண்டுவன்த ஶகட்டு, றஷடவததகறன்ஶநன்.   

 
[අ.බහ. 5.23] 

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  1986 අං 15 දයන ත් 

ආවහය ඳනත ංගලෝධනඹ කිරීභ පිණි වූ ඳනත් ගටු සඳත 

විඹඹ බහය අභහතයයඹහ විධිඹට රු පී. වළරි්ත අභහතයතුභහ 
විසි්ත  අද දින ගදන ය කිඹහ විහදඹ පිණි ග ස 
ඳහර්ලිග ස්තතුට ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ග ස විහදග  ජ  ත් 
ආවහය ලධඳද්තන්තට ව ඒ ර්භහ්තතග  ගඹගද්තන්තට ඇති 

විඹ වළකි ව ඵරඳෆ වළකි රුණු  සඵ්තධගඹ්ත ථහ කිරීභට භට 
අසථහ රඵහ  ජභ  සඵ්තධගඹ්ත භහ ඳශමුග්තභ ඔඵතුභහට 
සතුති්තත නහ.  

අද ථහ යපු ආඩුක් ඳෂකග  ගඵොගවෝ භ්තත්රීරු 
විගලේගඹ්තභ ඉල්රහ හිිනඹහ  ග ස හගේ අණඳනත් 
 ඳහර්ලිග ස්තතුට ගගනනහ හගේභ ග්රහමීඹ ර්භහ්තත විධිඹට 
ග ස ර්භහ්තත දියුණු ය්තන අභහතයහංලඹ තුළි්ත ටයුතු යරහ 
ගද්තන කිඹරහ. ඇත්ගත්තභ ඒ ථහ අවගන සිිනඹ ජ අඳට සියු ස 

තුටෂක දළගනනනහ. ගභොද  Port City එ එඳහ කිඹරහ ඳසු ගිඹ 
හරග  ෆ ළහුහ. නමුත් ඒ අඹටභ අද  Port City එ ආඳසු 
ඕනෆගරහ තිගඵනහ. ඒ ළන අඳට ්තගතෝයි. ගනත් රුණු 

හයණහ ළන ථහ ගශොත්  අද යනඹ  හිටපු යනඹ ටයුතු ශ 
තළනට ආඳසු ගිහිල්රහ  ඒ යනඹ යපු ගශල් හධහයීමයණඹ 
ය්තන වදනහ හගේභ   ඒ ශ ගශල් නළත අලයයි කිඹන 

තළනටත් ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  

ඳසු ගිඹ 2012  2013  2014 යර ජ කුකුළු ර්භහ්තතඹ  
ෘව ර්භහ්තතඹෂක විධිඹට හර්ථ දියුණුග්ත දියුණුට 
ඳත්ගරහ  ියත්තය මිර අක් ගරහ තිගඵනහ. අඳට භතයි  කුඩහ 
ර්භහ්තත දියුණු කිරීභ වහ රංහ පුයහ කුකුළු ඳළටවු්ත රෂක 

ණනෂක ගඵදහ වළරිඹ ඵ. ඒ එෂකභ  ඳහරනඹ ළිහදියුණු 
ශහ. දිවුරපිිනඹ ආනග  -භගේ භළතියණ ගෝඨාහග - 
අෂකය 1 000 ඳභණ විලහර ගොවිගඳොශ මිල්ගෝ භහභ 

ෂළෂකටරිඹෂක ඇති යරහ  එහි විලහර ළඩ ගොටෂක ය ගන 
ඹනහ. අපි ද්තනහ  අගප් යනඹ හරග  ගතෝතඩභ්ත ඇභතිතුභහ 
ග ස  සඵ්තධගඹ්ත ළඩ පිළිගශ ස ය තිබුණු ඵ. ඒ 

හරග  එඹ ය ්තන ඵළරි වුණත්  රු ඇභතිතුභහ එඹට 
මලිත්ඹ  ජභ පිළිඵ එතුභහට සතුති්තත නහ. එඹ 
හගරෝචිත ක්රිඹහෂක.  

රු ඇභතිතුභලධ  ග ස න ගොට හගිල්ස භහභ අගප් 
 සරට ඇවිල්රහ විලහර ලගඹ්ත කිරි එතු යනහ; ගනසගල් 
භහභ විලහර ලගඹ්ත කිරි එතු යනහ; තත් භහ ස 
විලහර ලගඹ්ත කිරි එතු යනහ. වළඵළයි යනඹ විසි්ත -
අභහතයහංලඹ විසි්ත- ග ස ගොවිගඳොශ අට ප්රගශලර ව 
දිවුරපිිනඹ වහ  සඳව දිස්රිෂකර ගොම්්තට කිරි රඵහ ්තන 
පුළු්ත තු්ත ගඵදහ වළරීග ස ළඩ පිළිගශෂක තභ ක්රිඹහත්භ 
යරහ නළවළ. එළලධ ළඩ පිළිගශෂක ක්රිඹහත්භ කිරීභ තභයි  
ග්රහමීඹ නනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත. අගප් යනඹ හරග  අපි 
ඒ ශහ. දිවුරපිිනඹ ගෂක්තද්ර ය ගන ග ස ර්භහ්තත ලහරහ 
ගොඩ නළ ගඟශ ජ  ග ස යග්ඨ ඹම ඳශහගත් ව ඵසනහහිය ඳශහගත් 
ගශය පිහිින  සඳව දිස්රිෂකග  කිරි ලධසඳහදනඹ ළිහ ය්තන 
ඹ සකිසි ළඩටවනෂක ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්ත න ස  ඉදිරි 
හරග  ජත් ග ස ර්භහ්තත ලහරහට අලය යන කිරි ින රඵහ 
ළනීභ වහ කිරි ගොවිඹහ ලෂකතිභත් යන ළඩ පිළිගශට 
අඳට ඹ්තන පුළු්ත ගයි.  

ඊග -ගඳගර්දහ සිට අඳට ඇහිරහ තිගඵනහ  ෘ කර්භ 
අභහතයහංලඹ වහ ගොඩනළඟිල්රෂක රඵහ ගන තිගඵනහඹ  
භහ 6ෂක  භහ 7ෂක ත වුණත් තභ එහි ඳදිංචි ගරහ නළවළයි 
කිඹරහ. ගවට-අලධශදහ නගොට ඒ ගොඩනළඟිල්ර රඵහගන 
අවුරුශදෂක තවුණත් තභ ඒ ගොඩනළඟිල්රට අභහතයයඹහ 
ගිහිල්රහත් නළවළ. ඒ ගොඩනළඟිල්රට රුපිඹල් ගෝින ණනෂක 
විනහල ගනහ. ගඩ්තභහර්ෂක භහභෂක භඟ එතු ගරහ  භහ 
ලි්ත කි  ර්භහ්තත ලහරහ දළ්ත දිගන්ත-දින ිහනමි්ත 
ගොඩ නළ ගඟනහ. ග ස ර්භහ්තත ලහරහ විෘත යන දගේභ 
කිරි එතු ය්තන රළගඵ්තග්ත නළවළ.  

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහ භට විනහිහඹෂක ගදනහ න ස  ඒ 

 සඵ්තධගඹ්ත ඳළවළදිලි ය්තන පුළු්ත. 
 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
වළඵළයි  භට විනහිහ 10යි තිගඵ්තග්ත.  

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භහ විනහිහ බහඹකි්ත ඉය ය්තන ස. 

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගවොයි. 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහගේ ආනග  ඒ ර්භහ්තත ලහරහ 

වදනහත් එෂකභ  මිල්ගෝ භහභත්  අගප් අභහතයහංලඹත් 
දළනටභත් ළඩටවනෂක ක්රිඹහත්භ යරහ තිගඵනහ  ඒ 
ප්රගශලග  ත් ඳහරනඹ ළිහදියුණු ය්තනත්  ඒ එතු න කිරි 
ින මිර  ජ ්තනත්   සඳව දිස්රිෂකගඹ්ත රඵහ ්තනහ 
කිරිලි්තභ ඒ ර්භහ්තත ලහරහ ඳත්හ ගන ඹ්තනත්. 

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. ගඵොගවොභත්භ සතුතියි.   
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ඳෂක-ඳහට ගදදඹෂක නළති හට ගවෝ ගවොෂක ගනහ න ස 

අපි ළභළතියි. ඒ ටයුත්ත ිහනමි්ත සිශධ ගයි කිඹරහ අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ඒ විතයෂක ගනොගයි  රු ඇභතිතුභලධ. දළ්ත ගවො ගල්රභෂක 
ඳට්ත ගන තිගඵනහ. දළ්ත ථහ ශ භ්තත්රීයඹකු කි හ  ඵර්ින 

ගප්රේභරහල් දිහනහඹ භළතිතුභහ සිිනඹ ජ ඵඩ ඉරිඟුලි්ත යට 
සඹංගඳෝ කත වුණහඹ කිඹරහ. ඒ තුළි්ත යන යට ප්රගශලග  
දළළ්තත ංර්ධනඹෂක සිශධ වුණහ. සිඹඹට 168කි්ත ඵඩ ඉරිඟු 

හ ර්ධනඹ වුණහ. භහ හිතන වළිනඹට ඵඩ ඉරිඟු ගභට්රිෂක ගටෝත 
10 000ට ළිහ ප්රභහණඹෂක පිට යටරට  එන ස විගලේගඹ්තභ 
ළනඩහට වහ තහයිහනඹට ඹ්තන අඳට පුළු්ත වුණහ. අද 

ගභොෂකද ගරහ තිගඵ්තග්ත? ඊග -ගඳගර්දහ මුදල් ඇභතියඹහ 
කි හ  ගතොට පිට යින්ත කිගරෝ රුපිඹල් 52 ඵළගි්ත ගවෝ 
රුපිඹල් 55 ඵළගි්ත ඵඩ ඉරිඟු ග්තහ ගන  ත් ආවහය 

ලධසඳහදනඹ යන පුශරයි්තට කිගරෝ රුපිඹල් තිස ණනට 
ගද්තන පුළු්තඹ කිඹරහ. දළ්ත ඔඵතුභ්තරහ ම් කිගරෝ රුපිඹල් 
වතළිස ණනට  රුපිඹල් ඳනස ණනට මිර ජ ්තනහ. ඊට 
ින හරඹට ඳසගේ ඵඩහලි්ත කිගරෝ රුපිඹල් 30 ඵළගි්ත 

ගවෝ රුපිඹල් 35 ඵළගි්ත ම් ින ගදනහ. ග ස ගඳොිහ ශභඹකුට 
වුණත් ගත්ගයන ලහසත්රඹෂක. යනග  මුදල් නහසති ගනහ. යනඹට 
මුදල් නළවළයි කිඹනහ. ංර්ධනඹ ය්තන ළඩ පිළිගශෂක 

නළවළයි කිඹනහ. නමුත් ළිහ මිරට - 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒ ප්රලසනඹටත් උත්තයඹෂක ගද්තන පුළු්ත. 

 
ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භහ කිඹන එ ළරැදි න ස  ඔඵතුභහගේ ථහග  ජ එඹ ලධළරැදි 

ය්තන. භහ ග ස කිඹ්තග්ත  ඳසු ගිඹ හනුග  භගේ භළතියණ 
ගෝඨාහග  භයදවමුර ම් ඵඩහග  තිබුණු රුපිඹල් රෂක 
ණනෂක ිනනහ ම් ගතොඹ  කිගරෝ රුපිඹල් 31.80 ඵළගි්ත  ජභ 

ළනයි. භගේ ආනග  හිටපු භගේ ගොම්්ත  භගේ ගභෝල් 
හිමිඹ්ත ඒ ගරහග  ම් මිර ජ ත්ගත් කිගරෝ රුපිඹල් 34ට ගවෝ 
රුපිඹල් 35ටයි. ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුභහට කිඹරහ අපි ග ස 

ඵඩහ ංීමර්ණඹ වදහත්ත ගරහග   ගොම්්ත  ගභෝල් හිමිඹ්ත 
ඔවු්තගේ විලහර ම් ගතො ඵඩහ ශහ. ඔඵ තමු්තනහ්තගේරහ 
ද්තනහ  ගඵොගවෝ ගරහට භයවමුර වහල්ර මිර අනු තභයි 
යග්ඨ වල්ර මිර තීයණඹ ග්තග්ත කිඹරහ.  

අද භයවමුර ගභෝල් හිමිඹහ ඵරහගන සිිනඹ ජ රුපිඹල් 
31.80ට ම් ින විකුණනහ. අපි ථහ යරහ ඉල්රනහ  "ග ස 
ය්තන එඳහ  ඒහ අඳට ගද්තන" කිඹරහ. ප්රහගශීයඹ ගල් සට  

දිහඳතිට ථහ ශහට ළඩෂක නළවළ. පුත් ඳත් දළ්තම් ස දළ සභහ  
ගඩ්තඩර් දළ සභහ  ඒ ලධහ ම්්තනහ කිඹරහ කිඹනහ. කිගරෝමීටර් 
100ෂක  150ෂක ගිහි්ත ගඳොගශෝතනරුට ගවෝ අනුයහධපුයඹට ගවෝ 

එගවභ නළත්න ස ලධළයිනඹට ඒ ම් ින ගලධඹනහ. ඊට ඳසගේ 
එගවේ සිිනන අගප් ගභෝල් හිමිගඹෝ රුපිඹල් 33ට  34ට ඒ ම් ින 
අයගන ආඳහු එගවේ ඉරහ භයවමුරට එනහ. රුණහයරහ 

ගභ්තන ග ස රභඹ ගනස යරහ ගද්තන. ග ස රභඹට 
තමු්තනහ්තගේරහ ඳසු ගිඹ යනඹ්තට අත දිගු ශහ; ඇඟිල්ර දිගු 
ශහ. අපි ග ස යනගඹනුත් ඒභ යයි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ග්තග්ත නළවළ. යහනය ගශඳශ  යනග  මුදල් ග ස විධිඹට අබහවිත 
යරහ ග ස විධිඹට ටයුතු යනහ. එගවභ නළත්න ස ින 
හරඹෂක ගිහිල්රහ ත් ආවහය ගනුග්ත කිඹරහ රුපිඹල් 20ට  
22ට ගදනහ.  

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ත විනහිහඹ හරඹෂක 
තිගඵනහ. 

 

ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ග ස අපි වුරුත් ඵරහගඳොගයොත්තු න රභඹෂක ගනොගයි. 

එභ ලධහ භහ රු ඇභතිතුභහග්ත හරුණි ඉල් වභෂක 
යනහ. එභ යහඳහරිඹ්ත ව  සර සිිනන නනතහ නඟහ 
සිටු්තන පුළු්ත අභහතයහංලඹෂක තභයි ඔඵතුභහට රළියරහ 

තිගඵ්තග්ත. ඔඵතුභහ විඳෂකග  ඉ්තන ගොට ගඵොගවොභ ට 
ළයට ථහ යරහ ආඩුක් ඳෂකඹ විග මනඹ ශහ. ඒ විග මන 
භවය උදවිඹට අවගන ඉ්තනත් ඵළරි වුණහ. විඳෂකග  සිිනන 

උදවිඹගේ විග මන අද ඔඵතුභහට අව්තන ගරහ තිගඵනහ. එභ 
ලධහ ඒ විග මනරට බහනන ග්තන එඳහ. 

ඳසු ගිඹ හරග  අපි දළෂකහ  වහල් ින විකුණහ්තන ඵළරු  

ම් ින විකුණහ ්තන ඵළරු ඉ්තන ගොට ත ඇභතියගඹෂක 
ගිහිල්රහ ගඳෝතලධ  සඵහ ගභට්රිෂක ගටෝත රෂක ණනෂක පිට යින්ත 
ගනළල්රහ තිබුණහ. ඔ්තන දළ්ත ඒ පිළිඵ ඳරීෂකණ 
ඳළළත්ගනහ; අල්රස ගවෝ දූණ ගමෝදනහ විභර්ලන ගොමිභට 

ඹනහ. යනඹෂක විධිඹට ග ස ීමභ ඔඵ තමු්තනහ්තගේරහ 
අයගන  ඒ තුළි්ත රු ඇභතිතුභහ කි  ගශ ඊශඟ ගර් ගවෝ 
ක්රිඹහත්භ යයි කිඹහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. කිරි 

ගොම්්තට අලය යන - 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ  දළ්ත හරඹ අහනයි. 

 
ගරු ඩන්දික අනුරුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භට තත්ත්ඳයඹ හරඹෂක ගද්තන  මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීතුභලධ. එතගොට කිරි ගොම්්තට  ඒ හගේභ ත් 
ලධසඳහදන යන උදවිඹට ඒ අසථහ රළගඵයි. ඒ හගේභ වල් 
ලධසඳහදනඹ යන ගොම්්තටත්  යහඳහරිඹ්තටත් ඒ හධහයණඹ 
ඉටු ය්තන. ඒ ඵඩහර තිගඵන ම් දිහඳතියඹහ වයවහ පිටට 

ගද්තන එඳහ කිඹන එයි විගලේගඹ්ත ඉල්ර්තග්ත. ඔඵතුභ්තරහ 
ලධඹභ යන මිරට අගප් යහඳහරිඹ්ත ඒ ම් ්තන ළ ජ ඳළවළ ජ 
ඉ්තනහ. ඒ ලධහ එගවේ සිිනන ආන ංවිධහඹරු  එගවේ සිිනන 

දිහඳතිරු  එගවේ සිිනන  සඵ්තධීයණ මිටු බහඳතිරු එෂක 
හච්ඡහ යරහ ඒ අසථහ රඵහගද්තන කිඹන ඉල් වභ යමි්ත  
භට ථහ ය්තන අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ ඔඵතුභහට 

සතුති්තත ගමි්ත භහ ලධවඬ ගනහ. 

 
[தற.த. 5.33] 

 

ගරු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, இன்த 

ஷடவததகறன்ந றனங்குத் லணற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 

வரடர்தரண றரத்றல் ஶதசக் கறஷடத்ஷறட்டு ரன் 

கறழ்ச்சறஷடகறன்ஶநன். இங்கு சறனரல் ஶதசப்தட்ட அல்னது 

தொன்ஷக்கப்தட்ட கதத்துக்கள்  என்தக்வகரன்த 

தொரணஷ. உற்தத்றஷ அறகரறக்க ஶண்டுரணரல், 

1611 1612 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

தோனப்வதரதட்கபறன் ட்டுப்தரட்ஷட றர்த்ற வசய்ல் 

ஶண்டும்;  தகர்ஶரதக்கு றதப்றகரண ஶசஷஷச் 

வசய்ல் ஶண்டும்; ற்தறக்கரண தொன்வணடுப்தைகள் 

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும். இநக்குறக்கும் ற்தறக்கு 

றஷடறல் இதக்கறன்ந தொண்தரடுகள் லர்க்கப்தட ஶண்டும்.   

இந் ரட்டில் த்த்ம் தொடிஷடந்து இன்த 7 தட கரனம் 

கடந்துறட்டது. கடந் 30 தடங்களுக்கு தொன்ணர் 

வற்கறலுள்பர்களுக்குத் ஶஷரண ஶசரபம், கஜள, 

வங்கரம் ஶதரன்நற்ஷந டக்கு, கறக்கறல் உள்பர்கள் 

ரரபரகஶ உற்தத்ற வசய்து அதப்தறஷத்ரர்கள். த்த்ம் 

தொடிஷடந்ன் தறநகு தொன்ஷண அசரங்கம் அணது த்த் 

வற்நறஷக் வகரண்டரடி, உற்தத்றரபரறன் றநஷண 

ஊக்குறக்கறன்ந றஷனஷறலிதந்து தறன்வசன்நது. இந் 

ல்னரட்சற அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்து ற்ஶதரது எத 

தடத்ஷப் தர்த்ற வசய்றதக்கறன்ந றஷனஷறலும் து 

க்கள் து உற்தத்றகஷபச் வசய்க்கூடி கரறகள் 

இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடறல்ஷன. இண்டு ரட்களுக்கு 

தொன்ணர் கறக்கறஶன 64 தொகரம்கள் அகற்நப்தட்டுள்பண ன்த 

கூநறஶதரதும், அஷ அகற்நப்தடறல்ஷனவன்த தரள் 

கூநப்தடுகறன்நது.  

அண்ஷறஶன சர்ஶச ரரவடரன்நறல் ஶதசற 

கத்வரறல் அஷச்சர் அர்கள், அதரதை ரட்டத்றல் 

ஏரறனட்சத்துக்கும் ஶற்தட்ட க்கர் றனத்ஷச் ஶசரபம் 

உற்தத்றக்கு எதுக்குரகக் கூநறணரர். ன்ணறப் 

வததறனப்தப்தறலும் கறக்கறஶன அம்தரஷந, ட்டக்கபப்தை, 

றதஶகரஷன ஶதரன்ந ரட்டங்கபறலும் தன 

இனட்சக்கக்கரண க்கர் றனங்கபறல் இந் உற்தத்றஷ 

அறகரறப்தற்கரண ரய்ப்தைகள் இதந்தும்கூட, அங்கறதக்கறன்ந 

சறத உற்தத்றரபர்கள், 'வகர' உற்தத்றரபர்களுக்கு அந் 

ரய்ப்தைக் கறஷடக்கறல்ஷன.  

ங்களுஷட உற்தத்றகபறல் என்நரண ஶகரறக்குஞ்சுகஷப 

வபறரடுகபறஶன றதம்தற ரங்கக்கூடி ரய்ப்தறதக்கறன்நது. 

இற்குக் கரம், அல் ரடரண இந்றர, சறங்கப்தர், 

ஶனசறர ஶதரன்ந ரடுகபறல் தநஷக் கரய்ச்சல் ன்கறன்ந 

எத ஶரய் ற்தட்டது. ஶகரறகளுக்கு அல்னது 

கரல்ஷடகளுக்கு ற்தட்ட அந் ஶரய்கள் கரரக 

அவுஸ்ஶலிர, அவரறக்கரறல் அவனஸ்கர ஶதரன்ந 

தறரந்றங்கபறல் இனட்சக்கக்கரண கரல்ஷடகஷப 

அர்கள் வகரன்நரர்கள் ன்தது உங்களுக்குத் வரறத்ம். 

ஆணரல், ங்களுஷட ரடு இந் ஶரய்களுக்வகல்னரம் 

அப்தரற்தட்டரக இதக்கறன்நது. 

து ரட்டில் poultry farm க்கு தடவரன்தக்கு 400,000 

- 450,000 பமற்றிக்பதான் வறர சசாளம் சதறவப்படுகின்றது. 

இந்றஷனறல், எவ்வரத தடதொம் 250,000 வற்நறக்வரன் 

ஶசரபம் இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்நது. உத்றஶரகதர்ரக 

30 - 40 இநக்குறரபர்களூடரக அது இநக்குற 

வசய்ப்தடுகறன்நது. ங்கள் ண்றஶனஶ இனட்சக் 

கக்கரண வரன் ஶசரபத்ஷ  உற்தத்ற வசய்க்கூடி 

ரய்ப்தறதப்தரல் வபறரடுகபறலிதந்து அஷண இநக்குற 

வசய்ஶண்டி அசறறல்ஷன. இன்தோனம் அற்தக்குப் 

தரறக்கப்தடுகறன்ந இசரணப் வதரதட்கபறல் - chemicals 

இல் இதக்கறன்ந ச்சுக்கஷபத்ம் இநக்குற வசய்கறன்ந 

ஶகரறக்குஞ்சுகபறன் தோனரக தம் ஶரய்கஷபத்ஶ ரங்கள் 

இந் ண்டக்கு   இநக்குற வசய்கறன்ஶநரம். ங்களுஷட 

அஷச்சர் அர்கள் இன்த அற்ஷநத் றர்ப்தற்கரக இந்த் 

றதத்ச் சட்டதோனத்ஷக் வகரண்டுந்றதக்கறன்நரர். இங்கு 

கணறக்கஶண்டி தன றடங்கள் இதக்கறன்நண. இற்நறன் 

ஷடதொஷநப்தடுத்லுக்கு அறகரப் தனரக்கம் ன்கறன்ந 

ஷகறஶன த்ற அசு ரகர சஷதறஶன இதக்கறன்ந 

அறகரரறகஷபப் தன்தடுத்றக்வகரள்பதொடித்ம்.   

றதஶகரஷன ரட்டத்றஶன தடுகரடு, சறன்ணப் 

தடுகரடு, சுண்டிரத, சரரத, ரஷடு ஶதரன்ந 

தறஶசங்கபறல் தல்னரறக்கக்கரண க்கர் றனங்கள் 

இதக்கறன்நண. அஶஶதரன்த வதரனன்ணதஷ, ட்டக்கபப்தை 

ஶதரன்ந தறஶசங்கபறஶன தன இனட்சக்கக்கரண க்கர் 

றனங்கள் இதக்கறன்நண. ணஶ, ஶசரப உற்தத்றக்கு க்கஷப 

ஊக்குறக்கறன்நஶதரது ரங்கள் தடரந்ம் இண்டஷ 

இனட்சம் வற்நறக் வரன் ஶசரபத்ஷ இநக்குற 

வசய்ஶண்டி அசறறரது. ரன் தொன்ணர் 

குநறப்தறட்டதுஶதரன, இநக்குறவன்ந ஶதரர்ஷறஶன 

வபறரடுகபறஶன இதக்கறன்ந ஶரய்கஷப ரங்கள் 

இநக்குற வசய்கறன்ஶநரம். இது ங்களுஷட ண்டக்கு - 

ங்களுஷட ரட்டத்துக்கு இதக்கறன்ந ற்வததக்கு 

ரத்றன்நற ங்களுஷட ரட்டின் ற்வததக்கும் ஶகடு 

றஷபறப்தரகஶ இதக்கும்.   

இன்த ரங்கள் தொக்கறரண எத சட்டதோனத்ஷக் 

வகரண்டுந்றதக்கறன்ஶநரம். அன்தடி ங்களுஷட 

உற்தத்றஷ அறகரறக்கஶண்டும்; ற்தற வசய்ஶண்டும் 

ன்த கூதகறஶநரம். ஆணரல், ங்கபறஷடஶத்ள்ப சறத 

உற்தத்றரபர்கள் தைநக்கறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். ணஶ, 

அர்களுக்குச் சறத ஷகத்வரறனரக அல்னது வததம் 

ஷகத்வரறனரக அஷணச் வசய்ற்கு உஶண்டும். 2012 

- 2013 காலப்பகுதிகளிசல முன்றைய அரசாங்கத்திைால் பல 

கரறகள் கரடுகபரக அல்னது அச வசரத்துக்கபரகப் 

தறகடணப்தடுத்ப்தட்டு Gazette அநறறத்ல் 

வபறறடப்தட்டிதக்கறன்நது.   30 - 40 தடங்கபல்ன, 60 - 70 

தடங்களுக்கு ஶனரக உற்தத்றகஷபச் வசய்ர்கள் - 

டக்கு, கறக்கறலிதந்து வற்குக்கு தல்ஶததட்ட 

உற்தத்றகஷப அதப்தறர்கள் இன்த ங்களுஷட வசரந் 

றனங்கபறஶன அற்ஷந உற்தத்ற வசய்தொடிரர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரண தொண்தரடுகள் இதக்கறன்நண. 

றசர அஷச்சு, சறத ஷகத்வரறல் அஷச்சு, தரதுகரப்தை 

அஷச்சு ன்தண ஶகு ஜணரறதற அர்களுடதம் 

ரண்தைறகு தற ந்றரற அர்களுடதம் எதங்கறஷந்து 

வசற்தட்டரல், இம்ரட்டங்கபறஶன இதக்கறன்ந 

உற்தத்றரபர்கஷப ஊக்குறக்கக்கூடிரக இதக்கும். 

இன்தோனரக poultry - ஶகரறப் தண்ஷகள், தொட்ஷட 

உற்தத்றஷ ட்டுல்ன, ஷண கரல்ஷடகபரண  ஆடு,  

ரடு பர்ப்ஷதக்கூட ஊக்குறத்து, உற்தத்றஷ அறகரறக்கச் 

வசய்தொடித்ம். அதெடரக தன இனட்சக் கக்கரஶணரதக்கு 

ஶஷனரய்ப்தைக்கஷப ங்க தொடித்ம். து க்கள் 

ற்வகணஶ உற்தத்றகஷபச் வசய் கரறகஷப றடுறத்துக் 

வகரடுத்ரல் அற்நறல் ஶசரபம், ஶசரர ற்தம் ஷண 

உற்தத்றகஷப அறகரறக்கனரம். அணரல் ஶகரறத் 

லணறஷஶர, ஶசரபத்ஷஶர இநக்குற வசய்ஶண்டி 

அசறம் ற்தடரது; ங்களுஷட தண்ஷகளுக்கரக 

ஶகரறக் குஞ்சுகஷபத்ம் இநக்குற வசய்ஶண்டி 

அசறறல்ஷன.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
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[රු අබ්ම්ල්රහවස භවසරෂස භවතහ] 
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ගරු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ங்களுஷட உற்தத்றகள் அறகரறக்கறன்நஶதரது, ரங்கள் 

ற்தறஷ அறகரறக்க தொடித்ம். இற்தக்கு து அஷச்சர் 

அர்கள் த எத்துஷப்ஷத ங்குஶரடு, ஷண 

அஷச்சர்கஶபரடு கஷத்து ங்களுஷட றசரறகளுக்கு 

இதக்கறன்ந ஷடகஷபத்ம் லக்கறத் ஶண்டும் ன்த ஶகட்டு, 

றஷடவததகறன்ஶநன். ன்நற! 

 

[தற.த. 5.42] 

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනරු කථළඳන ශළ 
නෆලත ඳදිංික ි්ීමම රළයය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ்பறப்தை 

ற்தம் லள்குடிஶற்ந இரஜரங்க  அஷச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம்.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

கறரறப் வதரதபரர அலுல்கள் தற்நற அஷச்சர் 

அர்கள் தொன்ஷத்றதக்கறன்ந றனங்குத் லன் உற்தத்ற 

வசய்ல், றற்தஷண வசய்ல், றற்தஷணக்கரக இநக்குற 

வசய்ல், றறஶரகறத்ல், தணறடுஷக, தன்தடுத்துல் 

ஶதரன்ந றடங்கஷப தொன்ணறதத்ற, சட்டத்றஶன 

றதத்த்ஷக் வகரண்டுதற்கரக தொன்ஷத்றதக்கறன்ந 

இந்ச் சட்டதோனத்ஷ ஶற்ததுடன், அற்கரக வகப 

அஷச்சர் அர்கஷபத்ம்  தரரட்டுகறன்ஶநன்.   

கடந் கரனங்கபறலிதந்ஶ றனங்குகபறன் உவுப் 

வதரதட்கள், குநறப்தரக, ஶகரற ஶதரன்ந றனங்குகபறன் 

உவுப் வதரதட்கஷப றறஶரகறத்ல், உற்தத்ற வசய்ல் 

ஶதரன்ந றடங்கபறஶன தல்ஶததட்ட தறச்சறஷணகள் இதந்து 

தகறன்நண. வகப அஷச்சர் அர்கள் சட்டதோனத்ஷக் 

வகரண்டுந்து, றஷநஶற்ததெடரக ரத்றம் இந்ப் 

தறச்சறஷணகளுக்குத் லர்வு கரதொடிரது. அந் அஷச்சறன் 

தறற அஷச்சரண வகப அலர் அலி அர்களும் இங்கு 

இதக்கறநரர்கள். அதக்கும் இந் றடம் ன்நரகத் வரறத்ம். 

ரங்கள் ஶகரறத் லஷண உற்தத்ற வசய்ற்கரக அறகபவு 

ஶசரபத்ஷ வபறரடுகபறலிதந்து இன்ணதொம் இநக்குற 

வசய்கறன்ஶநரம். து ரட்டிஶன ஶசரப உற்தத்றஷச் 

வசய்ற்குச் சகன பங்களும் சறகளும் - லர், றனம், 

அற்குத் ஶஷரண சுரத்றரண கரனறஷன ஶதரன்நஷ 

- இருக்கின்றசபாது நாம் பதாடர்ந்தும் அதிகளவு சசாளத்றத 

வபறரடுகபறலிதந்து இநக்குற வசய்துவகரண்டிதக் 

கறன்ஶநரம். ஆகஶ, வகப அஷச்சர் யரறசன் அர்கபறன் 

இந் தொற்சறறதெடரக றர்கரனத்றஶன றசர அஷச்சு 

ரகர றசர அஷச்சுடன் இஷந்து, ஶசரப 

உற்தத்றஷ அறகரறப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கஶண்டும்.  

இன்த டக்கு, கறக்கு, ட த்ற ரகரங்கபறல் 

ஶசரபத்ஷ உற்தத்ற வசய்ற்குத் ஶஷரண சகன 

பங்களும் இதக்கறன்நண. அம்தரஷந ரட்டத்றஶன 

தொஸ்லிம்கள் கரனரகரனரகச் ஶசரபம், வல் ஶதரன்நற்ஷந 

உற்தத்ற வசய் கரறகள், இன்த அர்களுக்குத் 

வரறரஶனஶ "கரடுகள் - forest" ன்த தறகடணம் 

வசய்ப்தட்டு, அப்தகுறகபறல் றசரம் வசய்து ஷட 

வசய்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அஶஶதரல், றதக்ஶகரறல் 

தறஶசத்றல் இதக்கறன்ந சறன றழ்ச் சஶகரர்களுக்கும் 

ஷடறறக்கப்தட்டு இதக்கறன்நது. அர்கள் கரனரகரனரக 

றசரம் வசய்துந் றனங்கஶப இன்த இவ்ரத gazette 

தண்ப்தட்டு இதக்கறன்நது. இன்தோனம் ஆறக்கக்கரண 

அப்தரற றசரறகள் ங்களுஷட றசர உற்தத்றகஷப 

ஶற்வகரள்பதொடிரல் இதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத 

இதக்கறன்நஶதரது, ரங்கள் வ்ரத ஶசரப உற்தத்றஷ 

அல்னது ஶகரறத் லஷண அல்னது ஷண றனங்குகபறன் 

உவுப் வதரதட்கஷப  உற்தத்ற வசய்தொடித்ம். ஆகஶ, 

வகப அஷச்சர் அர்கஶப, லங்கள் இது வரடர்தறல் 

டடிக்ஷக டுக்கஶண்டும். இந்க் கரறகஷப 

அர்களுக்கு லபப் வதற்தக்வகரடுக்க ஶண்டும். அந் 

க்கள் றசரம் வசய் கரறகள்குநறத்துப் தனரத்கரரகச் 

வசய்ப்தட்டிதக்கறன்ந இந் ர்த்ரணறப் தறகடணம் 

இத்துச்வசய்ப்தட ஶண்டும். அந் ஷ றசரறகள் 

கரனரகரனரக றசரம் வசய்துந் றனங்கபறஶன, 

றசரம் வசய்ற்குத் ஶஷரண சற, ரய்ப்தைக்கஷப 

ங்கஶண்டும். குநறப்தரக, டக்கு, கறக்கு ற்தம் ட 

த்ற ரகரங்கபறல் ஶசரப உற்தத்ற வரடர்தறல் அறக 

கணம் - அக்கஷந வசலுத்ஶண்டும். இற்ஷநச் சறத 

ஷகத்வரறல் அல்னது வததங்ஷகத் வரறனரகச் 

வசய்தர்களுக்குத் ஶஷரண சறகஷபச் வசய்து 

வகரடுத்து, அதெடரக இந்த் வரறஷன தொன்ஶணற்ந 

ஶண்டும். எத தடத்றற்கு கறட்டத்ட்ட 4,50,000 வ.வரன் 

ஶசரபம் து ரட்டுக்குத் ஶஷப்தடுகறன்நது. அஷ 

உற்தத்ற வசய்ற்குரற சகன பங்களும் து ரட்டிஶன 

இதக்கறன்நண. எதகரனத்றஶன து ரடு அந் உற்தத்றறல் 

றஷநவு கண்ட எத ரடரகும். ஆகஶ, அர்களுக்குத் 

ஶஷரண சறகஷப, உறகஷப ரங்கள் வசய்து 

வகரடுக்க ஶண்டும். றசரறகஷப ரங்கள் ஊக்கப்தடுத் 

ஶண்டும். றனங்குஷ உற்தத்ற வசய்றல் ரங்கள் 

அக்கஷந வசலுத் ஶண்டும்.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப,  

ஶகரறகபறன் பர்ச்சறஷ அறகரறப்தற்கரக இன்த சறன 

தண்ஷரபர்கள் றக ஶரசரண இசரணப் 

தரர்த்ங்கஷபப் தரறக்கறன்நரர்கள்; பர்ச்சறக்குரற 

'ஶயரஶரன்'கஷப அறகரறக்கச் வசய்ற்கரக அற்ஷந 

உறஶன கனந்துவகரடுக்கறன்நரர்கள். அணரல் 3 - 4 

ரங்கபறஶன ஶகரறக்குஞ்சுகள் ததத்துறடுகறன்நண. 

தண்ஷகபறல் பர்க்கப்தடுகறன்ந ஶகரற இஷநச்சறஷச் 

சரப்தறடுரல் அறகரண ஶரய்களுக்கு க்கள் 

உள்பரகறன்நரர்கள் ன்ந வசய்றஷ வததம்தரனரண 

ஊடகங்கள் வசரல்லிதகறன்நண. இணரல் தண்ஷகபறஶன 

பர்க்கப்தடுகறன்ந ஶகரற இஷநச்சறஷத் ங்களுஷட 

குந்ஷகளுக்கு உரகக் வகரடுப்தற்கு இன்த தன 

வதற்ஶநரர் அஞ்சுகறன்நரர்கள். வகப அஷச்சர் அர்கஶப, 

உடணடிரக லங்கள் இது வரடர்தரகக் கணம் வசலுத் 

ஶண்டும். வணன்நரல், து ரட்டிஶன அறகரஶணரர் 

தண்ஷகபறலிதந்து தகறன்ந ஶகரற இஷநச்சறஷத்ரன் 

ங்களுஷ தறரண உரகக் வகரள்கறன்நரர்கள். 

இத்ஷக தண்ஷகஷபப் தரறசலலிக்க ஶண்டும்; 

ஶகரறகளுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந உறதஷட த்ஷப் 

தரறசலலிக்க ஶண்டும்; ஶகரறகளுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

உஷ உற்தத்ற வசய்கறன்ந வரறற்சரஷனகள் வ்ரநரண 

இசரணக் கனஷகஷபப் தரறக்கறன்நண ன்தஷப் தரர்க்க 

ஶண்டும். அஷ ணற உடம்தைக்குக் ஶகடு றஷபறப்த 

ரறன் அவ்ரநரண வரறற்சரஷனகள் ஷட வசய்ப்தடல் 

ஶண்டும். இற்ஷக உவுகபறன் உறஶரடு அவ்ரநரண 

வரறற்சரஷனகள் இங்குற்கரண சற, ரய்ப்தைக்கஷபச் 

வசய்துவகரடுக்க ஶண்டும். எவ்வரத தண்ஷஷத்ம் 

தரறசலலித்து, அந்ப் தண்ஷகபறல் உற்தத்ற வசய்ப்தடு 

கறன்ந ஶகரறகள் சரப்தறடுற்கு உகந்வன்ந 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

உத்ரத்ஷ ங்க லங்கள் டடிக்ஷக டுக்க 

ஶண்டும்.  றஶசட ஶஷனத்றட்டவரன்நறன் அடிப்தஷட 

றஶன உங்களுஷட அஷச்சு இந்ப் தறகஷபச் வசய் 

ஶண்டும். அந் ஷகறல் வகப அஷச்சர் அர்கள் இது 

வரடர்தறஶன உரற டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டுவன்த இந்ச் சந்ர்ப்தத்றஶன ஶகட்டுக்வகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 
 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Okay, I will wind up in two minutes. 

  
வகப அஷச்சர் அர்கஶப, அனங்கர லன் உற்தத்ற 

இன்த ரட்டிஶன தொக்கறரண எத வரறனரக 

ரநறறதக்கறன்நது. குநறப்தரக, கறக்கு ரகரத்றஶன 

அனங்கர லன் உற்தத்றக்கரண  சற ரய்ப்தைக்கள் 

இதக்கறன்நண. ஆணரல், அற்கரண தறற்சறகள் அங்குள்ப 

இஷபஞர்களுக்கு ங்கப்தடுறல்ஷன. கறக்கு 

ரகரத்றற்கு குநறப்தரக, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்கு 

வபறரட்டங்கபறலிதந்து தகறன்ந இஷபஞர்கள் 

ஆழ்கடலுக்குச் வசன்த அந் லன்கஷபப் 

தறடித்துச்வசல்கறன்நரர்கள். வபறரட்டுக்கு ற்தற வசய்து 

அந்றச்வசனரறஷப் வதநக்கூடி எத தொக்கறரண 

வரறல்ரன் இந் அனங்கர லன் உற்தத்றத் வரறல்!  

வகப அஷச்சர் அர்கஶப, லங்கள் கறரறப் 

வதரதபரரத்ஷ அதறறதத்ற வசய்கறன்ந ஏர் அஷச்சர்! 

அந் ஷகறஶன, கறரறப் வதரதபரரத்ஷக் 

கட்டிவளப்தைற்கரக உங்களுஷட எத்துஷப்ஷதத்ம் 

எத்ரஷசஷத்ம் ங்க ஶண்டும். குநறப்தரக த்த்த்றஶன 

தரறக்கப்தட்டு வரறல் இந்றதக்கும் அர்கள் லண்டும் 

ஷனறறர்ந்து டக்க  ஶண்டும். அப்தடி ஷனறறர்ந்து ர 

தொற்சறக்கறன்ந டக்கு, கறக்கு ரகர க்கள் இவ்ரநரண 

வரறல் தொற்சறகபறல் ஈடுதடுற்கு உங்களுஷட த 

எத்துஷப்ஷத ங்கஶண்டுவன்த ஶகட்டு, 

றஷடவததகறன்ஶநன். ன்நற. 

 
[தற.த. 5.51] 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළයළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

1986ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இனக்க, றனங்குத் லணறச் 

சட்டத்ஷத் றதத்துற்கரணவரத சட்டதோனம் இன்த 

சஷதறல் சர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் றரத்றல் 

கனந்துவகரண்டு உஷரற்தற்கு ரய்ப்தபறத்ஷக்கு 

தொலில் உங்களுக்கு ன்நற வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

கறரற வதரதபரர அதறறதத்றக்குப் வதரதப்தரக 

இதக்கறன்ந அஷச்சர் அர்கள் ன்தஷட 

அஷச்சுக்குக்கலழ் தகறன்ந துஷநகபறணது அதறறதத்றஷ 

அடிப்தஷடரகக்வகரண்டு தல்ஶத ஶஷனத்றட்டங்கஷப 

தொன்வணடுத்து தகறன்நரர். அந் ஷகறஶன அதக்குப் 

தரரட்டுக்கஷபத் வரறறப்தது ங்கபது கடஷரகும். 

குநறப்தரக, இஷநச்சறக்கரகவும் தரலுக்கரகவும் தண்ஷகஷப 

டத்துல் வரடர்தரண தல்ஶத றடங்கஷபப் 

ஶதசுற்கரண ரய்ப்தரக இந் றரத்ஷ ரன் 

கததுகறன்ஶநன்.  

இனங்ஷகறல் தரற்தண்ஷ உற்தத்றஷ 

ஶற்வகரள்ற்கு றகவும் உகந் ரட்டரக ரன் 

தறறறறத்தும் கறக்கக்கூடி தவலிர ரட்டம் 

றகழ்கறன்நது. 'தரல்' ன்நவுடன் அம்ஶதன அல்னது 

வகரத்ஷன தரற்தண்ஷறன் உற்தத்றப் வதரதட்கள்ரன் 

ங்களுக்கு றஷணவுக்கு தகறன்நது. அந் அடிப்தஷடறல், 

தவலிர ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந கரனறஷன ற்தம் 

இ தைறறல் சரர்ந் அம்சங்கஷப இந்த் வரறல் 

துஷநக்கரக ரங்கள் வ்பவுதூம் தன்தரட்டுக்கு 

டுத்துக்வகரண்டுள்ஶபரம் ன்தது ஶகள்றக்குநறரகஶ 

இதக்கறன்நது.  

அண்ஷறல் தவலிர ரட்டத்றலுள்ப கண்டி 

ரட்டத்ஷ அண்டி வகரத்ஷன, அம்ஶதன தறஶசச் 

வசனகப் தறரறவுக்கு உட்தட்ட தகுறகளுக்கு ரட்டப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர் ன்கறன்ந ஷகறல் ரன் 

தறத்ஶதரது இந்த்துஷந சரர்ந் தல்ஶத 

குஷநதரடுகஷப அரணறக்கக்கூடிரக இதந்து. 

குநறப்தரக வகரத்ஷனப் தறஶசத்துக்கு உட்தட்ட தகுறறஶன 

ரட்டுக் வகரட்டில்கஷப அஷத்துக் வகரடுப்தற்கரண 

ஶஷனத்றட்டங்கள் அஷச்சு சரர்தரக தொன்வணடுக்கப் 

தட்டிதந்து. ஆணரல், அஷ அந்க் கரனறஷனக்கு ற்ந 

ஷகறல் அஷரரத இதந்ண. அரது ரட்டின் தறந 

தறஶசங்கபறல் வ்ரத அஷக்கப்தட்டிதக்கறன்நஶர, 

அஶஶதரன்நவரத றட்டம்ரன் அங்ஶகத்ம் ஷடதொஷநறல் 

இதக்கறன்நது. தரல் உற்தத்றஷத் க்கூடி ரடுகள் உரற 

தரதுகரப்தறன்நற குபறரறஶன ரடுகறன்ந எத றஷனஷறன் 

கரரக அஷணக் வகரண்டுடத்துகறன்ந தண்ஷ 

உரறஷரபர்கள் வததம் கஷ்டங்கஷப அததறக்கறன்ந 

ர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். ணஶ, இந் றஷனஷ 

ரற்நப்தட ஶண்டும். அந் ரட்டத்துக்குரற கரனறஷனக் 

ஶகற்நரநரண தொஷநஷறல் அந் ரட்டுக் வகரட்டில்கள் 

அஷத்துக் வகரடுக்கப்தட ஶண்டும். தறஶச 

எதங்கறஷப்தைக் குளக் கூட்டத்றஶன இது சம்தந்ரகக் 

ஶகள்ற ளப்தறஶதரது, அந்த் றஷக்கபத்துக்குப் 

வதரதப்தரண அறகரரறகளுக்கும் இந் ஶஷனத்றட்டத்துக்கும் 

வ்ற சம்தந்தொம் இல்ஷனவன்தம் இந் அஷச்சறன் 

ஶஷனத்றட்டம் என்ஷநத் ணறரர் துஷநறணர் தொன்வணடுத்து 

தகறன்நணர் ன்தம் வரற ந்து. ணஶ, அந் தொஷந 

தற்நற ரன் அஷச்சரறடம் ணறப்தட்ட தொஷநறலும் 

ஶதசறறதக்கறன்ஶநன். அஷண ஆய்ந்நறந்து கணறக்க 

ஶண்டிது அஷச்சறன் கடஷ ண ரன் றர்தரர்க்கறி்ஶநன். 

ததைநத்றல் இன் னரற்ஷந டுத்துப் தரர்ப்ஶதரரக 

இதந்ரல்,  தரற்தண்ஷ உற்தத்றத்டன் சம்தந்ப்தட்ட 

கரல்ஷட அதறறதத்ற அஷச்சு தவலிர ரட்டத்ற 

லிதந்து வரறரண தரரளுன்ந உதப்தறணர்களுக்குத்ரன் 

கரனரகரனரக ங்கப்தட்டு ந்றதப்தஷ ரங்கள் 

அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. அந் ஷகறல் 

1994ஆம் ஆண்டிலிதந்து 1999ஆம் ஆண்டு ஷக்குரண 

ந்ரண்டு கரனப் தகுறறல் தவலிர ரட்டத்ஷப் 

தறறறறத்துப்தடுத்ற எதஶ அந்க் கரல்ஷட 

அதறறதத்ற அஷச்சுப் தறஷ கறத்றதந்ரர். அஶஶதரன 

1999ஆம் ஆண்டு - 2001ஆம் ஆண்டு கரனப் தகுறரக 

இதக்கட்டும், 2002ஆம் ஆண்டு - 2005ஆம் ஆண்டு கரனப் 
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தகுறரக இதக்கட்டும், கஷடசறரண 2006 - 2015 ஆம் 

ஆண்டுக் கரனப் தகுறரக இதக்கட்டும். இந்க் கரனப் 

தகுறகபறல் ல்னரம் அந் ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர்கஶப இந் அஷச்சுப் தறஷ 

கறத்து ந்றதக்கறன்நரர்கள். அந் ரட்ட க்கள் ங்கபது 

ரட்டத்றல் தரனரதம் ஶணரதம் ஏடும் ன்ந 

றர்தரர்ப்தைடன்ரன் அர்களுக்கு அன்த ரக்கபறத்றதந் 

ஶதரதும்கூட அது அங்கு ஷடவதநறல்ஷன. அஶஶம் அந் 

ரட்ட க்கள் - தண்ஷ உற்தத்றரபர்கள் ங்கபது 

உற்தத்றக்குப் ஶதரதுரண தரணம் கறஷடக்கறல்ஷன ணக் 

கூநற யற்நன் கரறல் தரஷறஶன தரஷன  ஊற்நறப் தரனரத 

ஏட ஷத்துத் ங்கபறன் றர்ப்ஷதக் கரட்டிறதந்ஷ அந் 

ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந்ன் ன்ந ஷகறஶன ரன் 

அரணறத்ஶன். அந்பவுக்கு அந் றதரகம் ஶரசரக 

டத்ப்தட்டிதக்கறன்நது.  

ணஶ, கடந் கரனங்கஷபப் ஶதரனல்னரல் இணறதம் 

கரனங்கபறனரது கரல்ஷட அதறறதத்ற அஷச்சறன் 

வசற்தரடுகள் தவலிர ரட்டத்றல் உரற ஷகறஶன 

தொன்வணடுக்கப்தட்டு, அதெடரக அந் ரட்டத்றல் ரளம் 

தரற்தண்ஷ உற்தத்றரபர்கபறன் உஷடஷகள் 

தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும்; அர்கபறன் தரணம் 

அறகரறக்கப்தடுற்கரண தொற்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட 

ஶண்டும் ணக் ஶகட்டுக்வகரண்டு றஷடவததகறன்ஶநன். 

ன்நற க்கம்.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු තුහය ඉඳුලධල් අභයගේන භ්තත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.55] 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ. ග ස 

ළදත් භහතෘහ  සඵ්තධගඹ්ත භභත් මනඹෂක ථහ ශ 
යුතුයි. විගලේගඹ්ත භහ ලධගඹෝනනඹ යන ඳඬුසනුය ආනඹ 
තුශ කුකුළු ගොවිගඳොශල් ඳත්හ ගන ඹන අඹ විලහර 

ප්රභහණඹෂක සථහනත ගරහ ඉ්තනහ. විගලේගඹ්ත අගප් ඹම 
ඳශහත  කුරුණෆර දිස්රිෂකඹ  ඳඬුසනුය ආනඹ  ග ස 
ප්රගශලර නනතහ ගනුග්ත භභත් මන කිහිඳඹෂක ථහ කිරීභ 

සුම්සුයි කිඹහ අදවස ශහ.  

ඉතහභ ළදත් ඳනත් ගටු සඳතෂක තභයි  රු ඇභතිතුභහ අද 
ග ස බහට ඉදිරිඳත් ය තිගඵ්තග්ත.  ගඵොගවොභ ඈත හරග  
අගප් නන ජීවිතග  අඳට ආවහය ප්රලසනඹෂක තිබුගඩු නළවළ. 

ගඵොගවොභ ඳවසුග්ත; සුරඵ; ශඟ තිගඵන තළලධ්ත ගඵොගවෝ ම්යට 
අගප් ආවහය ඳහන ගොඹහ ත්තහ. නමුත්  නන ජීවිතඹ ගඵොගවොභ 
ංීමර්ණ ග්තන  ංීමර්ණ ග්තන;  නනවනඹ ළිහ ග්තන  

ළිහ ග්තන අගප් ආවහය පිළිඵ අලයතහ්ත ළිහ වුණහ. ඒ 
විධිඹට ආවහය පිළිඵ අලයතහ්ත ළිහ ම්භත් එෂක  ත් 
ඳහරන ටයුතුත් ගඵොගවොභ රභහනුූලර ව ඹ ස කිසි විදයහත්භ 

යටහට ය ළනීග ස අලයතහත් භතු වුණහ. මීට දල ගද  
තුනට ලි්ත  භවය ග රහට ඊටත් ලි්ත අගප්  සභහනර  
කුකුශ්ත ිනෂක  එළු්ත ිනෂක  වයගෂක වදහපු ංසෘතිඹ 

ගනස ගරහ  දළ්ත භවහ ඳරිභහණගඹ්ත ඒ ටයුතු සිශධ ගමි්ත 
තිගඵනහ. අගප් යග්ඨ ළිහ න නනවනඹට හගප්ෂක  ගප්රෝටී්ත 
අලයතහ ළපිරීභ වහ විගලේගඹ්ත ත් ඳහරනඹ 

රභහනුූලර ය ගන ඹහභ ඉතහභ අතයලය හයණඹෂක කිඹහ 

භහ හිතනහ. අගප් හර් ක ඒපුශර භස ඳරිගබෝනනඹ  
කිගරෝග්රෆ ස 8යි. ඒපුශර ියත්තය ඳරිගබෝනනඹ  යට 
ියත්තය 110යි. ලි්ත ඳළති මලි; ප්රහථමි තත්ත්ග  ඉරහ 
ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹට ඒ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ.  

විගලේගඹ්ත ගඵෞශධ ඳසු ියභෂක තිගඵන යට; ඳහඳඹට 
ගඵොගවොභ බඹ යට  බඹ නළති ිනෂක පිරිඹකි්ත  ''ෂහ ස 
කිකිළිඹ්ත''ගේ ියත්තය නහ. ග සහට භවරු කිඹනහ  

''ගඵෞශධ ියත්තය'' කිඹරහ. ඒහට ප්රහණඹෂක නළවළ; නනනඹෂක 
නළවළ; ංගේමනඹෂක නළවළ. ගනත් රභඹට වළගදන ලධහ  
''ගඵෞශධ ියත්තය'' කිඹරහ තභයි ඒ වඳු්ත්තග්ත. ගඵෞශධ 

ියත්තයඹෂක වරි  ජරහ අගප් යග්ඨ නනඹහගේ ගප්රෝටී්ත අලයතහ 
ළපිරීභට  කුකුළු ඳහරනඹ ළලධ ගශල් වහ දිරිභත් කිරීභ අගප් 
ීමභෂක. ග ස  සඵ්තධගඹ්ත විවිධ ම්ර්භත තිගඵනහ  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ. ලි්ත අපි කුකුගශෂක ත්ගත් 
දස 45්ත. ලි්ත දස 45්ත ත්ත කුකුශහ  දළ්ත දස 28්ත 30්ත 
්තනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට ත විනහිහඹ හරඹෂක 

තිගඵනහ. 

 
ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ගභළලධ ම්ර්භත අයි්ත යරහ  
ග ස වහ ප්රමිතිඹෂක ඇති අඳට ඹභෂක ය්තන පුළු්ත න ස  ඒ 

ඩහත් ළදත් කිඹහ භහ හිතනහ.  

අපි ඹ ස කිසි ප්රමිතිඹට; රභඹට ත් ආවහය රඵහ ගද්තන 
අලය නහ. ප්රධහනභ හයණඹ තභයි  ඹ ස ප්රමිතිඹකි්ත යුත් 

ආවහය ත්ඹහ ත්තහභ  අපි ඒ ත්ඹහ ඳරිගබෝනනඹ යන 
ගොට  ඒ යටහ තුශ  ඒ දහභඹ තුශ ලධය්තතයගඹ්තභ අඳටත් ඒ 
ලරීයත ගනහ. ඒ  ලධහ අපි ඒ පිළිඵ විගලේගඹ්ත අධහනඹ 

ගඹොමු යනහ. 

කුකුළු ඳළටවු්ත රඵහ ළනීග ස ජ අගප් කුඩහ ගොම්්ත  කුඩහ 
ගොවිගඳොශ හිමිරු්ත විලහර ප්රලසනඹට මුහුණ ගදනහ.  රු  

ඇභතිතුභහගේ අධහනඹට භහ එභ රුණ ගඹොමු යනහ. භහ 
ඇභතිතුභහග්ත අසථහ කිහිඳඹ ජභ ඉල්රහ සිිනඹහ  අගප් 
ප්රගශලග  සිිනන ගොම්්ත වහ ඳළටවු්ත ිනෂක රඵහ ගද්තනඹ 
කිඹහ. භවහ ඳරිභහණ ගොවිගඳොශරට; භවහ ඳරිභහණගඹ්ත  ඒ 

ටයුතු යන අඹට විතයයි ඳළටවු්ත රඵහ ගද්තග්ත. ඒ ගොල්ර්ත 
ඒ season එ තුශ ඳහරනඹ යනහ  මිර ළිහ න හරඹ්ත තුශ 
කුකුළු ඳළටවු්ත වද්තග්ත ඒ ගොල්ගරෝ විතයයි; ඒ භවහ ඳරිභහණ  

ලධසඳහදඹ්ත ඳභණයි. ඹ ස ප්රභහණඹෂක ඉතිරි වුගණොත් ඳභණයි 
අය කුඩහ  කුඩහ ගොම්්තට ඳළටවු්ත 500ෂක  1 000ෂක රඵහ 
ගද්තග්ත. භභ දකින වළිනඹට ග සගෂක ගරොකු ඒහධිහයඹෂක 

තිගඵනහ. ඒ  සඵ්තධ රු  අභහතයතුභහගේ විගලේ අධහනඹ 
ගඹොමු යනහ. භවහ ඳරිභහණ ගොම්්තට ඳභණයි ගවො මිරෂක 
රළගඵන  ගවො රහබඹෂක රළගඵන  ලධඹභ හරඹට අලය න 

ඳළටවු ගතොඹ රළගඵ්තග්ත. කුඩහ ඳරිභහණ ගොම්්තට - 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට රඵහ  ජ තිබුණු හරඹ අහනයි. 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ත එ විනහිහඹෂක 
ගද්තන. සිඹලු ගොම්්තගේ ඹවඳත ගනුගනුයි භභ ත 
විනහිහඹෂක ඉල්ර්තග්ත. අද ඳළටවු 500ෂක  1 000ෂක  2 000ෂක වදන 

ඳවශ භ්ඨටග ස කුඩහ ගොම්්තට ඳළටවු රඵහ  ජභ වහ යනගඹ්ත 
විධිභත් ළඩ පිළිගශෂක සිශධ විඹ යුතුයි  තිගඵන අඹටභ 
ර්තග්ත නළති. ඒ  සඵ්තධ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු 

ගයි කිඹරහ භභ විගලේගඹ්තභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ඒ හගේභ  හභහමී ගිඹ විහදග  ජ රු ඉ්තදි අනුරුශධ 
භ්තත්රීතුභහ ගඵොගවොභ ලබ්දගඹ්ත ගරොකු ථහ ිනෂක කි හ. "Port 
City එඳහ කිඹපු අඹ දළ්ත Port City ඕනෆ කිඹනහ" ලු. කිඹ්තනට 

නහටුයි  highwaysරට වපු ්ඨිනඹ තභයි තභ්තගේ  ස 
ඳළත්තට ඹ්තන highways වදරහ ඒහයි්ත රකුණු දහ ත්ගත්  අගප් 
රු යලධල් විරභසිංව භළතිතුභහ “highway” කිඹන ංල්ඳඹ 

ඉදිරිඳත් ශ හරග .  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ  අ්ත ය්තන. 
 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ත විනහිහඹෂක රඵහ 

ගද්තන. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ  නළවළ. දළ්ත විනහිහඹෂක ම්්තනහ. හරඹ අහනයි  දළ්ත 
අ්ත ය්තන. 

 

ගරු තුළර ඩඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ. 

 

[தற.த. 6.01] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

கறரறப் வதரதபரர அலுல்கள் தற்நற அஷச்சறன் 

றரத்றல் கனந்துவகரள்ற்கு ரய்ப்தபறத் உங்களுக்கு 

ணது ன்நறகள். றனங்குத் லணற றதத்ச் சட்டதோனம் 

வரடர்தறல் ணது கதத்துக்கஷபக் கூதற்கு தொன்தரக, 

கரல்ஷட உற்தத்ற வரடர்தறல் ணது ஆங்கத்ஷத்ம் 

றசணத்ஷத்ம் இந் உரற சஷதறஶன தொன்ஷக்க 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

கரல்ஷட பர்ப்தை ன்த கூதம்ஶதரது, இறல் 

தறரணரகக் குநறப்தறடப்தடுதஷ ரடு, ஆடு, ஶகரற 

ஶதரன்ந வீட்டு றனங்குகஶபரகும். இவ்றடத்றல் ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் ஶரட்டப்தைநங்கஷபப் தற்நற இங்கு 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்ஶநன். து ரட்டின் ஷனகப் 

தறஶசங்கள் கரல்ஷட பர்ப்தைக்கு ற்ந சூஷன றக 

அறகரகக் வகரண்டிதக்கறன்நண. றஶசடரக ஷனகத் 

ஶரட்டப்தைநங்கபறஶன அற்கரண அஷணத்து பங்களும் 

இதக்கறன்நண. ணற பம், கரற பம், கரல்ஷடகளுக் 

கரண உவு பம், லர் பம் ன்த அற்ஷந 

அடுக்கறக்வகரண்ஶட ஶதரகனரம். ஆணரல், துறதஷ்டசரக, 

"இவ்பங்கள் சரறரகவும் தொஷநரகவும் தன்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நர?" ன்த ஶகள்ற ளப்தறணரல், அற்குரற 

தறல் "இல்ஷன" ன்ஶந தொன்ணறஷனப்தடுத்ப்தடும்.  

ஷனகத் ஶரட்டத் வரறனரபர்கஷபப் வதரதத்ப 

றஶன, அர்கள் றகக் கடிணரண உஷப்தரபறகள்; றக லண்ட 

ஶம் வரறல்வசய்த்ம் ன்ஷஷக் வகரண்டர்கள்; 

கரல்ஷட பர்ப்தறல் அறக ரட்டதொள்பர்கள். ஆணரல், 

இர்கள் சரறரண தொஷநறல் உற்சரகப்தடுத்ப்தட்டிதக் 

கறன்நரர்கபர? அஷக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கபர? 

அர்களுக்குத் ஶஷரண உறகள் ங்கப்தட்டிதக் 

கறன்நணர? ன்த தரர்க்கறன்நஶதரது, அற்தக்கும் றஷட 

தச்சறரகஶ இதக்கறன்நது.  

கரல்ஷட அதறறதத்ற அஷச்சு தன சரப்ங்கபரக து 

சதோகத்ஷச் சரர்ந்ர்கபரல் அதகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

அவ்ரத அஷச்ஷசப் வதரதப்ஶதற்த றதகறத்ர்கள் 

அஷச்சறன் தொள அறகரங்கஷபத்ம் தன்தடுத்ற ம் சதோகம் 

சரர்ந்ர்கஷப உர்றக்க தொற்சறகஷப ஶற்வகரண்டரர் 

கபர? ன்ந றணரஷத் வரடுக்கும்ஶதரது அற்கும் றஷட 

தச்சறரகஶ றஞ்சற றற்கறன்நது. அர்கள் அவ்ரத 

வசய்றதந்ரல் ம்ர்கஷபத் “வரறனரபர்கள்” ன்ந 

றஷனறலிதந்து “தண்ஷரபர்கள்” ன்ந றஷனக்கு 

உர்த்றறதக்க தொடித்ம்; “ஶரட்டத் வரறனரபர்கள்” 

ன்கறன்ந தத்ஷ ரற்நறப் “தண்ஷ உரறஷரபர்” ன்ந 

உர்றஷனறல் ஷத்றதக்கதொடித்ம். ஆணரல் ன்ண டந்து? 

து சதோகத்ஷ ஶம்தட ஷக்கக் கறஷடத் ல்னரய்ப்தை 

இக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அர்கள் றட்டறட்டுச் 

வசற்தடரணரல், அர்கபறடம் து சதோகத்ஷப்தற்நற 

சறந்ஷண இல்னரணரல் து க்களுக்குக் கறஷடத் 

அதஷரண ரய்ப்தைக்கள் வீடிக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

ஷண சதோகத்ர்கள் க்கு இவ்ரநரண ரய்ப்தைக் 

கறஷடக்கும்ஶதரது து சதோகத்ஷ உர்ஷடச் வசய்க் 

கறஷடத் அந் ரய்ப்ஷதச் சரறரகப் தன்தடுத்து 

கறன்நரர்கள். ஆணரல், ம்ர்கள் ன்ண வசய்ரர்கள்? 

கறஷடத் ரய்ப்ஷத உரசலணம் வசய்ஶரடு -ள 

றட்டஶரடு, சுனப் ஶதரக்ஶகரடு வசற்தட்டரர்கள். இதுஶ 

கடந்கரன னரநரக இதக்கறன்நது.  எவ்வரததக்கும் 

து சதோகம் தற்நற சறந்ஷணத்ம் தற்தம் இதக்கஶண்டும்.  

தரலுற்தத்றறல் ஈடுதட்டிதக்கும் ஷனக க்கள் 

இன்தம்கூட ம்றடம் ந்து ஶகட்தவல்னரம், "ங்கபது 

ரட்டுத் வரளத்றற்கு கூஷத்கடுகஷபப் 

வதற்தத்ரதங்கள்; ஷஷச் வசப்தணறடுற்குச் சலவந்து 

தோட்ஷடகஷபப் வதற்தத்ரதங்கள்" ன்ததுரன். ஆணரல், 

அந்க் கடந்கரன அஷச்சர்கள் சரறரகச் 

வசற்தட்டிதந்ரல், ற்ஶதரது ம்றடம் ததர்கள் ரட்டுப் 

தண்ஷரபர்கபரக உர்ஷடந்து, "து தண்ஷறஶன 

ஶஷனரய்ப்தை இதக்கறன்நது; உங்கபறடம் வரறல் 

ஶகட்டுதம் இஷபஞர், த்றகஷப து தண்ஷறஶன 

ல்ன சம்தபத்ஶரடு ஶஷன வசய்ற்கு அதப்தறஷத்ங்கள்" 

ன்த கூநறறதக்க ஶண்டும். ஆணரல் வட்கம்! ஶகனம்! 

கூஷத்கடுகஷபத்ம், சலவந்து தோஷடகஷபத்ம் ஶகட்கும் 

அனஶ ஷனகத்றல் இன்தம் வரடர்ந் ண்ம் 

இதக்கறன்நது. ஆகஶ, ஷனகத்றன் கஶதரக ஷனர்கள் 

ணத் ம்தட்டடித்ர்கள் இற்குப் தறல் 

வசரல்னஶண்டும்; வட்கறத்துத் ஷனகுணறஶண்டும்.  
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ற்ஶதரது இவ்ஷச்ஷசப் வதரதப்ஶதற்நறதக்கும் வகௌ 

அஷச்சர் யரறசன் அர்கள் ஷனகத்றலுள்ப 

ரய்ப்தைக்கஷபச் சரறரகப் தன்தடுத்ஶண்டும்; து 

ரட்டின் தரலுற்தத்றறல் கறசரண உற்தத்றஷ 

ஷனகத்றலிதந்து வதநக்கூடி எத றஷனஷஷ 

ற்தடுத்ஶண்டும். அதெடரகப் தரலுற்தத்றக்கு அல்னது 

தரல் இநக்குறக்குச் வசனறடப்தடும் வததந்வரஷகரண 

அந்றச்வசனரறஷ லம்தறடிக்கும் றஷனஷஷ 

ற்தடுத்தொடித்ம்.  

I have travelled to over 40 countries in the world and 

have had experience of different climatic conditions. But, 
I have never seen a country like Sri Lanka where you get 

all the resources and climatic conditions suitable for 

animal husbandry in a small land area. All the resources 

are available in our country in a small land area. 
Therefore, we should make maximum utilization of our 

resources. 

Thank you very much.  

 
[අ.බහ. 6.07] 

 

ගරු සුිත ක වංයය මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜறத் சங்ஜ வதஶர) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  1986 අං 15 දයන ත් 
ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත  සඵ්තධ අදවස 
කිහිඳඹෂක දෂක්තනට රළබීභ ළන භභ ග ස අසථහග  ජ ඉතහභත්භ 
තුටට ඳත් ගනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භභ 
ඳශමුගොටභ රු පී. වළරි්ත අභහතයතුභහටත්  අභහතයහංලග  
සිඹලුභ ලධරධහරි භවත්රු්තටත් සතුති්තත ග්තන ඕනෆ  
හගරෝචිත ංගලෝධන ඳනත්  ගටු සඳතෂක  ප්රභහද ගරහ ගවෝ 
ගභභ රු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන. භභ හිතන වළිනඹට 
ඉතහභත් ළදත් රුණු කිහිඳඹෂක ගඳයදළරි යගන තභයි ගභභ 
ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් ය්තනට ටයුතු යරහ තිගඵ්තග්ත. 
ඒ අත රි්ත  "ත් ආවහය"  සඵ්තධ අගප් අධහනඹ ගඹොමු ශ 
යුතු හර සීභහෂක ග ස. ග ස පිළිඵ ලධඹහභනඹ ය්තන 
අධීෂකණ හය බහෂක පිහිටුරහ; ලධරධහරි්ත ංයහ ළිහ 
ය්තනත් ටයුතු ගඹොදහ තිගඵනහ. ඊට අභතය ගභහි 
ලධසඳහදරු්ත හගේභ ගභභ ත් ආවහය ගඵදහ වරි්තන්ත  
ඳහරිගබෝගිඹ්ත ඹන සිඹලු ගදනහභ ආයෂකහ ය ලධමි්ත 
ශබහගඹ්ත යුතු ටයුතු කිරීග ස අයමුණි්ත තභයි ගභභ 
ංගලෝධන ඳනත් ගටු සඳත ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵ්තග්ත. ගභඹ 
ඳහරිගබෝගිඹහගේ ඳළත්ගත්ත ඉතහභත් ළදත් ටයුත්තෂක කිඹරහ 
අපි ද්තනහ. ගභොද  අද න විට ගභභ ත් ආවහය 
ඳහරිගබෝගිඹ්තට ඉතහභත් අතයලය ගදඹෂක ඵට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ හරග  හගේ ගනොගයි ගප්රෝටී්ත අලයතහ භත 
ග ස යග්ඨ නනවනගඹ්ත සිඹඹට 80ට අධි ංයහෂක කුකුළු 
භස ව ියත්තය ඳරිගබෝනනඹ වහ ගඳරඹිරහ තිගඵනහ. නමුත්  
ත් ආවහය මිර  සඵ්තධ ඳහරිගබෝගිඹ්තට ඹ ස කිසි ළටලු 
වත තත්ත්ඹෂක තිගඵනහ. යනඹ භළදිවත්  ගරහ  මරහනහරඪ 
රු භ්තත්රීතුභලධ  ත් ආවහයරට ඳහරන මිරෂක ඇති ය්තන 
උත්හව දළරුත් අද න විට කුකුළු භස කිගරෝ එ මිර 
රුපිඹල් 500ට එවහ ඹනහ. ියත්තය  වහත් අද අධි මිරෂක අඹ 
යනහ. එඹට ගවේතු වුගඩු  ඳසු ගිඹ හර සීභහග  ජ ත් 
ආවහයර ඳතින මිර  සඵ්තධ ලධසිඹහහය රභග දඹෂක 
ගනොතිබීභයි.  

ඵඩ ඉරිඟු හ යරහ එහි මිර ඳවත ගවශ්තන ව කුකුළු භස 
ලධසඳහදනග  විඹදභ අක් ය්තනටත් ගනොගඹකුත් ක්රිඹහ භහර් 

ත්තහ. නමුත් අපි ද්තනහ  ග ස යග්ඨ ඵඩ ඉරිඟු හ කිරීභ වහ 

ඹ ස ඹ ස වන ම්්තනහ වුණත් ඒග්ත පර ප්රගඹෝනනඹෂක  
අය්තන විධිභත් ළඩ පිළිගශෂක තිබුගඩු නළවළ කිඹරහ. ඒ ලධහ 
තභයි අඳට විගශල යටලි්ත ඵඩ ඉරිඟු ආනඹනඹ ය්තන අද සිම් 
ගරහ තිගඵ්තග්ත. අද ඵශද අක් ගරහ තිබුණත් එයි්ත පර 

ප්රගඹෝනනඹෂක රඵහ ්තන ලධසඳහදයි්තට පුළු්තභෂක රළියරහ 
නළවළ. භභ හිතන වළිනඹට තීරුඵම් අක් ශහ වුණත් ලධසඳහදයි්තට 
එභ මිගල් හසිඹ රඵහ ගද්තන ඵඩ ඉරිඟු ග්තන ව ගඵදහ 

වරින භහ ස ටයුතු යරහ නළවළ කිඹන එ තභයි 
ලධසඳහදයි්තගේ ඳළත්ගත්ත අඳට දළන ්තනට තිගඵ්තග්ත.  

රු ඇභතිතුභලධ  ත් ලධසඳහදන  සඵ්තධ ඔඵතුභහගේ 

අධහනඹ ගඹොමු ය්තන ඕනෆ.  ගභභ ත් ලධසඳහදනඹ්තගේ 
ප්රමිතිඹ  සඵ්තධ ගනොගඹකුත් ආහයග  අදවස උදවස 
තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ හරග  න ස දින 45්ත ගඵොයිරර් කුකුළු භස 

රඵහ ම්්තනහ කිඹරහ අපි ද්තනහ. නමුත්  අද න විට දින 30්ත 
කුකුළු භස රඵහ ගදන ඵ අපි ද්තනහ. කුකුශ්තට ෆභ ගදනහට 
ඩහ ගප්රෝටී්ත එගවභ නළත්න ස ගවෝගභෝන රඵහ  ජගභ්ත ග ස 
තත්ත්ඹ ර්ධනඹ ය ්තනහ කිඹන එ තභයි අද හුඟ 

ගදගනෂකගේ වළඟීභ ්තග්ත. එභ ලධහ අද කුකුළු භස 
ඳරිගබෝනනඹට නුසුම්සු තත්ත්ඹ තිගඵනහ කිඹරහ 
ඳහරිගබෝගිඹ්තගේ භළසිවිලි තිගඵනහ. එභ ලධහ රු 

ඇභතිතුභහගේත්  අභහතයහංලග ත් අධහනඹ ග ස පිළිඵ ගඹොමු 
ශ යුතු නහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ග ස පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු 

ය කුකුළු භසර ප්රමිතිඹ ගවොඹහ ඵරහ ංගලෝධිත ඳනත් 
ගටු සඳත තුළි්ත ග සහ ඳහරිගබෝගිඹ්තට සුම්සු තත්ත්ඹ 
තිගඵනහද කිඹන එ ළන ඳහරිගබෝගිඹ්තට වතිඹෂක රඵහ 

ගදනහ න ස ගවොයි. ගභොද  එඹ ඳහරිගබෝගිඹ්තගේ ඳළත්ගත්ත 
ඉතහභත් ළදත් ගනහ කිඹරහ තභයි  භභ විලසහ ය්තග්ත.  

ඊට අභතය ර්භහ්තත දියුණු කිරීභ වහ ගභභ ඳනත් 

ගටු සඳතට ංගලෝධන ගනහහ වුණත්  අගනෂක ඳළත්ගත්ත 
ඵරන විට ග සහට ආධහය උඳහයත් ය්තන ඕනෆඹ කිඹරහ අපි 
ද්තනහ. කුකුළු භස ඳරිගබෝනනඹ විතයෂක ගනොගයි   හල් 
ඇති කිරීභ  සඵ්තධත් ග ස අසථහග  ජ භභ ව්ත ය්තන 

ඕනෆ. තු ෂකගේත්රඹ ළන ථහ යන විට  විගලේගඹ්තභ 
ෆල්ර  -භභ ලධගඹෝනනඹ යන  දිස්රිෂකඹ.- නුයඑළිඹ ළන 
කිඹ්තන ඕනෆ. යත්නපුයඹ දිස්රිෂකග  තු ආරිත  ඳ්ඨින 

ඳහරනඹ යන තු  සරු නනතහ ජීත් නහ කිඹරහ අඳ 
ද්තනහ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට තිගඵ්තග්ත ත විනහිහඹ 

හරඹෂක. 

 

ගරු සුිත ක වංයය මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜறத் சங்ஜ வதஶர) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 හල්  සඵ්තධගඹනුත් ලධසිඹහහය ළඩ පිළිගශෂක නළවළ. 

ඒ හගේභ ඒ ත්යි්ත රඵහ  ජග ස  ඒහ යගන ඹහභට ආධහය 

රඵහ  ජග ස ළඩ පිළිගශෂක ක්රිඹහත්භ ග්තග්තත් නළවළ. කුකුළු 
භස යහඳහයඹත්   ඳ්ඨින ඳහරනඹත් එෂකතයහ ගගශ 
යහඳහරිඹ්ත ගොටට -භවහ ඳරිභහණගඹ්ත ග ස 

ර්භහ්තතග  ලධඹළගරන යහඳහරිඹ්ත ගොටට- ඳභණෂක 
සීභහ ය්තග්ත නළති ග්රහමීඹ භ්ඨටභටත් ග ස ර්භහ්තත ගේ්තන 
ඕනෆ. තු ආරිත නනතහත්  ජර්ක හරඹෂක තිසගේ ග ස 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ර්භහ්තතර ලධඹළ ව සිිනනහ. ග ස ර්භහ්තත වහ අලය යන 
ද්රය ඇතුළු සිඹලු ආධහය  උඳහය ව උඳගදස ලධසිඹහහය 
රඵහ ම්්තගනොත් සුළු යහඳහරිඹ්තට ගරොකු වනඹෂක අත් 

ගනහඹ කිඹරහ භභ ප්රහල ය්තනට ළභළතියි. භට හර 
ග රහ ගනොභළති ලධහ භභ  ජර්ක ලගඹ්ත ථහ ය්තග්ත නළවළ. 
ප්රභහද ගරහ ගවෝ ග ස ටයුත්තට අත  ජභ ළන රු ඇභතිතුභහට 

භභ සතුති්තත ගනහ. ග ස ංගලෝධන තුළි්ත ඉදිරි හරග  ජ 
ඳහරිගබෝගිඹ්තට වනඹෂක රළගඵයි කිඹහ භභ හිතනහ. රු 
ඇභතිතුභහටත් ඒ හගේභ ලධරධහරී භඩුඩරඹටත් අගප් නනතහ 

ගනුග්ත ග ස ටයුත්ත හර්ථ යගන ඹ්තන ලෂකතිඹ  
නධර්ඹ  හනහ රළගබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමි්ත භගේ මන 
සල්ඳඹ අ්ත යනහ.  

 
[අ.බහ. 6.12] 

 
ගරු චන්දිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ත් ලධසඳහදන ර්ධනඹ වහ 
ත් ආවහය  සඵ්තධ ංකට ව ආරන ඳරිවයණඹ කිරීභ 

වහ විධිවිධහන ංගලෝධනඹ කිරීභ තභයි ග ස ඳනත් 
ගටු සඳගත්ත ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ත් ලධසඳහදන ළදත් 

්තග්ත භනුයඹ්තට ගප්රෝටී්ත ළඳයීභ ලධයි. ගප්රෝටී්තර 
ඇමිගනෝ ඇසිඩ් ර් 10ෂක තිගඵනහ. ඇසිඩ් ර් 10්ත ත් 
ආවහයලි්ත වළගය්තනට ලහ ආවහයලි්ත ්තනට ඵළරි ඇමිගනෝ 
ඇසිඩ් ර් 3ෂක තිගඵනහ. ග ස ඇසිඩ් ර් 3 මිලධහට ගනොරළබීභ 

තුශ  -ඌනතහ තුශ- තභයි ත් ලධසඳහදනරට ග ස තය ස ඉවශ 
ඉල්ලුභෂක තිගඵ්තග්ත. ග ස ෂකගේත්රඹට අවුරුම් 65 ඉතිවහඹෂක 
තිබුණහට දශ ලගඹ්ත 1980 ජ විෘත ආර්ථිඹ ග ස යටට ආහට 

ඳසු තභයි ග ස ෂකගේත්රඹ ඉදිරිඹට ගිග . ඒ හරගඹ්ත ඳසු තභයි 
ගරෝග  අගනෂක යටර ත් ලධසඳහදන ය්තග්ත ගොගවොභද 
කිඹරහ  අගප් යග්ඨ මිලධසසු දළෂකගෂක  දළනත්ගත්. ත්ඨටු ඳගවේ 

වග  කුකුළු ඳහරනඹ එගවභ නළත්න ස අපි කිඹන ියත්තය 
ලධසඳහදනහහය- egg factories - දළෂකගෂක 1977්ත ඳසුයි. ඉ්ත 
ඳසු තභයි ග ස යට ඒ හගේ ර්භහ්තතරට නළඹුරු වුගඩු.  

විගලේගඹ්තභ කිඹ්තනට ඕනෆ  ග ස ෂකගේත්රග  ජ  ඳ්ඨින 
ඳහරනඹ  එළු ඳ්ඨින ඳහරනඹ  කුකුළු ඳහරනඹ  විවිධ තු්ත ර් 
ඇති කිරීභ ඇතුළු ඌරු භස ලධසඳහදනඹ සිම් ගන ඵ. නමුත් 

ත් ආවහය ළසීග ස ජ ග ස යග්ඨ TDN, DCP, DM ව 
minerals ළන ළිහ ළරකිල්රෂක දෂක්තග්ත නළවළ. ග ස 
ර්භහ්තතඹ ඉදිරිඹට ඹහභත් එෂක ගඳෝණ තත්ත්ඹ භතුලිත 
ම්භට ග ස ංකට ළන මීට ඩහ අධහනඹ ගඹොමු ග්තනට ඕනෆ. 

ඒ හගේභ ග ස TDN, DCP, DM හගේ ංකට ත් ර්ඹ 
අනු ගනස ගනහ. ඒ අනු රභහනුූලර  ත් ආවහය 
ලධසඳහදනඹ සිම් ග්තනට ඕනෆ. ඒ හගේභ ංකට ව ආරන 

ප්රමිතී්ත ව ලධර්ණහඹ ළන ළරකිලිභත් විඹ යුතු ගනහ. 
හනහට අද න විට ගවෝගභෝන මිර ඉවශ ගිහි්ත තිගඵන 
ලධහ ත්යි්තට ගවෝගභෝන ර් ඳහවිච්චි යනහ කිඹන 

අදහනභ ගඵොගවෝ ම්යට ඳව ගරහ ගිහි්ත තිගඵනහ. 

විගලේගඹ්තභ ියත්තය ලධසඳහදනග  ජ ව භදග  ඳළවළඹ 
රඵහළනීභට විවිධ උඳරභ ඳහවිච්චි යනහ. වළඵළයි  භවය 

යටර කුළු්තගේ ටු කුක් යරහ කුකුළු ආවහයරට මි්ර 
ශහභ ියත්තය ව භදග  ඳළවළඹ රඵහ ්තන වළකි ම්භ ඹ ස 

හඵලධ රභඹෂක ගර භහ දකිනහ. අඳ ගොවිතළග්ත ජ 

හඵනීයණඹ ළන ථහ යනහ. ග ස ත් ලධසඳහදන 
 සඵ්තධගඹනුත් හඵනීයණඹ ළන අඳට ථහ ය්තන සිශධ 
ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ   ඳසු ගිඹ යනඹ භග   ජපු 

වන ළන ඒහඵශධ ල්ලිග  භ්තත්රීරු ග ස රු බහග  ථහ 
ශහ.  එතුභ්තරහ කිකිළි ඳළටවු්ත ගනුට කුකුළු ඳළටවු්ත ම්්තන 
වළින අඳ ද්තනහ. ඒ කුකුළු ඳළටවු්ත දහත් ියත්තය දළ සග ස 

නළවළ. ියත්තය දභ්තග්ත කිකිළි ඳළිනඹහ මිෂක කුකුළු ඳළිනඹහ 
ගනොගයි ග්ත.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභලධ  ඔඵතුභහට ලධඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගරු චන්දිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ හරග  ඇට ර් ගඵම්හ; ඳළශ ර් ගඵම්හ. ඒහ ඳළශ 

වුණහ න ස ග ස ගන ගොට ග ස යග්ඨ ඇවිදි්තන ඵළරි තයභට ළරෆ 
ළවිරහ තිගඹ්තන ඕනෆ. නමුත්  එගවභ සිශධ වුගඩු නළවළ. ලධ ස 

නහසතිඹෂක විතයයි වුගඩු. ගභතළලධ්ත එවහටත් අඳ ග ස ටයුතු 
ලධළයදි යගන ඹහ යුතුයි කිඹහ භභ ග ස අසථහග  කිඹ්තන 
ළභළතියි. සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 6.16] 
 

ගරු අමීය ර් අලි සිශළේදීන් මශතළ (්ළමීය ය ආර්ිකකය ිළිතබ 
නිමයෝයය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயப்லன் - கறரற வதரதபரர 

அலுல்கள் தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 

ියසමිල්රහහිර් යවසභහලධර් යහී ස. 
 

 මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ගොඳභණ ගරහෂක 
තිගඵනහද? 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Four minutes. 

 
ගරු අමීය ර් අලි සිශළේදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

  අද දින අගප් රු පී. වළරි්ත අභහතයතුභහ ත් ආවහය 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගටු සඳත ග ස රු බහග  අනුභළතිඹ වහ 
ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. රු ඇභතිරු  රු භ්තත්රීරු ග ස 
 සඵ්තධ ගොඩෂක ගශල්  ජර්ක ගර ථහ ශහ. ඇභතිතුභහ 

ගනුගනුත් අගප් අභහතයහංලඹ ගනුග්ත ග ස අසථහග  ජ 
එතුභ්තරහට භගේ වෘදඹංභ සතුතිඹ පුද ය සිිනනහ.  

විගලේගඹ්තභ ඵඩ ඉරිඟු ප්රලසනඹ ළන තභයි එතුභ්තරහ 
ළිහපුය ථහ ගශේ. ඒ හගේභ ගවෝගභෝන  සඵ්තධත් 

එතුභ්තරහ ථහ ශහ. ඵඩ ඉරිඟු ප්රලසනඹ ළන භට  කිඹ්තන 
තිගඵ්තග්ත ගභඹයි. හභහනයගඹ්ත එ ඳහයටභ ඵඩ ඉරිඟු  
import ය්තන අගප් අභහතයහංලගඹ්ත අය ගද්තග්ත නළවළ. 
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[රු සුජිත් ංනඹ ගඳගර්යහ භවතහ] 
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රංහග  ලධසඳහදනඹ යන විධිඹ ඵරරහ  import ය්තන 

පුළු්තද  නළශද කිඹහ තී්තම්ෂක අයගන  ඒ අනු තභයි අගප් 
ලධරධහරි්ත ටයුතු ය්තග්ත කිඹහ එතුභ්තරහට භභ කිඹ්තන 
ළභළතියි. "ගවෝගභෝන රඵහ ගදන කුකුශ්තගේ භස ෆගභ්ත 
ඉෂකභලධ්ත ඹට ඹනහ" කිඹන ප්රලසනඹත් ග ස Parliament එ 

ඇතුගශත් ථහ ශහ. ගභ්තන ග ස හයණඹ භට  ීමභකි්ත 
කිඹ්තන පුළු්ත. රංහග  වුරු ගවෝ අමු ද්රය - ingredients -  
import යනහ න ස  එගේ ශ වළෂකගෂක  අගප් අභහතයහංලග  

ත් ඳහරන අංලගඹ්ත අනුභළතිඹ අයගනයි.  එගවභ නළති ඒ 
අඹට තලධභ අමුද්රය import ය්තන ඵළවළ. ඒ තවන ස. ඒ ලධහ 
ඒ  සඵ්තධ ථහ යමි්ත අඳ ළිහම්යට හරඹ ත ය්තන 

අලය නළවළ.   

ගභභ ඳනත් ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ 
අභහතයහංලග  ලධගඹෝනය අභහතයයඹහ ලගඹ්ත භභ අගප් රු පි. 

වළරි්ත අභහතයතුභහට ග ස අසථහග  භගේ සතුතිඹ පුද යනහ.  
අගප් අභහතයහංලග  ගල් සතුමිඹටත්  අගප් Ministry එගෂක ත් 
ඳහරන අංලග  සිිනන DG ඇතුළු සිඹලුභ ලධරධහරි්තටත් ග ස 
අසථහග  ජ භගේ වෘදඹංභ සතුතිඹ පුද යනහ.  

1986්ත ඳසු තභයි ග ස හගේ ංගලෝධනඹෂක අද ඉදිරිඳත් 
ය තිගඵ්තග්ත. ඒ ංගලෝධනගඹ්ත විගලේගඹ්තභ අඳ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත:  

To frame regulations to control  the quality of all feeds 

interpreted as animal feeds, irrespective of its availability 

for sale in the local market;  To bring all imported feeds, 

feed ingredients and additives under the regulatory 
control.   

දළ්ත ඉසය හගේ ගනොගයි. ගභොනහ ගවෝ regulatory 

control ඹටගත් cover යරහ  වරි විධිඹට ඳහරනඹ යරහ  ග සහ 
import ය්තන තභයි අඳ ඵරහ ගඳොගයොත්තු ්තග්ත.  

 Fine එ  සඵ්තධත් භහ කිඹ්තන ඕනෆ. ඉසය ගභළලධ 

ගශට යදෂක ශහභ දඩඹ ගරට ග්තනට තිබුගඩු  ගඳොිහ 
ණනෂක. දළ්ත ඒ ණන ළිහ යරහ ඒ ටයුතු ය්තනත් අඳ 
ඵරහ ගඳොගයොත්තු ගනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  අගප් අභහතයහංලග  ගවො 
vision එෂක තිගඵනහ. අගප් රු වළරි්ත ඇභතිතුභහ  ඒ හගේභ 
අගප් අභහතයහංලග  ගල් සතුමිඹ ඇතුළු සිඹලුභ ලධරධහරි්ත ගවො 

vision එකි්ත ඉදිරිඹට ඹ්තග්ත. අඳ ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ දියුණු 
ය්තන භහර්ඹෂක ස යළනීග ස ඵරහගඳොගයොත්තුග්ත 
හච්ඡහ යනහ. ඉසය හගේ ගනොගයි  දළ්ත වළභ ඳශහතෂකභ 
ආයණඹ න ඳරිදි අගප් ළඩ  පිළිගශ යට පුයහභ ක්රිඹහත්භ න 

ඵ භට වති යරහ කිඹ්තන පුළු්ත.  

අගප්  upcountry  ප්රගශලඹ  ලධගඹෝනනඹ යන රු 
භ්තත්රීතුභ්තරහ  කි හ  "අගප් ඳළතිරට ග ස අභහතයහංලගඹ්ත කිසි 

ළඩෂක  ගරහ නළවළ" කිඹරහ. ඇත්තටභ ඒ භ්තත්රීරුනුත් ඒට 
 කිඹ්තන ඕනෆ ඵ භභ කිඹනහ. ගභොද  එගවේත් ඒ ඇභතිරු 
ඉරහ තිගඵනහ.  

අද ත භ්තත්රීතුගභෂක ථහ ශහ  තවක් නළවළ - 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලධගඹෝනය ඇභතිතුභලධ  හරඹ අහනයි.  

ගරු අමීය ර් අලි සිශළේදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භට ත මිලධත්තු ගදෂක රඵහ 
ගද්තන. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලධගඹෝනය ඇභතිතුභලධ  හරඹ නළවළ. 

 
ගරු අමීය ර් අලි සිශළේදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

 ග ස  හරඹට අලය ග ස  ත් ආවහය (ංගලෝධන) ඳනත් 
ගටු සඳතට වළගභෝභ එඟ ගයි කිඹහ භහ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහ. ඒ ළන කිසිභ ළඹෂක නළවළ. ග ස ඳනත් ගටු සඳත 
 සඵ්තධගඹ්ත ගඹෝනනහ ඉදිරිඳත් ශ අගප් රු පී. වළරි්ත 
ඇභතිතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ ඳහර්ලිග ස්තතු භළති ඇභතිරු්තට භගේ 

සතුතිඹ පුද යනහ. ඒ හගේභ රු පී. වළරි්ත ඇභතිතුභහ 
ගනුග්ත භහ ග ස අසථහග   භහගේ අභහතයහංලග  
ගල් සතුමිඹ   DG ඇතුළු සිඹලුභ ලධරධහරිතුභ්තරහටත්  සතුතිඹ 

පුද යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු පී. වළරි්ත අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහිහ ගදෂක 
තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 6.21] 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ (්ළමීය ය ආර්ිකක ක යුතු ිළිතබ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன் - கிராமியப் பபாருளாதார 

அலுல்கள் தற்நற அஷச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  ග ස ඳනත් ගටු සඳත 
 සඵ්තධගඹ්ත  සිඹලු ප්රගශල ලධගඹෝනනඹ යමි්ත භළති 
ඇභතිරු ණනහෂක  තභ්තගේ අදවස ගඹෝනනහ ගඵොගවොභ 
ගිනගඹ්ත අඳට ඉදිරිඳත් ගරුහ. ග ස ඳනත් ගටු සඳත 

 සඵ්තධගඹ්ත දළෂකවූ අදවස ව ගඹෝනනහ ඒ හගේභ 
ගමෝදනහර ට අගප් අභහතයහංලඹ ගනුග්ත භභ ඒ සිඹලු ගදනහට 
සතුති්තත ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  දිගි්ත දිටභ භභ දළෂකහ    
ගඵොගවෝ ගදනහගේ නළතත් සුළු ගොටගේ ගවෝ භතඹෂක 
තිබුණහ   කුකුළු භස වහ රඵහගදන එ්තනත් ර්  ඒ හගේභ 

ගවෝගභෝන  ර්  තුළි්ත ලරීය ගෞයඹට ඹ ස අහිතය ඵරඳෆ ස 
ඇති ගනහගදෝ කිඹරහ.  භ්තත්රීරු කිහිඳ ගදගනකුගේ ඒ හගේ 
අදවස තිබුණහ. භභ ගඵොගවොභ ීමගභ්ත කිඹනහ  කිසිභ 

අසථහ ලරීය ගෞයඹට අහිතය ගවෝගභෝන  ර් කුකුළු 
භස ලධසඳහදනග  ජ බහවිත ය්තග්ත නළවළ කිඹන එ.  කුකුළු 
භස ඳරිගබෝනනඹට ළනීභ තුළි්ත  ලරීයඹට කිසිම් අහිතය ගදඹෂක 

සිම් ග්තග්ත නළති ඵට අගප් ගදඳහර්තග ස්තතුත්  ගෞය 
ගදඳහර්තග ස්තතුත්  තවවුරු යරහ තිගඵනහ කිඹන හයණඹත් 
භභ භතෂක ය්තන ළභළතියි.  

1627 1628 



ඳහර්ලිග ස්තතු 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  උතුරු නළගඟනහිය ප්රගශලර 
රු භ්තත්රීරු්තද අදවස ප්රහල ගරුහ. ඒ ප්රගශලර ත් 
ඳහරනඹ  සඵ්තධගඹ්ත ම්ර්ර තත්ත්ඹෂක ඇතිගරහ තිගඵන 

ඵ කි හ. ඒ හගේභ කිරි ගොම්්තට රළගඵන ඳවසු සර 
අක්ෂක තිගඵන ඵත් කි හ. ඒ අදවස දළෂකම් ස ළන භභ 
ගඵොගවොභ සතුති්තත ගනහ. අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ  

යනග  ආඹතනඹෂක වළිනඹට MILCO ආඹතනඹ වයවහ ඒ 
ප්රගශලර කිරි එතු කිරීග ස භධයසථහන ඇති ය්තන. ඒ හගේභ 
උතුය  උතුරු භළද ප්රගශලරට ත් ඳහරනඹ යහප්ත කිරීභ වහ 

අතිරු නනහධිඳති නභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහගේ ගරොකු 
අධහනඹෂක ගඹොමු ගරහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ   විගලේ අධහනඹෂක 
ගඹොමු යරහ  ඒ ටයුත්ත ය්තනට අගප් අභහතයහංලඹට ීමභ 

ඵහය ජරහ තිගඵනහ.  ඒ ප්රගශලර රු භ්තත්රීතුභ්තරහට භභ 
ගඵොගවොභ ීමගභ්ත කිඹ්තන ළභළතියි  ඔඵතුභ්තරහගේ 
ඉල් වභට අගප් දළිහ අධහනඹ ගඹොමු යරහ  ඒ අලය ටයුතු 
යරහ ගදන ඵ. ඒ හගේභ   තුයග  රු භ්තත්රීතුභ්තරහත් ඒ 

ප්රගශලර නනතහගේ ම්ෂකළනවිලි අඳට ගඹොමු ශහ. එ 
ඳළත්තකි්ත ත් ඳහරනඹ ළිහදියුණු ය්තන ඕනෆ. ඒ ප්රගශලර 
නනතහට  ඒ වහ ඳවසු ස රඵහ  ජභට අගප්  අධහනඹ ගඹොමු 

යනහ කිඹන  හයණඹත් භභ විගලේගඹ්ත භතෂක ය්තන 
ළභළතියි.  ග ස  සඵ්තධගඹ්ත අ ඳට අදවස ගඹෝනනහ ඉදිරිඳත් ශ 
සිඹලු ගදනහටත්  අගප් ලධගඹෝනය ඇභතිතුභහටත්   ආඩුක් ඳෂකග  

ව විඳෂකග  භ්තත්රීතුභ්තරහ ටත්  අගප් අභහතයහංලග  
ගල් සතුමිඹ ඇතුළු  සිඹලු ලධරධහරි්තටත්  සතුතිඹ පිරිනභමි්ත භභ 
ලධවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර ි්යලන දී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டதோனம் இண்டரம் தொஷநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන මයෝයනළල වභළ වේමත විය.: 
''ඳන ක මකටුේඳත පර්ණ ඳළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  ඳෆලරිය 
යුතු ය.'' --[ ගරු  පී. ශෆරිවන් මශතළ ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் சரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  தே. யரறசன் ] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. P. Harrison..] 

 
කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[මූළවනළරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුමළ  මූළවනළරූඪ විය.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் ஷனஷ 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[The Hon. Presiding Member in the Chair.] 

 
1 සි  21 මතක්කය  ලගන්ති ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක්කය ශෆටිය  

තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
 

1ஆம் ரசகத்றலிதந்து 21ம் ரசகம் ஷ சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 1 to 21 ordered to stand part of the Bill. 

22 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධළන ප්රඥපප්තිමභ 28 ලන 
ලගන්තිය වංමෝධනය ි්ීමම.) 

ரசகம் 22.- (தொன்ஷச் சட்டரக்கத்றன் 28ஆம் 

தறரறஷத் றதத்துல்.) 
CLAUSE 22. - (Amendment of  section 28 of the principal enactment) 

 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  භහ ඳවත ව්ත ංගලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
  

"8 න පිටුග   29 න ගප්ළිඹ ඉත් ය ඳවත දළෂකගන ගොට ආගශල 

ය්තන:- 

'රුපිඹල් ඳනස දවට ගනොඅක් ව රුපිඹල් ගදරෂක ඳනස දවෂක 

ගනොඉෂකභන දඩඹෂක' ඹන මන ආගශල". 

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
22 ලන ලගන්තිය  වංමෝධිතළකළරමයන්  ඳන ක මකටුේඳමතහි  

මකො වක්කය ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
22 ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க ஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 23 සි  26 මතක්කය ලගන්ති ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක්කය 

ශෆටිය  තිබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
 

23 ஆம் ரசகத்றலிதந்து 26ஆம் ரசகம் ஷ சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 23 to 26 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක්කය 

ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  
ඳන ක මකටුේඳත  වංමෝධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

சட்டரகு ரசகதொம் ஷனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க 

ஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றதத்ங்களுடன் அநறக்ஷக வசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  "ඳනත් ගටු සඳත 

ංගලෝධිතහහයගඹ්ත දළ්ත තු්ත න ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ 

ගඹෝනනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල වංමෝධිතළකළරමයන්  තුන් ලන 

ලර ි්යලළ වේමත කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் றதத்ப்தட்டரத தோன்நரம்தொஷநரக 

றப்தறடப்தட்டு றஷநஶற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

1629 1630 

[රු පී. වළරි්ත භවතහ] 



2016  අගෝසතු 23  

කල්තෆබීම 
எத்றஷப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභලධ  "ඳහර්ලිග ස්තතු දළ්ත ල් 

තළියඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝනනහ යනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 බහ ල් තඵන අසථහග  ගඹෝනනහ රු  සඳ්තද්ත 
භවතහ.  

ඊට ප්රථභ රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභහ මරහනඹට 
ඳළමි  ගණනහ ඇති.  

 
අනතුරුල ගරු කී යයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඩල ක 

වුමයන්   නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ මුළවනළරූඪ විය. 
 அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள்  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You may start, Hon. Leader of the Opposition.  

 

ත්රවහතලළදය ලෆෂෆක්කයම මේ ඳනත ය ම ක රලළ සිටින 

මදමෂ යළතික සිරකරුලන් 
தங்கரத் ஷடச் சட்டத்றன்கலழ் டுத்து 

ஷக்கப்தட்டுள்ப றழ்க் ஷகறகள் 
TAMIL PRISONERS DETAINED UNDER PREVENTION OF 

TERRORISM ACT 

 
[6.27  p.m.] 

 
ගරු රළයලමරෝදියේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලමභ 

නළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜஶரம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Sir, I move,  

"Government has consistently undertaken to repeal the Prevention 

of Terrorism Act in view of the several obnoxious provisions 

contained in the said Act.  

Several Tamil persons are held in custody under the provisions of 

the said Prevention of Terrorism Act for various offences arising out 

of the armed conflict.  

It is seven years since the armed conflict came to an end. Though 

much time has lapsed, there is no finality to the issue of these Tamil 

prisoners in custody and several persons are in custody for long 

periods. These prisoners have been staging various protests and 

demonstrations from time to time demanding their release. 

Several others who should have faced charges for much graver 

offences, have not been brought before the law while very many 

others have been released. This has happened recently and also after 

the insurrections in 1971 and 1988-89. The prisoners in custody 

genuinely complain that the treatment meted out to them is 

discriminatory and unequal. They have thus been denied equal 

treatment under the Law. 

It is compulsory that the Government states its position on this 

matter and takes action to release the said prisoners. Their 

continuance in custody causes immense harm and harassment to 

their families, and impedes the process of reconciliation. The 

Government is seen as being insensitive to the genuine grievances 

of these prisoners." 

As this House is aware, this is a matter which has 

been pending for a long time. This is a matter we have 
discussed with His Excellency the President and his 

views in regard to this matter have always been positive. 

We have discussed this matter with the Hon. Prime 

Minister and his views in regard to this matter have 
always been positive. There seemed to be some difficulty 

with the Attorney-General's Department earlier on. Now, 

there is a change in the Attorney-General's Department. 

The third person in command who may bring this matter 
under his control is the Minister of Justice. We have been 

talking to him quite frequently. He has not been negative, 

but I do not know whether action taken by him is not 

positive enough to bring about the desired and a desirable 
result to this issue.  

We need to know, Sir, what the obstacle is to an 

acceptable decision being arrived at in regard to this 

matter. His Excellency the President pardoned his 
assailant and that man has been given his freedom. That 

really indicates his thinking. 

I want to pose the question as to why others should be 

treated differently. It is seven years since the conflict 
ended. Persons have been in custody for long periods of 

time; some for about 10 - 15 years. There seems to be a 

justification for their release.  

It is accepted widely that the Prevention of Terrorism 
Act is an obnoxious law and needs to be repealed. I want 

to, Sir, refer to certain matters which have been decided 

upon before the UN Human Rights Council in Geneva. 

Paragraph 12 of the Resolution adopted on the 1st of 
October, 2015 states, I quote:  

“Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 

review the Public Security Ordinance Act and to review and repeal 

the Prevention of Terrorism Act, and to replace it with anti-

terrorism legislation in accordance with contemporary international 

best practices; " 

So, the Sri Lankan Government has given a 
commitment to the UN Human Rights Council that the 
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Prevention of Terrorism Act would be repealed. Why? 

Because the law is obnoxious. The law contains 

provisions under which there cannot be a fair trial. The 

rules of natural justice cannot be ensured under this law. 
That is why the Sri Lankan Government has given this 

commitment to the UN Human Rights Council. 

Recently, the UN High Commissioner for Human 

Rights made a statement in June, 2016 and what did he 
have to say? He said, “The fate of remaining security 

detainees held under the PTA remains a major concern for 

the Tamil Community.”  

"In December 2015, the Government released on bail 
39 individuals detained without charge, but around 250 

detainees are believed to remain in detention. The 

Government has made indictments in 117 of these cases 

and in January, created a special High Court Bench to 
expedite proceedings. The Government had promised that 

the Attorney-General‟s Department would make decisions 

by the end of March, but there have been no further 

charges or releases this year. This situation is not only 
traumatic for the individuals concerned. Some of whom 

resorted to hunger strikes and for their families but a 

source of growing frustration among Tamil political 

parties and the community at large."  

"At the end of his visit in February 2016, the High 

Commissioner urged the Government to quickly find a 

formula to charge or release the remaining security-

related detainees." You will see, Mr. Deputy Chairman of 
Committees, even the Human Rights Council and the 

High Commissioner have quite clearly expressed grave 

concern in regard to the situation of these detainees and 

they say that it is a matter of concern not merely to the 
detainees or their families but also to the Tamil people 

and to the Tamil political parties. The High 

Commissioner is aware that the political parties have also 

taken up this issue not merely with the UN Human Rights 
Council and the High Commissioner himself but also in 

this august Assembly on several occasions.  

There was a Statement made by the Sri Lankan 
Minister of Foreign Affairs, the Hon. Mangala 

Samaraweera also in June, 2016 at the UN Human Rights 

Council, where he said, “A Committee is now putting the 

final touches to the first draft of the new counter-terrorism 
legislation that will replace the much criticized and the 

much abused Prevention of Terrorism Act, in keeping 

with Sri Lanka‟s commitments and obligations to human 

rights and countering terrorism.” Even the Sri Lankan 
Minister of Foreign Affairs described the Prevention of 

Terrorism Act as the much criticized and  the much 

abused Act. He has said this in his Statement before the 

UN Human Rights Council. How can anyone be held in 
lawful custody under such a law? I want to pose that 

question. It is a law which you say is obnoxious, it has 

been criticized by everyone, not merely by people in this 

country, by the international community, and it is a law 
which has been abused. How can anyone be held legally 

in custody under that law? How can anyone be charged 

under that law? How can anyone be convicted under that 

law? It is our submission that all persons taken into 
custody under the Prevention of Terrorism Act must be 

released because your Government concedes that the law 

is unjust, is obnoxious and is not a law that should remain 

on statute books in this country. This is a law that must 
be repealed. So, I think the time has come for all these 

people who were taken into custody under this law, 

whatever their present status maybe,  whether they have 

been charged, they have not been charged, and even if 
they have been convicted, it would be my very strong 

submission that all persons taken into custody under an 

obnoxious law must be released. Sir, it is sometimes said 

that some of these persons have committed grave 
offences. Most of them have not been convicted of 

having committed such grave offences up to now. But, if 

the law under which they are being charged, the 

procedure under that law in regard to arresting a person, 
in regard to investigating a person, in regard to 

prosecuting a person and in regard to coming to a finding 

in respect of such person is deficient, then surely such 

persons must be released. Does that law conform to 
principles of natural justice? What does it matter, whether 

the offence is grave or not? 

It maybe a grave offence.  It may not be such a grave 

offence. But the fact of the matter is that the provisions of 
the law under which that person is dealt with are 

unacceptable.  And if the law is unacceptable, it would be 

my submission Sir, very strongly, that those persons must 

be released and that there is a compulsory need to look at 
this matter objectively.  What is worst, Sir, is different 

people have been treated differently.  I normally do not 

refer to persons by name,  I do not like to do so.  But the 

prisoners pose the question, “Why has KP not been 
charged?" He was a favourite of  the former Government.  

Is he a favourite of the present Government?  Why is the 

Government not taking action against him?  He is a 

person who is believed to be on the wanted list of the 
International Police.   

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Interpol.   
 
ගරු රළයලමරෝදියේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜஶரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Interpol. He is a person who has not merely smuggled 

arms to this country, he was the chief arms procurer. 
What has happened to other persons who had held 

Ministerial office in the former Government - the person 

who held the position of Chief Minister in the Eastern 

Province? Have they not committed grave offences?  
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Why do you not charge them? You pick up some youth or 

people from weaker sections of society and you hold them 
in custody under the Prevention of Terrorism Act.  I do 

not think, Sir, this should continue any longer. These 

prisoners want to know, “Are the offences that we have 

committed graver than the offences committed by the 
other people?” In 1971 there was an insurrection.  In 1988 

and 89 there was an insurrection. A large number of 

persons were taken into custody. They were eventually 

released. They were sent home. They were pardoned.  
They took to arms against the State. They conducted an 

armed insurrection against the State. But you pardoned 

and sent them home.  How can you justify keeping these 

persons in custody any longer, particularly when you 
admit that the law under which you are holding them in 

custody is not a law which conforms to principles of 

natural justice either by domestic norms or by 

international norms? Therefore, Sir, I would very strongly 
urge that these persons must be released.  It is our duty  to 

raise this issue on the Floor of this House on behalf of 

these prisoners.    

The Tamil people as a whole look upon the reluctance 

of the Government to act firmly in regard to this matter as  

a severe impediment to the process of reconciliation.   

Even the Mahinda Rajapaksa Government released over 

11,000 persons in custody.  They gave them rehabilitation 

and released them. But this Government in the course of 

the past almost 18 months or more than that has not been 

acting in this matter as expeditiously as we expected them 

to.    

I wish to also record, Sir, that this afternoon, I and my 

Colleague, Hon. Sumanthiran, had a meeting with the 

Hon. Prime Minister which was also attended by the Hon. 

Minister of Justice and the Hon.Deputy Minister of 

Justice and we discussed this matter fairly extensively 

with the Hon. Prime Minister.  Then, there is a meeting to 

be held by the Hon.Minister of Justice this Friday with the 

Attorney-General and other relevant authorities to 

examine the question of how this issue can be addressed 

without further delay. We would very strongly urge, Sir, 

in the context of these persons being charged under a law 

which you, yourself concede as being unfit to remain in 

the statute books of this country, that all these persons are 

entitled to be released irrespective of whether they have 

not been charged, they have been charged or even those 

who have been convicted. It would be my submission, 

that if you accept that basically, your law is not a just law 

that entitles them to their release.  

I thank you, Sir.  

       
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Now, the Hon. Gnanamuthu Srineshan will second the 

Motion. 

[தற.த. 6.47] 

 

ගරු ඥපළනමු කතු ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஶசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப, இன்த 

இந்ப் தரரளுன்நத்றல் தங்கரத் ஷடச் சட்டத்றஷண 

லக்கக்ஶகரரற து வகப றர்க்கட்சறத் ஷனரறணரல் 

வகரண்டுப்தட்டிதக்கும் எத்றஷப்தைப் தறஶஷறஷண 

ரன் ஆஶரறக்கறன்ந  அஶஶஷபறல், அது வரடர்தரக 

ணது கதத்துக்கஷபத்ம் இந் உரற சஷதறல் தறவுவசய் 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

"து ரடு ஜணரக ரடு; சட்டரட்சற ஷடவததகறன்ந 

ரடு; லறத்துஷந சுந்றரகச் வசற்தடுகறன்ந ரடு" 

ன்வநல்னரம் ரங்கள் கூதகறன்ஶநரம். இவ்ரத  க்கபரட்சற 

ஷடவததகறன்ந ரட்டில் அற்கு ரநரக, சட்டரட்சறக்கு 

தொரக இதக்கறன்ந சட்டங்கள் ஜணரகத்றன் 

வததறஷ, சட்டரட்சறறன் வததறஷ லிணப்தடுத்ற 

றடும் ன்தது து ரழ்ரண அதறப்தறரரகும். அந் 

ஷகறல், இந்ப் தங்கரத் ஷடச் சட்டரணது து 

ரட்டில் த்ஷக றஷபவுகஷப உண்டரக்கறறதக்கறன்நது 

ன்தஷப் தறன்ஶணரக்கறப் தரர்க்கஶண்டி ஶஷ 

ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. இந்ப் தங்கரத் ஷடச் 

சட்டம் அதொலுக்கு ந்ன் தறன்ணர் து ரடு எத 

தங்கரண சூழ்றஷனஷக் வகரண்ட எத ரடரக 

ரநறறதக்கறன்நவன்தஷ ரதம் தத்துப் ஶதச தொடிரது. 

அன் ஶதரர்ஷறல் தல்ஶத றரண தடுவகரஷனகள் 

ஷடவதற்நண. வலிக்கஷடச் சறஷநச்சரஷனறல் ஆம்தறத் 

தடுவகரஷனஷத் வரடர்ந்து ரட்டின் தன தரகங்கபறலும் 

அப்தரற க்கள் தடுவகரஷன வசய்ப்தட்டரர்கள். 

ந்ரததோஷனப் தல்கஷனக்ககத்றல் அகறகபரக இதந் 

க்கள் தட்டப்தகலில் ஶததந்றல் ற்நப்தட்டுவகரண்டு 

வசல்னப்தட்டரர்கள்; அர்கள் இன்தம் வீடு ந்து 

ஶசறல்ஷன. ந்ரததோஷன தடுவகரஷன, சத்துதக் 

வகரண்டரன் தடுவகரஷன, றனந்ஷணப் தடுவகரஷன, 

குதொறணற தடகுப் தடுவகரஷன, ரகர்ஶகரறல் தடுவகரஷன, 

வசஞ்ஶசரஷன தடுவகரஷன, வகரக்கட்டிச்ஶசரஷனப் 

தடுவகரஷன, கறடித்லவு தடுவகரஷன, குரதைம் 

தடுவகரஷன, அலிக்கம்ஷதப் தடுவகரஷன ண அந் ரறஷச 

லண்டுவகரண்டு வசல்கறன்நது.  

இப்தடிரண தல்ஶதறரண தடுவகரஷனகவபல்னரம் 

இந் தங்கரத் ஷடச் சட்டம் அதொலுக்கு ந்ன் 

தறன்ணர்ரன் றகழ்ந்ண.  இந்ப் தடுவகரஷனகள் 

றகந்ஶநற சம்தங்கபறன் ஶதரவல்னரம் இந்ப் 

தங்கரத் ஷடச் சட்டம் ன்கறன்ந குடம் 

சூட்டப்தட்டிதந்து. இந்ச் சட்டத்றன் தோனரகக் 

குற்நரபறகள் தனர் ப்தறத்துக்வகரள்ற்கும் அந்க் 

குற்நரபறகள் தறத்ர்வுகள் வததற்கும் சுற்நரபறகள் 

குற்நரபறகபரகப் தரர்க்கப்தடுற்கும் சரட்சறகபறல்னர 

றஷனறல் எப்தைல் ரக்குதோனம் தோனரகப் தங்கரண - 

தடுஶரசரண ண்டஷணகள் அர்களுக்கு ங்கப் 

தடுற்கும் இந்ப் தங்கரத் ஷடச் சட்டம் 

றகரட்டிறதக்கறன்நது - றப்தடுத்றறதக்கறன்நது. 

இன்தவரத ஷகறல் கூதரக இதந்ரல், ஷக 

வரஷகறல்னரல், து ஶததரடுகபறல்னரல், தரல் 

ஶததரடுகபறல்னரல் து க்கள் ஷகது 

வசய்ப்தடுற்கும் சறஷநறல் தன ஆண்டுகள் அஷடத்து 

ஷக்கப்தடுற்கும்கூட இந்ச் சட்டம் றஶகரலிறதக் 

கறன்நது. தல்ஶத றரண சறத்றஷகள் வசய்ப் 
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தடுற்கும் ஷ தொகரம்கள் டரத்ப்தடுற்கும் க்கள் 

கரரனரக்கப்தடுற்கும் தரலில் ஷகள் 

வசய்ப்தடுற்கும்கூட இந்ச் சட்டத்றன்கலழ் ஷநதொகரக 

ற்தரடுகள் வசய்ப்தட்டிதக்கறன்நணர ன்தஷ ரங்கள் 

இந்ச் சஷதறல் ஶகட்கஶண்டி றஷனறலிதக்கறன்ஶநரம்.  

இன்த தன றழ் இஷபஞர் த்றகள் சறஷநறல் 

ரடுற்கும் அர்கஷப ரட்டுற்கும் கூட இந்ச் 

சட்டதோனம் றஷத்துக் வகரடுத்றதக்கறன்நது. ணஶ, 

து ரட்டில் ணற உரறஷகள் லநப்தடுகறன்ந எத தடனம் 

ஆம்தறக்கப்தடுற்கு இந்ப் தங்கரத் ஷடச்சட்டம் 

ன்கறன்ந வகரடூரண சட்டம் ஏர் அங்ஷகத் 

ஶரற்தறத்றதக்கறன்நது. து ரட்டில் தடுவகரஷனகள் 

ஷடவததற்கும் தடுதங்கரண றகழ்வுகள் 

ஷடவததற்கும் இந் ரடு அற்குரற எத அங்கரகப் 

ஶதசப்தடுற்கும்கூட இந்ப் தங்கரத் ஷடச்சட்டம் 

ன்கறன்ந வகரடி சட்டம் றஶகரலிறதக்கறன்நது. து 

ரட்டின் ஜணரகம் வரஷனந்து ஶதரற்கும்கூட இந்ச் 

சட்டம் றஶகரலிறதக்கறன்நது. லங்கள் ன்நரகச் சறந்றத்துப் 

தரதங்கள்! இந் ரட்டின் ஜணரகத்ஷ இல்னரவரறத் 

எத தொக்கறரண சட்டரக இந்ப் தங்கரத் 

ஷடச்சட்டம் இதந்றதக்கறன்நது. து ரட்டிலுள்ப 

அஷணத்து க்கபதும் ரறரஷஷத்ம் - வகபத்ஷத்ம் 

றளங்கற ப்தம் றடுகறன்ந சட்டரகக்கூட இந்ச் சட்டம் 

இதந்றதக்கறன்நது. வபறரடுகள் து ஜணரகத்ஷத்ம் 

து சட்டரட்சறஷத்ம் தரர்த்து ள்பறஷகரடுற்கும் 

து ரட்டிலுள்ப உர் தற கறத்ர்கஷபக் குற்நரபறக் 

கூண்டுகபறல் றதத்றப் தரர்ப்தற்கும்கூட இந்ப் 

தங்கரத் ஷடச்சட்டம் உறறதக்கறன்நது. 

இந்றரகூட இந்ப் தங்கரத் ஷடச்சட்டத்ஷப் 

தறன்தற்நற 'வதரடர' சட்டம், 'டர' சட்டம் ன்வநல்னரம் 

சட்டங்கஷபக் வகரண்டுந்றதந்து. ஆணரல், இந்றரறல் 

கூட இவ்பவு ஶரசரண அறவுகள், றதரலங்கள், 

வகரடுஷகள், சறத்றஷகள் இடம்வதற்நரக ரங்கள் 

அநறறல்ஷன. அந் ரட்டில் இப்தடிரண தங்கரம் 

வரடர்தரண சட்டங்கள் வசலிந்துஶதரறதப்தரக ரம் 

அநறகறன்ஶநரம். இன்த இந் ரட்டில் 'ல்னரட்சற' 

ஷடவததகறன்நவன்த  தேற்நறக்வகரண்டிதக்கறன்நணர்; 

சறனரகறத்துப் ஶதசறக்வகரண்டிதக்கறன்நணர். ல்னரட்சற 

ஷடவததற்கு அஷடரபங்கபரக ல்ன றகழ்வுகள் 

ஷடவதநஶண்டும். ல்ன சகுணங்கள் வரறஶண்டும்.   

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வகப உதப்தறணர் அர்கஶப, உங்கபது உஷஷ 

தொடித்துக்வகரள்ளுங்கள். அறகரஶணரர் உஷரற்ந 

இதப்தரல் எததக்கு 5 றறடங்கள் ட்டுஶ 

எதுக்கப்தட்டுள்பது.   

 

ගරු ඥපළනමු කතු ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஶசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
சரற.  

து ரட்டில் வகரடூங்களும் தரச்வசல்களும் 

இடம்வததற்கும் ற்ஷந ரடுகபறன் கண்கபறல் ரங்கள் 

க்குஷநரணர்கபரக றக்கப்தடுற்கும் - அவகபப் 

தடுத்ப்தடுற்கும் து ரடு இந்பறற்குக் 

கலழ்ட்டத்றற்கு இநங்கறச் வசல்ற்கும் து ரட்டில் 

இணக்குஶரங்கள், இண தொண்தரடுகள், இணப்ஶதரர்கள் 

உதரற்கும் இந்ப் தங்கரத் ஷடச்சட்டம் 

கரரக இதந்துள்பது. இன்தம் வசரல்னப்ஶதரணரல், 

து அப்தரற இஷபஞர்கள் ரங்கள் அப்தரறகபரக 

ரழ்ந்ரலும் குற்நரபறகபரக்கப்தடுகறன்ஶநரம், ண்டிக்கப் 

தடுகறன்ஶநரம் ன்ந ண்த்றன் கரரக அர்கள் 

ஶதரரபறகபரக ரதற்கு அல்னது ஶதரரட்டத்றல் ரட்டம் 

வகரள்ற்குக்கூட இந்ச் சட்டம் லிந்து அர்கஷப 

அஷத்றதக்கறன்நது ன்தஷ து அததங்கபறன் 

தோனரக அநறக்கூடிரக இதக்கறன்நது.  இன்தம்கூட 

தற்தக்கக்கரண றழ் இஷபஞர்கள் சறஷநறல் 

ரடிக்வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் து 

றடுறப்தறற்கரக அகறம்ஷச ரலறரகப் தன உண்ரறப் 

ஶதரரட்டங்கஷபச் வசய்றதக்கறன்நரர்கள். அர்களுஷட 

அகறம்ஷச ரலறரண ஶதரரட்டத்றற்குகூட றப்தபறக்கர, 

அர்களுஷட ஜணரக ரலறரண குலுக்குக்கூடச் 

வசறசரய்க்கர ன்ஷ கரப்தடுகறன்நது.  

இந் றஷனறல் றச்சரக ங்களுஷட வகப 

றர்க்கட்சறத் ஷனர் அர்கள் றகவும் றரணரண 

தொஷநறல் றரரகச் சறந்றத்து இந்ப் தங்கரத் ஷடச் 

சட்டத்றஷண து அசறல் ரப்தறலிதந்து 

அகற்நஶண்டுவன்த இங்கு தொன்ஷத்றதக்கறன்ந இந்க் 

ஶகரரறக்ஷக - இந்ப் தறஶஷ - றஷநஶற்நப்தடுரணது, 

இந் ரட்டிற்கு வபறரடுகபறன் த்றறல் எத 

வகபத்ஷப் வதற்தக்வகரடுப்தற்கும் இந் ரட்ஷட 

உண்ஷரண ஜணரக ரவடன்த ற்நர்கள் 

அஷப்தற்கும் இந் ரட்டில் சட்டரட்சற 

ஷடவததகறன்நது ன்தஷக் கூநறக்வகரள்ற்கும் 

றஶகரலும்.  ணஶ, து ரட்ஷட ஜணரகம் ஶரக்கற, 

சட்டரட்சற ஶரக்கற, லறத்துஷநறன் சுந்றத்ஷ ஶரக்கற, 

உண்ஷரண ஜணரக ஶசரக ஆக்குற்கு இந்ப் 

தங்கரத் ஷடச் சட்டத்ஷ அகற்நற 'ல்னரட்சற' 

ன்தற்கு ல்ன ஷறனக்கத்ஷக் வகரடுக்கஶண்டு 

வன்த கூநற றஷடவததகறன்ஶநன்.  ன்நற.   

 

[தற.த. 6.55] 

 
ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළයළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப, றக 

தொக்கறரணவரத சஷத எத்றஷப்தை தறஶஷவரன்ஷந 

தொன்ஷத்றதக்கும் றர்க்கட்சறத் ஷனர் அர்களுக்கு ணது 

ன்நறஷ தொலில் வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். இற்கு 

தொன்ணதம் தனதொஷந இஶ றகரத்ஷ இந்ச் சஷதறஶன 

ஶதசறறதக்கறன்ஶநரம். இந்ப் தங்கரத் 

ஷடச்சட்டத்றன்கலழ் ஷகது வசய்ப்தட்டிதக்கறன்ந இஷபஞர், 

த்றகள் சறஷநறல் அஷடக்கப்தட்டிதப்தது வரடர்தரக - 

அர்கபது றடுஷன வரடர்தரகப் தல்ஶத சரத்வீகப் 

ஶதரரட்டங்கள் ஷடவதற்நறதக்கறன்நண. ஆணரல், த்த்த்றல் 

ஶடிரகப் தங்குதற்நற இஷபஞர், த்றகள்கூடப் 

தைணர்ரழ்வு ன்ந அடிப்தஷடறல் றடுஷன 

வசய்ப்தட்டிதக்கறன்ந தத்றல், இந் த்த்ம் 

தொடிஷடற்குப் தன கரனங்களுக்கு தொன்தரகக் 

ஷகதுவசய்ப்தட்டு சறஷநறல் அஷடக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

இஷபஞர், த்றகள் இன்தம்கூட றடுஷன 

வசய்ப்தடரலிதப்தது ஶஷணக்குரற றடரகும். 

குநறப்தரக கடந் 6 ரங்களுக்கு தொன்ணர் அர்கள் டரத்ற 

உண்ரறப் ஶதரரட்டம் கரரகத் றழ்த் ஶசறக் 
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கூட்டஷப்தறணர் அசரங்கத்துடன் டத்ற ஶதச்சுரர்த்ஷ 

கபறதெடரகக் குஷநந்தட்சம் தைணர்ரழ்றன் அடிப்தஷட 

றனரது அர்கபது றடுஷன உதற வசய்ப்தட 

ஶண்டுவன்தரகத் லர்ரணங்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்ட 

ஶதரதும்கூட அஷ ஷடதொஷநக்கு றல்ஷன. 

குநறப்தரக, ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந தவலிர 

ரட்டத்றலிதந்தும் இஷண அண்றத் ரட்டங்கபரண 

கண்டி, ததுஷப ரட்டங்கபறலிதந்தும்கூட இந்ப் 

தங்கரத் ஷடச் சட்டத்றன்கலழ் இஷபஞர்கள் ஷகது 

வசய்ப்தட்டு, குநறப்தரக கண்டி, ஶதரகம்தஷ 

சறஷநச்சரஷனறஶன அஷடக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். இந்ப் 

தங்கரத் ஷடச் சட்டத்துக்குக் கலரண ஷகதுகள், 

றசரஷகள் ன்தற்நறன் வகரடூத்  ன்ஷஷ, 

ன்ஷணப் வதரதத்ஷக்கும் ரன் அந்ச் சட்டத்றன்கலழ் 

றசரஷக்குட்தட்டன் ன்ந ஷகறஶன, ரன் ன்கு 

உர்ஶன். 4ஆம் ரடிக்கும் 2ஆம் ரடிக்கும் 

அஷக்கப்தட்டு றசரரறக்கப்தட்ட அததம் ணக்கும் 

இதக்கறன்நது. அந் ஷகறல் தரர்க்கும்ஶதரது ஷகது 

வசய்ப்தட்டுச் சறஷநகபறல் அஷடக்கப்தட்டிதக்கறன்ந இந் 

இஷபஞர்கபறன் றஷனஷ ன்தது றகவும் தரதூரண 

கரறசஷணக்குரற எத றடரக ரநறறதக்கறன்நது. அர்கபது 

ரக்குதோனங்கள் அர்களுக்கு தைரறர ஷகறஶன சறங்கப 

வரறறல் ளப்தட்டு, அர்கபறடம் எப்தம் வதநப்தட்டு, 

அற்நறன் அடிப்தஷடறஶனஶ குற்நப்தத்றங்கள் ரக்கல் 

வசய்ப்தட்டுள்பண. குநறப்தரக, ஶதரகம்தஷ 

சறஷநச்சரஷனறல் அஷடக்கப்தட்டுள்ப 12 இஷபஞர்கள் 

ரங்கள் தைணர்ரழ்வு வதற்தச் வசல்னத் ரர் ணக்கூநற 

ளத்துதோனரக அஷச்சுக்கு அநறறத்தும்கூட, உரற 

றத்றல் அஷச்சுக்கு அந் றடம் வசன்த ஶசறல்ஷன. 

அதுவரடர்தரண தல்ஶத ஆங்கஷப ரன் வகப 

அஷச்சர் அர்கபறடம் ஶடிரகச் சர்ப்தறத்தும், அஷச்சுக் 

கூடரக அநறறத்தும் அர்கபறன் றடுஷனக்கரக தொற்சறகஷப 

ஶற்வகரண்டஶதரதும்கூட, எஶவரத குற்நப்தத்றரறஷகறன் 

கலழ் இந் 12 சறஷநக் ஷகறகஷபத்ம் வரடர்தைதடுத்ற, குற்நச் 

சரட்வடரன்நறலிதந்து அர்கள் றடுஷன வததகறன்நஶதரது 

இன்வணரன்நறல் அர்கஷபத் வரடர்தைதடுத்றத் றதம்தவும் 

கூட்டிற்குள் அஷடக்கறன்ந எத வரடர்ச்சறரண வசன்தொஷந 

கடந் கரனங்கபறலிதந்து ஷடவதற்தக்வகரண்டு தகறன்நது.  

இந் றடத்றல் ரன் ஶடிரகச் சம்தந்ப்தட்டிதக் 

கறன்ந கடந் எத தட கரனத்றல்கூட றதம்தவும் றதம்தவும் 

என்தடவணரன்த தறன்ணறப்தறஷந்ரக இந்ச் சட்டத்துக்குக் 

கலரக இந் இஷபஞர்கள் தத்ப்தடுகறநரர்கள். அந் 

ஷகறல், அர்கள் ணறரண எத சறஷநக்கூடத்றல் 

அஷடக்கப்தட்டஶதரதும்கூட ஶதவரத குற்நத்றற்கு 

அர்கள் றடுஷன வசய்ப்தடுகறன்நஶதரது, ற்ஷந 

ஷகறகஶபரடு லண்டும் ஶசர்க்கப்தடுகறன்ந சந்ர்ப்தத்றல் 

சறஷநக்குள் ஶத றரண தொதகல் றஷனகள் உதரஷத்ம் 

அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறநது. தைணர்ரழ்வு 

வதற்ஶநதம் றடுஷன வதற்தச் வசல்ற்குத் ரவணத் 

ரங்கள் ளத்துதோனரகத் வரறறத்தும்கூட, இங்குள்ப 

ஷடதொஷநகபறஶன கரப்தடுகறன்ந ரங்கள் அரது, 

சட்டர அறதர் றஷக்கபத்றல் கரப்தடுகறன்ந 

ரங்கள், அஷச்சு ட்டத்றல் கரப்தடுகறன்ந 

வரடர்தறன்ஷகள் ஶதரன்ந தறச்சறஷணகள் கரரகத் து 

றடுஷன ன்தது வரடர்ச்சறரக ரறக்கப்தடுகறன்ந எத 

ன்ஷ கரப்தடுகறன்நது ன்த அர்கள் உர்கறநரர்கள். 

அர்கள் ரம் தைணர்ரழ்வு வதற்தச் வசல்ன றதம்தைரகக் 

கூநறத்ம் அஷணக்கூட ஷடதொஷநப்தடுத்துற்குத் ற்கரன 

அசறற் சூல் சரகரக இல்னரஷ றகுந் 

ஶஷணபறக்கறன்நது.  

ணஶ, இந் றடம் ணறஶ இன்த தரரளுன்நத்றல் 

றரத்றற்கு டுத்துக்வகரள்பப்தடுகறன்ந எத 

ஶதசுவதரதபரக ரத்றல்னரல், சட்டறட்டங்களுக்கு 

அப்தரற்தட்ட ஷகறஶன இஷண ஏர் அசறற் கரரகக் 

கதற, அசறல் ஷகறகள் ன்ந அடிப்தஷடறலும் இன் 

தறன்ணறறல்  அசறற் கரங்கள் இதக்கறன்நண ன்ந 

அடிப்தஷடறலும் இஷண றஷவுதடுத்ற இந்ச் 

சட்டத்றற்குக் கலரகக் ஷகது வசய்ப்தட்டிதக்கறன்ந 

இஷபஞர், த்றகபறன் றடுஷனக்கு இந் ல்னரட்சற 

அசரங்கம் டடிக்ஷகவடுக்க ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன். ன்நற.  

 
[தற.த. 7.00] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப, 

சறஷநரசம் அததறத்துக்வகரண்டிதக்கும் ஷகறகள் 

வரடர்தரண எத்றஷப்தைப் தறஶஷறல் ணது 

கதத்துக்கஷபக் கூநக் கறஷடத் ரய்ப்தைக்கு ன்நற! 

இப்தறஶஷ வரடர்தரக ணது கதத்துக்கஷப றக 

ஶஷணஶரடும் றசணத்ஶரடும் தொன்ஷக்க 

றதம்தைகறன்ஶநன். றகலண்ட கரனரக ஷடவதற்ந உள்ரட்டு 

த்த்த்ரல் தரறப்தஷடந்ர்கபறன் ண்றக்ஷக 

ண்றனடங்கரது. றக ஶரசரண இப்தைகஷப இந் ரடும் 

சந்றத்து; க்களும் சந்றத்றதக்கறநரர்கள்.  

றஶசடரக டக்குக் கறக்கு ரகரங்கபறல் ரழ்கறன்ந 

றழ் க்கள் ஆறக்கக்கறல் உறஷ இந்ஶரடு, 

உறஶரடு இதப்தர்கள் அங்கஷபத்ம் வீடு 

ரசல்கஷபத்ம் இந்து, அகற தொகரம்கபறல் ரளம் றஷனஷ 

வரடர்ந்ண்ம் இதக்கறன்நது. றஶசடரக 

வததந்வரஷகரண இஷபஞர், த்றகள் இன்தம் அசறல் 

ஷகறகபரக சறஷநரசம் அததறக்கும் அனம் வரடர்ந் 

ண்ம் இதக்கறன்நது. த்த்ம் தொடிந்து 07 தடங்கபரகறத்ம் 

அசறல் ஷகறகள் வரடர்தரண எத தொடிவும் இல்னரல் 

இளத்டிக்கப்தடுது ந் ஷகறலும் ற்தக்வகரள்பக் 

கூடிரக இல்ஷன. இந் ரட்டில் லண்டுவரத த்த்ம் ன்ந 

ஶதச்சுக்ஶக இடறல்ஷன. அவ்ரநரண றஷனறல் அசறல் 

ஷகறகஷபத் வரடர்ந்தும் சறஷநறல் அஷடத்துஷத்றதப்தது 

ல்னரட்சறக்கு எத கபங்கத்ஷஶ ற்தடுத்துகறன்நது.  

2015ஆம் ஆண்டு சணரற ரம் ஷடவதற்ந சணரறதறத் 

ஶர்லில் டக்கு, கறக்கு ற்தம் ஷனகத்றல் ரளம் 

அஷணத்துத் றழ் க்களும் ற்ஶதரஷ சணரறதற 

அறஶகு ஷத்றரறதரன சறநறஶசண அர்கபறன் வற்நறக்கு 

றசஷத்ரர்கள். ரட்டிஶன ல்னரட்சற ற்தடஶண்டும்; 

சர்ரறகரம்  எறக்கப்தடஶண்டும்; றழ் க்கள் லண்டும் 

இல்தை ரழ்க்ஷகக்குத் றதம்த ஶண்டும்; அசறல் ஷகறகள் 

றடுஷனரகஶண்டும் ன்ந வததம் றர்தரர்ப்தைக் 

களுடஶணஶ ற்ஶதரஷ சணரறதறக்கு டக்கு, கறக்கு 

ற்தம் ஷனக க்கள் ரக்கபறத்ரர்கள்; அறல் வற்நறத்ம் 

கண்டரர்கள். ஆணரல், அந் றர்தரர்ப்தை தொளஷவதநரல் 

இளதநறப்தட்டுக் வகரண்டிதப்தஷ இன்த றசணத்துடன் 

தரர்க்கஶண்டித்ள்பது.  

ட, கறக்கறல் றனற த்த்த்றணரல் அங்கு ரளம் க்கள் 

ரத்றல்ன, ஷனகத்றலிதந்து இடம்வதர்ந்து அங்கு 

குடிஶநற க்களும் வததபறல் தரறக்கப்தட்டரர்கள். 

வததம்வரஷகரஶணரர் உறர் இந்துள்பரர்கள். த்த் 

கரனப்தகுறறல் வததபரக ஷனக இஷபஞர், த்றகள் 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ஷகதுவசய்ப்தட்டரர்கள். அர்கபறல் வததந்வரஷகரஶணரர் 

கரரல்ஶதரத்ள்பரர்கள். இர்கபறல் தற்தக் 

கக்கரணர்கள் "தங்கரறகள்" ன்ந தொத்றஷஶரடு 

சறஷநறல் அஷடக்கப்தட்டரர்கள். அர்கள் வரடர்ந்தும் 

ஷகறகபரக இதப்தது வ்ஷகறலும் ற்தக்வகரள்பக் 

கூடிரக இல்ஷன. த்த்ம் தொடிந்துறட்டது; ரடு ஷக்குத் 

றதம்தறக்வகரண்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், ஷகறகபறன் 

றஷனஷறல் வ்ற ரற்நதொம் இல்ஷன. ணஶ, 

தங்கரத் ஷடச்சட்டம் லக்கப்தடஶண்டும். அசறல் 

ஷகறகள் ஷரண ரழ்ஷ ஶற்வகரள்ற்கு 

சறரகப் வதரதுன்ணறப்தை அடிப்தஷடறல் கரனம் ரழ்த்ரது 

றடுஷன வசய்ப்தடஶண்டும். லிவுற்நறதக்கும் அர்கபது 

குடும்தங்கள் ஷரண ரழ்ஷ ரழ்ற்கு ற்ந 

சறகஷப ற்தடுத்றக்வகரடுக்கஶண்டும் ன்த ஶகட்டு, 

றஷடவததகறன்ஶநன். ன்நற! 

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු ම්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහිහ 4 

හරඹෂක තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 7.03] 

 
ගරු චන්දිම ගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  අද දින 

රු ආර්.  සඳ්තද්ත විඳෂක නහඹතුභහ විසි්ත ගගනන රද 
ගඹෝනනහ  සඵ්තධගඹ්ත අදවස ඳශ කිරීභට රළබීභ අඹ ගොට 

රනහ. අවුරුම් 30ෂක  33ෂක හගේ හරඹෂක තුශ ග ස යග්ඨ 
ඳළතුණු ්තනශධ අයරඹ ප්රතිපරඹෂක විධිඹට  විවිධ ගමෝදනහ 
රඵපු ගදභශ නහති තරුණඹ්ත  සියබහයග  යහ තිගඵනහ. ග ස 

තරුණඹ්ත එෂක භභත් අනුයහධපුයඹ ඵ්තධනහහයග  හරඹෂක 
ත ශහ. ඔවු්තගේ ංග  ජ ඵ අඳට දළගනනහ. ඒ හගේභ අපි 
ද්තනහ  ඔවු්ත තභ්තගේ නහතිඹ ගනුග්ත ග ස යග්ඨ වමුදහ 

එෂක ළටුභට ඉදිරිඳත් ගච්ම පිරිස ඵ.  ජර්ක හ වන 
සියතම්භ තුශ ඔවු්තට විවිධ ප්රලසන ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඒ ලධහ 
අපි ඉල්රහ සිිනනහ  ග ස ගමෝදනහ ළන ඉතහ ඉෂකභලධ්ත නීතිභඹ 
ලගඹ්ත ගොඹහ ඵරහ තීයණඹෂක අයගන   ඔවු්තට එල්ර ම් ඇති 

ගමෝදනහරට ග ස තරුණඹ්ත  සඵ්තධ නළත්න ස  ඔවු්ත ඒහයි්ත 
ලධදවස ය්තන කිඹරහ. ඒ හගේභ ඵහු ගමෝදනහ තිගඵන 
පුශරඹ්ත පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට ගඹොමු යරහ  ඔවු්ත ට ග ස 

හභහමී ඳරියඹ තුශ තභ්තගේ යහතී්ත එෂක ජීවිතග  ඉතිරි 
බහඹ ත ය්තන අසථහෂක රළියඹ යුතුයි කිඹරහ භහ 
ගඳෞශලි විලසහ යනහ.  

විගලේගඹ්තභ කිඹ්තන ඕනෆ  එදහ ගදභශ නහතිඹ්තග්ත ියහි 
වුණු ත්රසතහදඹට අභතය යහනය ත්රසතහදඹකුත් තිබුණු ඵ. ඒ 
යහනය ත්රසතහදඹ තුශ ආඩුක්ට විරුශධ ඳහර්ලස කහතනඹ යපු 

අසථහ තිබුණහ. භහධයග  ජ්ත කහතනඹ ශහ. සිංවර භහධයග  ජ්ත 
කහතනඹ ශහ; මුසලි ස භහධයග  ජ්ත කහතනඹ ශහ; ගදභශ 
භහධයග  ජ්ත කහතනඹ ශහ. ග ස හගේ කහතන රැල්රෂක ඳසු ගිඹ 
හරග  ක්රිඹහත්භ වුණහ. වළඵළයි  ඔඹ කහතන රැල්රට කි 

යුතු පුශරඹ්ත වුද කිඹරහ තවවුරු ය්තන තභත් වළකිඹහ 
රළියරහ නළවළ. තභත් ඒ සිශධී්ත  සඵ්තධගඹ්ත ගඵොගවොභ ඳවශ 
භ්ඨටග ස ඉත්ත්ත තභයි ඵ්තධනහහයත ගරහ ඉ්තග්ත.  

තභ්තගේ අලයතහ භත ඒ ළරසු ස තභ්තගේ ඳවශ 

ලධරධහරි්ත රහ ක්රිඹහත්භ යපු  නළත්න ස වමුදහග  
හභහජිඹ්ත ගවෝ ගනත් ඳහර්ලසඹ්ත ඒ වහ ගඹොදපු 
පුශරඹ්ත අද ගඵොගවොභ ලධම් ළනසිල්ගල් ජීත් ගනහ. ග ස 
යග්ඨ නහති ධනඹ ගෝින ණලධ්ත ගොය ස යපු  ඒ හගේභ 

ග ස යග්ඨ භවනන මුදල් අලධසි ගර ඳරිවයණඹ යපු උදවිඹ 
ඵ්තධනහහයත ගරහ තිගඹ්ත ගදග්ත එළිඹට එනහ. ග ස 
තභයි ඹථහර්ථඹ. තභ්තගේ නහතිඹ ගනුග්ත ්තනශධ 

අයරඹට ගිහිල්රහ අදත් ඵ්තධනහහයත ගරහ ඉ්තන 
තරුණඹ්ත ග ස ඹථහර්ථඹත් එෂක ගඵොගවොභ නසල්ගර්ත 
තභයි ජීත් ග්තග්ත. ඒ ලධහ භභ විලසහ යනහ  ග ස ඹව 

ඳහරන ආඩුක් තුශ එගවභ නහති ධනඹ ගොය ස යපු යනග  
ඉවශ තනතුරු දයපු උදවිඹට ඒ විධිඹට ඇඳ රඵහ ළනීග ස 
වළකිඹහ තිගඵනහ න ස  ඔවු්තට නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ග්තග්ත ඒ 

විධිඹට න ස  ඒ හගේභ ඉතහ ගින හරඹකි්ත තභ්තට අලය 
ඳරිදි නීතිඹ වසුරුහ ්තන ඔවු්තට වළකිඹහ තිගඵනහ න ස  ඒ 
අසථහ ගදභශ තරුණඹ්ත ගනුගනුත් රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ. 
එගවභ ගනොවුගණොත්  අගප් ග ස ංහිඳිඹහට අනහතග  ජ ඵහධහ 

ඇතිග්තන පුළු්ත. ගදභශ නහති තරුණඹ්තට ඩහ ග ස යටට 
වහලධ යපු  ග ස යට විනහල යපු  ග ස යග්ඨ නහති ධනඹ 
තභ්තගේ ගඳෞශලි බදරඹෂක කිඹරහ ල්ඳනහ යරහ 

ඳරිවයණඹ යපු උදවිඹට රළගඵන වනඹට ඩහ ළිහ වනඹෂක 
ඵ්තධනහහයත ගරහ ඉ්තන ඒ ගදභශ තරුණඹ්තට රළියඹ 
යුතුයි කිඹරහ ප්රහල යමි්ත භභ ලධවඬ ගනහ. සතුතියි. 

  
[අ.බහ. 7.07] 
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  විඳෂක නහඹ රු 

 සඳ්තද්ත භ්තත්රීතුභහ විසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද බහ ල් 
තළබීග ස ගඹෝනනහට රුණු ීමඳඹෂක ඉදිරිඳත් ය්තන භහ 

ළභළතියි.  

රංහග  රැවු ස වුරුර ව සිය වුරුර ළිහභ 
හභහජි හිතතු්ත ප්රභහණඹෂක හිටපු ගශලඳහරන යහඳහයඹෂක 
විධිඹට අඳට ග ස ප්රලසනඹ පිළිඵ ඉතහභ ගවො අගඵෝධඹෂක 

තිගඵනහ. ඒ ලධහ ඉතහ ඳළවළදිලිභ 2009 ර්ග  යුශධඹ 
අහන අසථහග  සිටභ ඳෂකඹෂක ලගඹ්ත අඳ ග ස 
 සඵ්තධගඹ්ත ඹ ස කිසි සථහයඹ ඉ්තනහ. යහ ළනී ස 

 සඵ්තධ ළිහ ප්රභහණඹෂක තිගඵ්තග්ත ගොතන රද රුණු; 
ගොතන රද ගමෝදනහ කිඹරහ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ද්තනහ.  

භ ට එවහ ඳළත්ගත් අසුග්ත සිිනන රු ලධවහල් රප්ඳත්ති 

භ්තත්රීතුභහත් 1989 ර්ග  සිට අවුරුම් තුන වභහයෂක රැවු ස 
බහයග  සිිනඹහ. එතුභහ භහන අයිතිහසි ස නක්ෂක file යපු 
අසථහග  ජ වදිසි නීතිඹ ළලධ ඔෂකගෝභ ගශල් තිගඵශ ජ 

අහනග  කිසිභ ගමෝදනහෂක නළති එතුභහ ලධදවස ශහ. 1989 
ර්ග  භහර්තු භහග  සිට 1992 ර්ග  ගදළ සඵර් භහඹ න 
ගතෂක එතුභහ යහ ගන සිිනඹහ. එතුභහට ගොනු යරහ තිබුණු 
ගමෝදනහ ඵළලුගොත් ඔහභහ ිය්ත රහඩ්තට ගොනු යපු 

ගමෝදනහරට ඩහ ගරොකු ගමෝදනහ තභයි එතුභහට ගොනු ය 
තිබුගඩු. ඒ ලධහ අපි ගවොටභ ද්තනහ  ග ස ගමෝදනහ ගොතරහ 
දභන ඵ. එගේ ගමෝදනහ ගොතහ දභපු හභහනය තරුණයි්ත 

සිඹඹෂක හගේ ප්රභහණඹෂක රැවු ස වුරුර ඉ්තනහ. භවරු 
රි්ත ය ලධදව රඵහ තිගඵනහ.  ඒ අඹ අතරි්ත භවය අඹ රු 
ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  ලධලසචිත ගමෝදනහට ළයදිරු 

වුණත්  සිය ගදය ත ය්තන ඕනෆ හරඹට ඩහ ළිහ හරඹෂක 
දළ්ත ඔවු්ත රැවු සබහයග  ඉරහ තිගඵනහ. ඒ පුශරයි්ත 
දළනටභත් ඒ දඬුභ රඵහ තිගඵනහ.  
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භෆත ජ අගප් ඳෂකග  භ්තත්රීයගඹකුට රිභහ්තඩ් බහයග  

සිිනන එල්ටීටීඊ හභහජි තරුණගඹකු call යරහ තිබුණහ.  ඔහු 
කිඹරහ තිබුණහ  "දළනට ඔහු අවුරුම් වතෂක තිසගේ හිගර් ඉ්තනහ. 
ඔහුගේ යදට හිගර් ගිඹහ න ස  ඔහුගේ දඬුභ එඳභණ හරඹෂක 
රළගඵ්තග්ත නළවළ. අවුරුම් ඳවයි රළගඵ්තග්ත" කිඹරහ.  

ප්රතිඳත්තිඹෂක ලගඹ්ත රැවු ස සියරු්ත ගතෝයහ ගබ්යහ 
ගන ලධදවස ශ යුතුයි කිඹන සථහයග  අපි ඉ්තනහ. ඒ 
හගේභ ලධලසචිත ගමෝදනහ තිගඵන  නක් දභ්තන ඕනෆ අඹට 

ඉෂකභලධ්ත නක් දභ්තන ඕනෆඹ කිඹන සථහයග ත් අපි ඉ්තනහ. 
ග ස අතරි්ත ඵහුතයඹෂක ගොතන රද ගමෝදනහ කිඹරහ අපි ද්තනහ.  

ඒ එෂකභ අපි කිඹ්තන ඕනෆ රුණු ගදෂක ල්තළබීග ස 
ගඹෝනනහග  තිගඵනහ. විඳෂක නහඹ රු ආර්.  සඳ්තද්ත 
භළතිතුභහ ලිඹහ තිගඵන අදව එතය ස ලධළයදි නළවළ. 1971 ජ ත්  

1988-89 ජ ත් නනතහ විමුෂකති ගඳයමුණට විගලේ කිසිම් භහෂක 
ආඩුක්කි්ත රළියරහ නළවළ. 1977 ජ න ආඩුක් ඵරඹට ඳත් 
වුණහට ඳසගේ -අඳ ලධහ ගනොගයි.- ඒ ආඩුක්ග භ යත්ය්ත 

නහහය ස යපු ගවොරු්තටත් අඳට දඬු ස  ජපු ඳනතකි්තභ දඬු ස 
යපු ලධහ අඳයහධ යුෂකති විලධලසමඹ ගොමි්ත බහ ඳනත අගවෝසි 
ය්තන සිශධ වුණහ. ඒ ලධහ තභයි නනතහ විමුෂකති ගඳයමුගඩු 

හභහජිඹ්ත එළිඹට ආග . 1989 අත් අඩංගුට ත් දදවස 
ණනෂක ලධදවස වුගඩු  1994 ඳහර්ලිග ස්තතු විසුරුහ වළරිඹහට 
ඳසුයි. වදිසි නීතිඹ භෂක ඇතුශත  සභත ය ්තන ඵළරි වුණු 

ලධහ තභයි ඔවු්ත එළිඹට ආග . ඒ ලධහ රු විඳෂක නහඹතුභහට 
භභ කිඹ්තන ළභළතියි  අඳට එගවභ විගලේ භහෂක රළියරහ 
නළවළ කිඹරහ. අඳට සිංවර-ගදභශ කිඹරහ ප්රලසනඹෂක නළවළ. ග ස 
තරුණ තරුණිඹ්ත ගශලඳහරන ගවේතු භත ග ස යහඳහයරට 

 සඵ්තධ වුණු අඹ. එල්ටීටීඊ ංවිධහනග  හිටපු නහයිහෂක න 
තමිලිනීගේ ෘතිඹ කිඹන ගොට ගත්ගයනහ  අති ඵහුතයඹෂක 
ගදනහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ඵළඳිරහ තිගඵ්තග්ත භහනභඹ  

ගශලඳහරනභඹ ප්රලසන ලධහඹ කිඹන එ. නමුත්  අපි රැවු ස 
වුරුර ජ දකින ගදඹෂක තිගඵනහ. ගශලඳහරන ගවේතු භත 
අයශඹට  සඵ්තධ ගරහ -භවය විට යග්ඨ නීති ඩපු; ළයදි 

යපු අඹ ්තන පුළු්ත.- හිටපු අඹ භහනසි කහතනඹ යන 
ළඩටව්ත ගොඩෂක ක්රිඹහත්භ ගනහ. ඔවු්තගේ ගඳෞරුඹ 
්ඨටනහ. ඔවු්තට භහනසි හිරිවළය යනහ. අපි ගවොඳි්ත 

ද්තනහ  රැවු ස වුරුර ඉතහභ නය ආහයඹට භහනසි 
ලගඹ්ත තරුණඹ්ත විනහල යන ටයුත්ත යන ඵ. ඒත් 
අගප්භ අත් දළීම සලි්ත අපි කිඹ්තන ඕනෆ. 

 ග ස අසථහග  ජ අහන රුණ ලගඹ්ත භභ කිඹනහ  
ගභ්තන ග ස හයණඹ. රු ලධගඹෝනය හය බහඳතිතුභලධ  අද 

අගප් යග්ඨ රැවු සරු්ත  සඵ්තධ ප්රලසනඹ - ගභඹට අදහශ 
ඇභතියඹහ න ස ංහිඳිඹහ  සඵ්තධ අභහතයහංලඹෂක බහයගන  
ග සහට උත්තය ගද්තන ඉ්තනහ.- ත යුතු තිගඵ්තග්ත නීතිභඹ 

ඳළත්ගත්තත් resettlement ඳළත්ගත්තත් ගනොගයි. ග ස ප්රලසනඹ 
ත යුතු තිගඵ්තග්ත ගශලඳහරන ලගඹ්ත. ගශලඳහරන 
ලගඹ්ත ළරකුහට ඳසගේ ග ස යග්ඨ ගඳො වසිඹ  වමුදහ අංලර 
කුභන ආහයග  ගශල්රට ග ස තරුණයි්ත  සඵ්තධ වුණහද 

කිඹන එ පිළිඵ ඔවු්තට අදවෂක ්තන පුළු්ත. ගභොද  
ග ස එෂකතයහ විධිඹ ගශලඳහරන ප්රලසනඹෂක. අසථහ 
ණනහ ජ විඳෂක නහඹතුභහ ග ස  සඵ්තධගඹ්ත ථහ යරහ 

තිගඵනහ. අඳත් කිඹරහ තිගඵනහ.  

ඒ ලධහ ගභඹ ඉත් ශ යුතුයි. විගලේගඹ්තභ නනතහ විමුෂකති 
ගඳයමුණ වළිනඹට අපි දිගි්ත දිටභ සිිනන සථහයඹ තභයි  
ත්රසතහදඹ ළශළෂකම්ග ස ඳනතෂක දළ්ත ගොගවොභත් ඕනෆ නළවළ 
කිඹන එ. ත්රසතහදඹ ළශළෂකම්ග ස ඳනත වහභ අගවෝසි ශ 

යුතුයි. ඒ හගේභ අපි ගභඹ ආඩුක්රභ යසථහ ංගලෝධනඹ 

වහත් ගඹෝනනහ යරහ තිගඵනහ. අපි ග ස ඳහර්ලිග ස්තතුග  

අලුත් නීතිඹෂක  සභත ය ්තන ඕනෆභ තිගඵනහ  අගප් යට 
තුශ සිවිල් යුද තත්ත්ඹෂක තිගඵනහඹ කිඹන ලධභනඹ 
ඳහර්ලිග ස්තතුග්ත  සභත ය ළනීභකි්ත ගතොය ්රිවිධ වමුදහ 
යට අබය්තතයග  සිම් න යග්ඨ නනතහගේ ළයලි ගෝරහවර 

ගවෝ  යග්ඨ නනතහගේ ප්රලසන  සඵ්තධගඹ්ත භළදිවත් ගනොවිඹ 
යුතුයි කිඹරහ. ඒ වහ ගඳො වසිඹ  සඵ්තධ වුණහභ ඇති. ගභොද  
යුගයෝඳඹ ත්ගතොත් යුගයෝඳග  ගොඩෂක යටර යට ඇතුගශේ 

සිම්න ප්රලසන විීමභ වහ ්රිවිධ වමුදහ ගඹොදහ්තග්ත නළවළ. 
අගප් යග්ඨ සිවිල් යුද තත්ත්ඹෂක තිබුණහ  ගඵම් සහ ජ යුශධඹෂක 
තිබුණහ. ඒ අසථහග  වමුදහ භළදිවත් ම්භ  සඵ්තධ අඳට 

ඳළවළදිලි අගඵෝධඹෂක තිගඵනහ. 

නමුත්  ග ස ප්රලසනඹ වමුදහ ප්රලසනඹෂක ගනගයි. ග ස සිවිල්  
ගශලඳහරන ප්රලසනඹෂක. ඒ ලධහ භභ ගඹෝනනහෂක ග ස භඟභ 

ඉදිරිඳත් ය්තන ළභළතියි.  

ඉදිරිග  ජ යට අබය්තතයග  ප්රලසන වහ ්රිවිධ වමුදහ ගඹොදහ 
්තනහ න ස එඹ ශ යුතු ්තග්ත  එෂකගෝ විගශල 
ආරභණඹ ජ. නළත්න ස ආඩුක් ඳහර්ලිග ස්තතුට ඉදිරිඳත් 

ය්තන ඕනෆ  දළ්ත විගලේ සිවිල් යුද තත්ත්ඹෂක තිගඵනහ 
කිඹරහ. නළතු  හිගතන හිගතන ඳළිඹට වදිසි නීතිඹයි  ත්රසතහදඹ 
ළශළෂකම්ග ස ඳනත් ගඹොදහ ළනීභ ළයදියි කිඹන සථහයඹත් අපි 

ප්රහල යමි්ත  සිඹඹට ආ්තන තරුණ තරුණිඹ්තට ඉදිරිඳත් 
ම් තිගඵන ගමෝදනහත්  ඔවු්ත රැවිඹ්ත ලගඹ්ත සිින හරඹත් 
රහ ඵරහ  ඔවු්ත ලධදවස කිරීභට ටයුතු ය්තන ඕනෆ කිඹන 

රුණ ඉදිරිඳත් යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[தற.த. 7.14] 

 

ගරු ඩ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கஶப! 

தங்கரத் ஷடச் சட்டத்றன்கலழ் ஷகது வசய்ப் 

தட்டிதக்கறன்ந றழ் அசறல் ஷகறகஷப றக றஷறல் 

றடுறக்க ஶண்டும் ன்ந ஶகரரறக்ஷக வரடர்தறல் இன்த 

றர்க்கட்சறத் ஷனரறணரல் வகரண்டுப்தட்ட தறஶ 

ஷஷ ஆஶரறத்ணரக ரன் சறன றடங்கஷபக் 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்ஶநன்.  

இன்த இந் அசறல் ஷகறகபறதஷட றடுஷன 

தற்நற றடம் ங்களுஷட க்களுஷட ணங்கபறல் றகப் 

வதரறவரத டுரக, சுஷரக றற்கறநது. இன்த றழ் 

க்கள் ணறக்றறல் இதப்தற்கு றகதொக்கற கரம், 

இந் அசறல் ஷகறகபறதஷட றடதொம் கரரல் 

ஶதரணர்களுஷட றடதொரகும். இந் அசரங்கம் 

அற்கரண சரறரண தறஷன இன்ணதொம் 

வசரல்னரலிதக்கறன்நது. 2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 

தைற அசரங்கம் அஷக்கப் தட்டது. ங்களுஷட க்கள், 

குநறப்தரக சறஷநறலிதக்கறன்ந ஷகறகள் ங்களுஷட 

உநறணர்கள்தோனம் இந் ஆட்சற ரற்நத்றற்கு றகவும் 

தரடுதட்டரர்கள். ஆணரல், இன்த ல்னரட்சறவன்த 

வசரல்கறன்ந இந் அசரங்கத்துக்கு ங்களுஷட ஷகறகபறன் 

றடுஷன வரடர்தரக ஏர் ஆக்கதர்ரண தொடிஷ, எத 

ணறரதறரணரண தொடிஷ அசறல் ரலறரக டுப்தற்கு 

இவ்பவுகரனம் டுக்கறநது. இந்த் ரரணது, அந் 

அசறல் ஷகறகளுக்கும் அர்களுஷட குடும்தங்களுக்கும்  

றகவும் ரற்நரக இதக்கறன்நது; ங்களுஷட றழ் 

க்களுஷட ணங்கபறல் றகப் வததம் ஶஷணரக 
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

இதக்கறன்நது. அந்ஷகறல் வகௌ அஷச்சர் அர்களும் 

இந் அசரங்கதொம் அசறல் ரலறரக அடகற இற்கு எத 

சரறரண, ணறரதறரண தொடிஷ ங்க ஶண்டும். அந்க் 

ஷகறகள் வசய் குற்நத்றற்கு ங்கப்தடும் ண்டஷணக்கு 

ஶனரக இவ்பவு கரனதொம் ண்டஷண அததறத்து 

றட்டரர்கள். ஆகஶ, இன்த வகப அஷச்சர் அர்கள் 

இற்கு எத ல்ன தறஷன ங்கற உரற டடிக்ஷககஷப 

றக றஷறல் டுப்தரவன்த ம்தைகறன்ஶநன்.  

ஶலும், இன்தவரத றடத்ஷத்ம் குநறப்தறட ஶண்டும். 

இன்த இற்குப் தறல் ந்ரல் ன்நரக இதக்குவண 

றஷணக்கறன்ஶநன். கடந் 2015ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 

ஆர். குனரசர ன்ந எத ஷகறக்குப் தைணர்ரழ்பறக்கும்தடி  

வகரளம்தை ஶல் லறன்நத்ரல் லர்ப்தை ங்கப்தட்டது. 

ஆணரல், இன்த ட்டு ரங்கபரகறத்ம் அந்க் ஷகற 

தைணர்ரழ்பறக்கப்தடரல் அதரதைம் சறஷநச்சரஷனறல் 

டுத்து ஷக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர். அரது, அதக்குப் 

தைணர்ரழ்பறப்தற்கு எத லறன்நத்ரல் உத்றடப்தட்ட 

தறன்தைம் அர் தைணர்ரழ்வுக்கு அஷத்துச்வசல்னப்தடரல் 

அதரதைம் சறஷநச்சரஷனறல் ஷகறரக இதக்கறன்நரர். 

ஆகஶ, அந்க் ஷகறஷ றகறஷறல் தைணர்ரழ்வுக்கு 

அதப்த ஶண்டும். அர் எத தட தைணர்ரழ்வுக் 

கரனப்தகுறறல் ட்டு ரங்கள் சறஷநறல் இதந்துறட்டரல், 

இன்தம் ரன்கு ரங்கள் தைணர்ரழ்வுக்கதப்தற அஷ 

றடுஷன வசய்ஶண்டுவன்த ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

ஶலும், அதரதைம் லறன்நத்றல் இதக்கறன்ந 12 

க்குகஷப வுணறர ஶல் லறன்நத்றற்கு ரற்தம்தடி 

கடந் 11ஆம் றகற வகௌ அஷச்சர் அர்கபறடம் ரன் 

ஶகட்டிதந்ஶன். அதுகுநறத்து அஷச்சர் அர்கள் ன்ணறடம் 

கடிம் ஶகட்டிதந்ரர். அணடிப்தஷடறல் 18ஆம் றகற கரஷன 

ஶடிரக அஷச்சுக்குச் வசன்த வகௌ அஷச்சர் 

றஜரம ரஜதக்  அர்கபறடதொம் வகப அஷச்சர் 

வகௌ சுரறரன் அர்கபறடதொம் சம்தந்ப்தட்டர் 

களுஷட வதர் ற்தம் க்கு றதங்கஷபக் ஷகபறத் 

றதந்ஶன். ஆகஶ, அந் க்குகஷப றகறஷறல் 

வுணறர ஶல் லறன்நத்றற்கு ரற்தம்தடி வகப 

அஷச்சர் அர்கபறடம் தறரக ஶண்டிக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

இந் றஷனறல், இன்த இனங்ஷகறல் டக்கறன்ந 

தனறரண சம்தங்கஷப ரங்கள் உற்தஶரக்குகறன்ந 

ஶதரது து க்கள் த்றறல் றகவும் ஏர் அச்சரண சூழ்றஷன 

உதரகறறதப்தஷக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

வதரதுரக, றழ்க் கனரசரங்களுடன் ங்களுஷட க்கள் 

வசநறந்துரழ்கறன்ந தகுறகபறல் - வதௌத் த்ர்கள் 

இல்னர இடங்கபறல் - இந்துக் ஶகரறல்களுக்கதகறல் வதௌத் 

றகரஷகள் றகவும் ஶகரக அஷக்கப்தடுகறன்நஷ து 

க்கள் த்றறஶன றகப்வததம் அச்சத்ஷ ற்தடுத்ற 

றதக்கறன்நது.       

அதடன் வரடர்தைதட்ட இன்வணரத றடத்ஷத்ம் 

தரர்க்க ஶண்டும். உண்ஷறல் இஷணச் வசரல்ற்கு 

ஶஷணரக இதக்கறன்நது. இங்கு சறன றடங்கஷபக் 

கஷத்ரல், இணரம் கஷப்தரக லங்கள் குநறப்தறடு 

கறன்நலர்கள். இன்ஷந தத்றரறஷகறல் எத வசய்ற 

வபறந்றதக்கறன்நது. அரது, ஶற்த ஶதரஷணப் 

தல்கஷனக்ககத்றல் கல்ற கற்கும் றழ் ரர்கஷப 

ரழ்ப்தரம் வசன்த கல்ற கற்குரத கூநற சறங்கப 

ரர்கள் ரக்கறறதக்கறநரர்கள். அப்தடி ரக்கப்தட்டரகக் 

கூநப்தட்டிதக்கும் அந்ச் வசய்றஷப் தத்றரறஷகறல் 

தரர்க்கறன்நஶதரது றகவும் ஶஷணரக இதக்கறன்நது. 

இப்தடி எவ்வரத றடரக ங்கள் றழ் க்களுஷட 

ணங்கஷப ஶஷணப்தடுத்துகறன்ந றடங்கள் வரடர்ந்து 

அங்ஶகநறக் வகரண்டிதக்கறன்நண. அந்ச் சம்தம் 

ஷடவதற்நற்கரண உண்ஷரண கரத்ஷக் கண்டநற 

ஶண்டும். அஶஶத்றல் இந் அசரங்கம் அற்கு 

தொளப்வதரதப்ஷதத்ம் ற்க ஶண்டும். ங்களுஷட 

ரர்கள் உபறல் ரலறரகப் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள்; 

றகவும் ஶஷணப்தடுகறன்நரர்கள். அர்கள் தரறக்கப் 

தடுகறன்ந றடம் வபறறல் ரது. இப்தடிரண 

சூழ்றஷனறல் அர்கள் ரக்கப்தடுகறன்நஷ ங்கள் த்றறல் 

றகவும் ணஶஷணஷத் ந்றதக்கறன்நது.    

 

ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வகப உதப்தறணர் அர்கஶப, உங்களுஷட உஷஷ 

தொடித்துக்வகரள்ப ஶண்டும்.  

 

ගරු ඩ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இன்தம் எத றறடம் ரதங்கள்.  

இன்த வகப அஷச்சர் றஜரச ரஜதக்ஷ அர்கள் 

இங்கு தஷக றல்ஷன. ணஶ, வகப அஷச்சர் 

சுரறரன் அர்கஶப அர் சரர்தரகப் தறனபறப்தரவண 

ம்தைகறன்ஶநன். ஆகஶ, வகப அஷச்சர்கஶப, 

உங்களுஷட தறலில் ரன் குநறப்தறட்ட றடங்கள் தொக்கற 

ரக உள்ரங்கப்தட ஶண்டும். ங்களுஷட அசறல் 

ஷகறகள் சம்தந்ப்தட்ட உங்களுஷட தறஷன க்கள் இன்த 

றகவும் றர்தரர்த்துக் வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்; ங்களுஷட 

றழ் சதோகம் றர்தரர்த்து றற்கறன்நது. அந் ஷகறல், எத 

ல்ன வசய்றஷ ங்களுஷட க்களுக்கு அபறக்க ஶண்டும். 

அசறல் ஷகறகள் றக றஷறல் ங்களுஷட குடும்தங் 

களுடன் இஷந்து அர்களும் ஜணரக லஶரட்டத்றல் 

கனந்துவகரள்ற்கு றகுக்க ஶண்டுவன்த ஶகட்டு, 

றஷடவததகறன்ஶநன். ன்நற. 

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, வகப அஷச்சர் டி.ம். சுரறரன் 

அர்கள். உங்களுக்கு 10 றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டுள்பண.  

    
[7.20 p.m.] 

 
ගරු ඩී. එේ. වහලළක නළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 

ප්රතිවංවහකරණ  පුනරු කථළඳන  නෆලත ඳදිංික ි්ීමම ශළ 
හින්දු ආගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறஷநச்சரஷனகள் 

தசலஷப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிஶற்நம் ற்தம் 

இந்து அலுல்கள் அஷச்சர்) 

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

Thank you very much, Mr. Deputy Chairman of 

Committees. I am also very thankful to the Hon. R. 

Sampanthan for raising this issue today regarding the 

suspects who have been kept under the PTA  and their 
present situation.   
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There were a number of  speakers who substantiated 

the fact that these suspects have been kept in custody for a 
long period of time, but no proper steps have been taken 

to release them. I will give certain statistics to this august 

Assembly to show that this Government under the 

leadership of His Excellency the President and the Hon. 
Prime Minister has taken all steps that may be necessary 

to see that the suspects who have been kept in custody are 

released at the earliest. It should be acknowledged that 

there had been a delay in the Attorney General‟s 
Department sometime ago.  As the Hon. R. Sampanthan 

very clearly said, there has been a change in the system in 

the Attorney General‟s Department and  I must thank the 

officials of the Attorney General‟s Department, because 
now they are expeditiously trying to solve these issues 

that are pending in the High Courts in this country. These 

suspects have been kept under the PTA and the Hon. R. 

Sampanthan very clearly said that this is an obnoxious 
law, which cannot prevail in this country today. I think 

our Government is also of the same view and taking that 

into consideration  he said that the Hon. Minister of 

Foreign Affairs had mentioned in this august Assembly in 
June that steps will be taken to repeal this Act.  

I wish to very clearly say that I had a meeting with the 
Hon. Minister of Law and Order this afternoon. He made 

it very clear to me that this Act is going to be repealed 

and all steps have been taken with regard to that.  There 

will be be another meeting tomorrow and a new provision 
will be brought in under the Counter-Terrorism Act to 

abolish the PTA. The Government had given an 

undertaking and that undertaking will be upheld by this 

Government. All relevant steps have been taken to repeal 
the PTA  - Prevention of Terrorism Act - and to bring the 

Counter-Terrorism Act into force. This Counter-

Terrorism Act will be in accordance with all the 

international standards. All provisions, which should be 
embodied in it have been considered and the Bill will be 

presented to Parliament very soon. So, I wish to give an 

assurance on behalf of the Government of Sri Lanka that 

this Act will be repealed and a new Act under the term 
“Counter-Terrorism Act” will be brought in.  

Secondly, there has been a number of issues raised. I 
think the Hon. Charles Nirmalanathan raised a very 

pertinent question that the prisoners in the Anuradhapura 

prison should be brought to the Vavuniya prison because 

they are having some issues there.  I have already spoken 
to the Commissioner General of Prisons. So, I thank the 

Hon.Member for reminding that. I will recheck that 

tomorrow and get back to you. When I spoke to the 

Commissioner General of Prisons, he said that he would 
immediately take steps to rectify the situation.  

The other matter is regarding another suspect who has 

been given the right of rehabilitation but rehabilitation has 

not been given to him. I am sorry, I am not in a position 

to reply to that question immediately, but I will check 

with the Attorney General‟s Department and take 

immediate steps to see why this suspects has been kept.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, I just wish to 

bring to your kind notice that the total number of files 

received by the Attorney General‟s Department for 

advice in the year 2015 were 112.  If we take the total 
number of files concluded in the year 2015, 57 suspects 

were recommended for rehabilitation; 42 suspects were 

discharged from criminal proceedings and nine 

indictments were forwarded to the High Court. The total 
number of files received for advice in the year 2016 is 16. 

The number of suspects recommended for rehabilitation 

was 9; the number of suspects discharged from criminal 

proceedings was 27 and the number of indictments 
forwarded to the High Court was 7. The total number of 

trials pending under the PTA in the High Court 

islandwide, inclusive of the two special High Courts with 

regard to Tamil suspects, is 78. The number of files 
pending advice of the Attorney-General's Department as 

at 9th of August, 2016 is only 15.  

As I mentioned very clearly, presently, the Attorney-

General is taking all the relevant steps to see that he 

clears these files at his earliest. Commencing 11th of 

November, 2015 to date, 39 suspects who were in remand 
custody have been enlarged on bail with the sanction of 

the Attorney-General pending the final decision with 

regard to their cases. In fact, here, I wish to say that there 

were certain suspects who were recommened for 
rehabilitation, but, unfortunately, their counsels had not 

accepted the same. Due to that, there had been an 

unwanted situation where the prisoners who underwent 
rehabilitation were not in a position to enjoy the 

rehabilitation facilities. But, I think, now things have 

been remedied. The Hon. Sumanthiran is also well aware 

of it and he has given special instructions to the counsels 
appearing for these cases to conclude the matters at the 

earliest.  

Further steps have been taken to reconsider, review 

and revisit the cases under the PTA pending before the 

High Court. In the month of August this year, three such 

cases have been concluded reducing the charges to less 
serious offences to facilitate the expeditious conclusion 

of these trials.  

Hon. Sampanthan, the Leader of the Opposition,  we 

have taken your position into consideration. In fact, about 

three weeks ago, the Hon. Minister of Justice and myself 

were present at a discussion with the Attorney-General 

and I raised this issue with the Attorney-General, that the 

suspects who have been detained under the PTA have 

been kept for so many years, maybe, for ten - twelve 

years without charges, without evidence and without their 

cases being concluded or them being discharged. In fact, 

the Attorney-General himself accepted the position and 

told me very clearly to inform the Government that by the 

15th of  September this year-  
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ඳහර්ලිග ස්තතු 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, just give me one minute. Can you 
elucidate as to why, if the PTA is to be repealed - as you 

gave a guarantee today - new indictments are being filed 

under the PTA? You said nine indictments were just filed.   
 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I think I will need a few more minutes from you to 

explain that.      

The number of files pending the advice of the 
Attorney-General is 15 in 2016. I did not say that 9 

indictments were filed. - [Interruption.]  The number of 

suspects recommended for rehabilitation was 9.  - 

[Interruption.]  No, not to my knowledge.  The number of 
indictments forwarded to the High Court was 7.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

In any case, I am aware that new indictments are being 

filed.  

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

The indictments forwarded to the High Court is seven.    

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

So, if the Act is being repealed, why are new 

indictments being forwarded?  

 
ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

You yourself  is a lawyer. Until that Act  is repealed, it 
is in force.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That, we know. But if you are giving a serious 

assurance to this House that this is an obnoxious Act and 

it is being repealed, in the meantime, why are you 

forwarding indictments under this Act?  

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

As far as I am concerned, it is not my duty to answer 
that. The Attorney-General will have to  reply to that 

question. At present, the Prevention of Terrorism Act is 

in force. And once it is repealed, there will be transitional 

provisions in the new Act that will come into force.  
Under those provisions, the Attorney-General will advise 

as to what steps will have to be taken.   

Sir, please, give me another couple of seconds.  

 
ගරු නිමයෝයය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வகப அஷச்சர் அர்கஶப, 7.30க்குச் சஷத 

எத்றஷக்கப்தட ஶண்டும். 

 
ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I have been given a very short period of time to reply 

to these questions. We have given the assurance to you 
that all the necessary steps will be taken and the Attorney

-General's Department has also given us the assurance 

that by 15th September, whatever charges that can be 

reduced to lesser offences will be reduced and that 
whoever suspects that can be recommended for 

rehabilitation or be enlarged on bail will be considered. 

Also, the matters raised by the other speakers will be 

taken into consideration and will be discussed with the 
Attorney-General. Certain provisions would be made 

expeditiously for the prisoners in custody to be released 

at the earliest.  

Thank you.  
 
එකල්හි  මේළල අ. භළ. 7.30 වුමයන් ගරු නිමයෝයය කළරක 

වභළඳතිතුමළ විසින් ප්රහනය මනොවිමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් තබන 
දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල  2016 අමගෝවහතු මව 24 ලන බදළදළ 
අ. භළ. 1.00 ලන මතක්කය කල් ගිමභ ය. 

 

அப்வதரளது, தற.த. 7.30 றரகறறடஶ ரண்தைறகு 

குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் றணர றடுக்கரஶனஶ 

தரரளுன்நத்ஷ எத்றஷத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், 2016 ஏகஸ்ட் 24, தைன்கறஷ தற.த. 

1.00 றஷ  எத்றஷக்கப்தட்டது 
 

It being  7.30 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 

24th August, 2016.  
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 වන්ෙන්රිකුලෙම් සංචාරක මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම 
 අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත නිකුත් 

කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති දූෂණ හා අකමිකතා 
 

2016 අ ෙගෝසත්ු 21 දින “ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස”් වාර්තාව : 
 සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත :  
 පළමුවන වර කියවන ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Permanent Houses for the Displaced in Aranayake 

Landslide 
 Establishment of a Tourist Centre at Vannerikkulam 
 Corruption and Irregularities in Issuing Annual 

Licences and Registration of Elephants and 
Tuskers 

 
 

“THE SUNDAY TIMES” REPORT OF 21ST AUGUST, 
2016: 

 Statement by Minister of Development Strategies and 
International Trade 

 
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 

(AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 அரநாயக்க மண்சாிவால் இடம்ெபயர்ந்ேதா க்கு நிரந்தர கள் 
 வன்ேனாிக்குளத்தில் சுற் லா ைமயெமான்ைற அைமத்தல் 

 யாைனகளின் பதிவி ம் வ டாந்த உாிமம் வழங்க மான 
ஊழல் மற் ம் ைறேக கள் 

 
2016 ஓகஸ்ட் 21ஆந் ேததிய “சன்ேட ைரம்ஸ்” அறிக்ைக: 
 அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சாின் கூற்  
 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : 

 தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : 
 නියමය 

ෙර්ගු ආඥා පනත :  
 ෙයෝජනාව   

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
 නියමය 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ජාතික පාසල් සංඛ්යාව 

වැඩි කිරීම 

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ேதர்தல் ெதாகுதிகள்ேதா ம் ேதசியப் பாடசாைலகைள 

அதிகாித்தல் 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: 
 Order 
 
CUSTOMS ORDINANCE: 
 Resolution 
 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
 Order 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Increase of National Schools on Electoral Basis 





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
 

2016  අෙගෝසත්ු 24වන බදාදා  
2016  ஓகஸ்ட் 24, தன்கிழைம  
 Wednesday, 24th August, 2016 

——————————— 
 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා              
ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තා ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 
3වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 2016 මැයි 26 දිනැති අංක 
1968/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ෙප්ෂ කර්මාන්ත 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා පළාත් පාලනය 
පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1651 1652 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “ෙමෝටර් 
වාහන පනෙත් (203 වැනි අධිකාරය) යටෙත් නිෙයෝග” යන 
කරුණ සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 

කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද “මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන්,  එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම  ඉදිරිපත්  කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද “1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනෙත් (131 
අධිකාරය) 39 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෙයෝගයක්”, “1978 අංක 
16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් නියම 
ෙදකක්” සහ “1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20(4) 
වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමයක්” යන කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාව, එම කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
ෙවනුෙවන් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, “2015 
වර්ෂය සඳහා නීති ෙකොමිෂන් සභා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව” සහ “2015 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව” සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි.  
 

01. තිකුණාමලය, මහදිවුල්වැව, 2 පියවර, අංක 117 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. සුෙන්තා පියදර්ශනී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

02. කන්තෙල්, පරාකම මාවත, අංක 15 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්. මාලනී ගුණවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

03. රත්නපුර, ගැටන්ගම, ඥානලංකාර මාවත, අංක 88 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.එස.් රණසිංහ මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

05. ගාල්ල, සපුමල් ෙපෙදස, අංක 45/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
රත්නසීලි ෙසෝමවංශ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ෙකොලින්ස් චන්දවංකය, 

අංක 2/6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. සිරිවර්ධන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
 

01. නුවරඑළිය, හාවාඑළිය, නු/සිරි වජිරඥාන මහ විදුහල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.එම්.ඒ.බී. නවරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

 

02. රුපහ, මප/ව/ෙකොටෙඹ් මහ විදුහල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.පී. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොනරාගල, ෙපොතුවිල් පාර, 

ධම්ෙමෝදය මාවත, අංක 248/12 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. 
කමල් ශාන්ත මහතා ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1)   මහනුවර, කටුගසේතොට පාර, අංක 273/5 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඊ.එම්.එස.්බී.  ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) නුෙග්ෙගොඩ, පැපිලියාන පාර, අංක 07 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ලලිත් කුමාර දුල්ලෑව මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3) ෙප්රාෙදනිය, බතලවත්ත, ශී අමරවංශ මාවත, අංක 23 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව්.බී.ඩී.  විමලසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාගම, මත්තුමගල, තෙපෝවනාරාම 

පාර, අංක 20 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.ඒ.ඩී. අතුෙකෝරල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) උකුෙවල, මාරුෙකොණ, අංක 41/ඩී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්.  මුතුබණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කයිකාවල, ෙබෝගම්බර, "පාර්ථනා" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්.  නන්දන මැණිෙක් ෙහන්නායක මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) දඹුල්ල, දඹුළුඔය, ෙමොරෙගොල්ල වත්ත, අංක 99 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්.ෙක්.ෙක්.  පද්මසිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) අකුරැස්ස, ෙල්නම, දීගල, දීගලෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.ආර්.  චන්දානි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අකුරැස්ස, අතුරැලිය, ෙකෝන්ගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ජී.ජී. බැන්ටිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම;  

(3) ෙමොරවක, නයාමුල්ල, සිතුමිණ උයන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.වී.පී.  අමරදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) කරන්ෙදණිය, මඩකුඹුර, අංක 211 ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.ජී. විෙජ්සිංහ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Dr. 

M. Velayuthan of No. 66, Ellathota, Bandarawela. 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ගරු කථානායකතුමනි, පුත්තලම, 2වන හරස් වීදිය, අංක 13 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එස්.එම්. තව්ෆීක් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ 03, ගාලු පාර, අංක 146, 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙයහි ෙසේවය කරන 
ආර්.එම්. විමලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, බිබිල, දියෙකොබල, හෑෙපොල යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.එම්.ආර්.ජී.බී. අෙබ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-446/'16-(3), ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මහතා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

 

ලංකා මැරයින් සර්විසස ්සමාගම: වත්කම් අකමික 
ෙලස විකිණීම  

லங்கா மைரன் ேசவிசஸ் கம்பனி: ெசாத் க்களின்  
ைறேகடான விற்பைன 

LANKA MARINE SERVICES COMPANY: IRREGULAR SALE OF 
ASSETS  

504/’16 
3.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
 (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙම් 
වත්කම් අකමික ෙලස විකිණීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක SEFR209/2007 යටෙත් 
ෙගොනු කර ඇති ෙපත්සමට අදාළව ලබාදී ඇති 
නඩු තීන්දුෙවන් මතු කරනු ලැබූ කරුණු ගැන 
විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ෙලසට 2007.07.21 
දින අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
නිෙයෝග කර තිෙබන බවත්; 

 (ii) එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කර එහි උද්ධෘත නීති 
උපෙදස ් සඳහා 2008.12.08 දින නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කර ඇතත්, 
ෙමෙතක් ඊට අදාළ උපෙදස ්ලැබී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එෙසේ නම්, එම උපෙදස ් ලබාගැනීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ෙතොරතුරු කවෙර්ද යන්න ෙමම සභාවට 
දැනුම් ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) கம்பனியின் 
ெசாத் க்கள் ைறேகடான விதத்தில் விற்பைன 
ெசய்யப்பட்டைம ெதாடர்பில்  உயர் நீதிமன்றத் 
தில் SEFR209/2007 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் 
ெதா க்கப்பட் ள்ள ம  ெதாடர்பாக வழங்கப் 
பட் ள்ள வழக்குத் தீர்ப்பின் லம் எ ப்பப் 
பட் ள்ள விடயங்கள் குறித்  லனாய் 
ெவான்ைற   ஆரம்பிக்குமா  2007.07.21ஆந் 
திகதி குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத் க்கு 
கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லனாய்  நடவ க்ைககள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் , அதன் பிாித்ெத க்கப்பட்ட 
பகுதிகள் சட்ட ஆேலாசைனக்காக 
2008.12.08ஆந் திகதி சட்ட மாஅதிபர் 

திைணக்களத் க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம், இ வைரயில் இ  ெதாடர்பிலான 
ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆேலாசைனகைள 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட தர கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Justice: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)   an order has been issued to the Criminal 
Investigations Department on 21.07.2007 to 
start an investigation on the matters raised 
by the ruling given in relation to the petition 
filed at the Supreme Court under No. SEFR 
209/2007 regarding the irregular sale of the 
assets of Lanka Marine Services Ltd. 
(LMSL); and 

 (ii)   the advice in that regard has not been 
received up to now, even though the 
investigations were carried out and the 
relevant extracts were referred to the 
Department of the Attorney General for 
legal advice on 08.12.2008? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   if so, whether action will be taken to obtain 
such advices; and 

 (ii)   whether such information would be 
intimated to this House?  

(c)  If not, why? 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා ඊෙය් දිනෙය්ත් ෙම් හා ෙබොෙහෝ ෙසයින් සමාන 
පශ්නයකුයි අසා තිබුෙණ්. එයට උත්තරය දුන්නා. ඊට සමානම 
උත්තරයක් තමයි ෙම් පශ්නයටත් අදාළව තිෙබන්ෙන්. එම පිළිතුර 
ෙමෙසේයි: 

(අ)  (i)   ඔව්.  

      (ii)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)   2007 වසෙර් ජනවාරි මස පාර්ලිෙම්න්තු ෙපොදු 
ව්යවසාය පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාව මඟින් 
ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කර තිබුණු වරාය ඉඩම්, 
ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව, ඇපෙලෝ ෙරෝහල 
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ඇතුළු තවත් ෙද්ෙපොළ රජයට පවරා ගන්නා 
ෙලසට කරන ලද නිර්ෙද්ශ රජය විසින් කියාත්මක 
ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා සහ තවත් අය විසින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම් 
කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණි. එම වත්කම් 
නැවත රජයට පවරා ගැනීමට විෙරෝධය පාමින් 
එවකට නීතිපතිවරයා වූ ගරු ෙමොහාන් පීරිස ්මහතා 
එම නඩු හබ කරන්නට ෙයෙදන ලදී. එෙහත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එම විෙරෝධතා ෙනොසලකා එකී 
වත්කම් නැවතත් රජයට ලබා ගන්නා ෙලසට 
නිෙයෝග කරන්නට ෙයදුණි. නඩු අංක 
FR/209/2007 නඩු තීන්දුව අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරීක්ෂණයක් පවත්වන 
ෙලසට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නිෙයෝග කරන ලද 
අතර, 55 ෙදෙනකුෙග් පකාශ සටහන් කර ෙගන 
නීතිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එෙහත් 
එවකට නීතිපතිවරයා විසින් කිසිදු නීතිමය 
පියවරක් ෙගන ෙනොතිබුණු අතර, මෑතකදී 
CIR/159/2016 යටෙත් ලිපිෙගොනුවක් විවෘත කර 
ඇත. එකී පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා 
තවත් කිහිප ෙදෙනකුෙග් පකාශ සටහන් කර 
ගන්නා ෙලසට නීතිපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දන්වා ඇත. එම ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීෙමන් පසු ඉදිරි පියවර ගැනීෙම් කටයුතු 
කරනු ලබන බව නීතිපතිවරයා දන්වා සිටී. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  නීතිපතිවරයා කවුරු වුණත්, ෙම් කරුණ ෙයොමු කළ පසු 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් යන ෙතක් ෙමය ෙනොසලකා පැත්තකට 
දමා තිබීෙමන් උද්ගත වූ පශ්නයක් බවයි ඔබතුමා කියන්ෙන්. 
නීතිපතිවරයා ෙලස කියා කළ පුද්ගලයා ෙම් කරුණ එෙසේ 
ෙනොසලකා හැරීම ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව 
විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ෙයොමු කිරීමක් කළ හැකිව 
තිබුණත්, එෙසේ ෙනොකිරීම පිළිබඳව අධිකරණ ඇමතිතුමා හැටියට 
ඔබතුමා අද දක්වන්නා වූ අදහස කුමක්ද කියලා මම දැනගන්න 
කැමැතියි. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අදහස ෙමයයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 

නිෙයෝගයක් ලබා දුන්නාම, එය කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම 
නීතිපතිවරයා ෙවත තිබුණා; ෙපොලීසිය ෙවත තිබුණා. නමුත් 
එවකට එම කටයුතු කළ හිටපු නීතිපතිවරයා එය පැහැර හැරීමත්, 
අනතුරුව දිගින් දිගටම එය පැහැර හැරීමත් තුළ නීතිෙය් 
ආධිපත්යෙය් බිඳ වැටීමක් අපි දකිනවා. මා ස්තුතිවන්ත වනවා, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙහෝ ෙමය 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. වර්තමාන නීතිපතිතුමා පියවර ෙගන 
තිෙබනවා, එ ම නිෙයෝගය අනුව කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ම  ෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

නීතිපතිවරෙයක් තමන් විසින් ඉටු කළ යුතු කටයුතු ඉටු ෙනොකර 
ෙමෙසේ පැහැර හැරීමක් කර තිෙබන අවස්ථාවක, ඒ පිළිබඳව 

වර්තමාන නීතිපතිවරයාට ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු කර, ඒ  
පැහැර හරිනු ලැබූ පුද්ගලයාට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙනොතීසි 
නිකුත් කර, ඔහුව ෙගන්වා ෙගන, එය පැහැර හැරිෙය් කුමක් 
නිසාදැයි ඔහුෙගන් විමසීම සඳහා වර්තමාන නීතිපතිවරයා යම් 
මැදිහත් වීමක් කිරීම සුදුසුයි කියා ඔබතුමා සලකන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිපතිවරයා විධියට වර්තමාන 

නීතිපතිවරයා, එවකට කනිෂ්ඨ නිලධාරියකු විධියට ෙසේවය කළ 
ආයතනෙයන් එවැනි ඉල්ලීමක් සිදු කිරීම යුක්ති සහගත යයි මා 
කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.  නමුත් ෙමම නඩුෙව් පාර්ශ්වයන් 
විසින්, ෙපත්සම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු අනුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නිෙයෝගයක් ලබා දී තිෙබන නිසා, අවශ්ය නම් 
එම පාර්ශ්වකරුවන්ට එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීෙම් හැකියාවක් ඇති 
බව මා පිළිගන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවතට කරුණු සැල කිරීමක් කරන්නට 
වර්තමාන නීතිපතිවරයාට වග කීමක් තිෙබනවා ෙන්ද? එෙසේ නම්, 
එකල ඔහු කනිෂ්ඨද, එදා හිටපු නීතිපතිවරයා ෙජ්යෂ්ඨද කියන එක 
ෙනොසලකා එතුමා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු සැලකිරීමක් 
කළ යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. ඔබතුමා ඒක සලකා 
බලනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒක අපි ඉදිරිෙය්දී සලකා බලන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. 
 

 ෙවරළාශ ති සංචාරක මඟෙපන්වන්නන් : විසත්ර 
கடற்கைரசார் சுற் லாத் ைற வழிகாட் கள்: விபரம் 

COASTAL TOUR GUIDES: DETAILS  
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4.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් ෙවරළාශ ති සංචාරක 
මඟෙපන්වන්නන් ෙකොපමණ සිටීද යන්න පිළිබඳ 
සංගණනයක් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙවරළාශ ති සංචාරක 
මඟෙපන්වන්නන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උක්ත මඟෙපන්වන්නන් ලියා පදිංචි කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  (ii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙමම මඟෙපන්වන්නන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 
ක යිාත්මක කිරීමට මැදිහත් වන්ෙන්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය ප තිපාදන රජය ලබා 
ෙදන්ෙන්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v)  ෙවරළාශ ති සංචාරක මඟෙපන්වන්නන්ෙග් 
සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ගන්නා ෙවනත් 
ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் கடற்கைரசார் சுற் லாத் ைற 
வழிகாட் கள் எத்தைன ேபர் உள்ளனர் 
என்பைதப் பற்றி ெதாைக மதிப்பீெடான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில்,  கடற்கைரசார் சுற் லாத் ைற 
வழிகாட் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  வழிகாட் கைளப் பதி ெசய்ய 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  வழிகாட் க க்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கைள    நைட ைறப்ப த்த  தைலயி   
வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா  
கைள  அரசாங்கம் ெபற் த்  த மா என்பைத ம்; 

 (v) கடற்கைரசார்ந்த சுற் லாத் ைற வழிகாட்  
களின் நலன் ாிக்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேவ  
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
 
 
 
 

 asked the Minister of Tourism Development and 
Christian Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether a census has been carried out to 
ascertain the number of Coastal Tour 
Guides in Sri Lanka; and 

 (ii)  if so, the number of Coastal Tour Guides? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  whether action will be taken to register the 
above tour guides; 

 (ii)  if so, date on which it will be done; 

 (iii)  whether the Ministry intervenes to 
implement training programmes for these 
guides;  

 (iv)  if so, whether the Government will allocate 
the provisions required for this purpose; and 

 (v)  what other measures will be taken for the 
welfare of Coastal Tour Guides?  

(c) If not, why? 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Hon. Speaker, the answer for the Question is as 

follows: 

(a) (i)   No. There is no such category as Coastal 
Tour Guides.  The Tour Guides in Sri 
Lanka can be divided into four categories. 

  (1) National Tour Guides - 1623, 

  (2) Chauffer Guides - 1474, 

  (3) Area Guides - 1327, 

  (4) Site Guides - 150. 

 (ii)   Not applicable. 

(b)  (i)   Not applicable. 

 (ii)   Not applicable. 

 (iii)  Not applicable. 

 (iv)  Not applicable. 

 (v)  Not applicable. 

(c)  Not applicable. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම විෂය භාර 

අමාත්යතුමාෙගන් අහනවා. සමස්තයක් විධියට සංචාරක 
මඟෙපන්වන්නන්ට හැඳුනුම් පතක් ලබා දීම සමහර අවස්ථාවලදී 
ඉතාම පමාද ෙවනවා. එම නිසා විවිධ අකටයුතුකම් කරන සමහර 
අයට එය අයුතු වාසියක් බවට පත්ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අය ලියා 
පදිංචි කරන වහාම, හැඳුනුම් පත් ලබාදීෙම් කියාදාමය කඩිනම් 
කරන්න අමාත්යාංශය ෙමොනවාෙග් මැදිහත් වීමක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පාඨමාලා හදාරා සුදුසුකම් ලැබූ 

අයට ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට හැඳුනුම් පතය 
ලැබීමට පමාද ෙවලා තිෙබනවා නම්, කරුණාකර මා ළඟට 
එවන්න. එවිට ඒවා වහාම ලබා ෙදන්න මා පියවර ගන්නවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සංචාරක මඟෙපන්වන්නන් ලියා පදිංචි කිරීම සහ හැඳුනුම්පත් 
ලබා දීමක් පළාත් සභා මඟිනුත් සිද්ධ කරනවා. සමහර ෙව්ලාවලදී 
පළාත් සභාෙව් සහ අමාත්යාංශෙය් නිර්ණායක ෙවනස් වන අවස්ථා 
තිෙබනවා. එෙහත්, ජාතික පතිපත්ති සකස් කිරීම ෙර්ඛීය 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් වන නිසා, සියලු පළාත් සභාවල 
නිෙයෝජිතයන් සමඟ අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සාකච්ඡා කරලා, 
සංචාරක මඟෙපන්වන්නන් සඳහා අවම සුදුසුකම්, නිර්ණායක සහ 
හැඳුනුම්පත් ලබා දීම ආදී කටයුතු එකම විධිෙය් කමෙව්දයක් අනුව 
සිදු කිරීමට අමාත්යාංශයට පුළුවන්කම තිෙබනවාද? 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
එවැනි පශ්න පිළිබඳව අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් අදාළ 

පළාත් පාලන ආයතනවල ෙල්කම්වරුන් සමඟ  සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. යථා කාලෙය්දී ඒ පිළිබඳව ජාතික පතිපත්තියක් 
සකස් කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි කියා කල්පනා කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ශී ලංකාවට පැමිෙණන සංචාරකයන් වැඩි කිරීම වර්තමාන 
රජෙය් ඉලක්කයක්. සංචාරක ව්යාපාරයට වැඩි බරක් තියලා, 
සංචාරක ව්යාපාරය හරහා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම 
අෙප් පධාන ඉලක්කයක්. ඒ තත්ත්වය තුළ, සංචාරක 
මඟෙපන්වන්නන් සඳහා සාමාන්ය පාඨමාලාවලින් ඔබ්බට 
ගිහිල්ලා, අෙප් තිෙබන තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන තුළ, ඒ 
වාෙග්ම දැනට විශ්වවිද්යාලවල කියාත්මක වන යම් මට්ටෙම් 
පාඨමාලා වර්තමානයට ගැළෙපන විධියට ෙවනස්කම් කිරීෙම්දී, 
අමාත්යාංශය කුමන ආකාරෙය් සකිය දායකත්වයක්ද ලබා 
ෙදන්ෙන් කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්නට කැමැතියි. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් නිලධාරින් කලින් කලට අවශ්යතාව අනුව තමයි ඒ 

පාඨමාලා පවත්වලා සංචාරක මඟ ෙපන්වන්නන් සඳහා සහතික 
නිකුත් කරන්ෙන්. 

 
වට්ටක්කච්චි කෘෂිකාර්මික ෙගොවිෙපොළ: විසත්ර 
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5.  ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) වට්ටක්කච්චි පෙද්ශෙය් රජෙය් කෘෂිකාර්මික 
ෙගොවිපළක් සහ කෘෂිකාර්මික විද්යාලයක් පිහිටා 
ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙගොවිපෙළහි විශාලත්වය 
ෙකොපමණද; ෙගොඩ ඉඩම් හා මඩ ඉඩම් පමාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අක්කර ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට එම ෙගොවිප ළ පාලනය කරන්ෙන් 
කවුරුන් විසින්ද; එය පරිහරණය කරන්ෙන් 
කවුරුන්ද; 

 (iv) අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටතට එම ෙගොවිෙපොළ 
පවරා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) නැවතත් එහි කම්කරුවන්ට රැකියා අවසථ්ා ලබාදී 
එය කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වට්ටක්කච්චි කෘෂිකාර්මික ෙගොවිෙපොළ සමඟ 
ඇති කෘෂිකාර්මික විද්යාලය කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) වවුනියාව සහ කුණ්ඩසාෙල් ඇති කෘෂි 
විද්යාලවලට සමාන අයුරින් ෙමය කියාත්මක වූ 
බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (iii) යළිත් ඒ ආකාරෙයන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එය අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා දී කියාත්මක 
කිරීම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வட்டக்கச்சி பிரேதசத்தில் அரச கமத்ெதாழில் 
பண்ைண மற் ம் கமத்ெதாழில் கல் ாி ஒன்  
அைமந் ள்ளைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தப் பண்ைணயின் ேமட் நிலம் 
மற் ம் வயல் நிலத்தின் பரப்பள  ஏக்காில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அந்தப் பண்ைண எவரால் நிர்வகிக்கப் 
ப கின்ற ; அதைனப் பயன்ப த் பவர்கள் 
யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) உாிய திைணக்களத்திற்கு அந்த பண்ைணைய 
ஒப்பைடப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) மீண் ம் அதில் ெதாழிலாளர்க க்கு ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்  அதைன இயங்கச் 
ெசய் ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வட்டக்கச்சி கமத்ெதாழில் பண்ைண டன் 
உள்ள கமத்ெதாழில் கல் ாிைய இயங்க 
ைவக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வ னியா மற் ம் குண்டசாைலயில் உள்ள கமத் 
ெதாழில் கல் ாிக க்கு நிகரான வைகயில் 
இ  இயங்கிய  என்பைத ம்; 

 (iii) மீண் ம் அேத ேபான்  இயங்கைவக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) திைணக்களத் க்கு ஒப்பைடத்  அதைன 
இயங்கைவப்பதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware that there is a State-
owned agricultural farm and an agricultural 
school in Wattakachchi area; 

 (ii)  if so, the extent of that farm in respect of 
the acreage of land and mud lands 
separately; 

 (iii)   who administers this farm at present and 
who makes use of this farm; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  whether this farm will be transferred to the 
relevant department; and 

 (v)  whether steps will be taken to provide 
employment opportunities to its labourers 
and make it functional again?  

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether action will be taken to transform 
the  agricultural school attached to the 
Wattakkachchi agricultural farm into a 
functional state; 

 (ii)  whether he is aware that this school 
functioned in the same manner that the 
agricultural schools in Vavuniya and 
Kundasale were functioned; 

 (iii)  whether action will be taken to make it 
functional again  in that manner; and 

 (iv)  the time period that will be needed to 
transfer this to the relevant department and 
make it functional? 

(c)  If not, why? 
  

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) වට්ටක්කච්චි පෙද්ශෙය් උතුරු පළාත් සභාෙව් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් රජෙය් බීජ 
නිෂ්පාදන ෙගොවි ෙපොළක් සහ දිසත්ික් කෘෂිකර්ම 
පුහුණු මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවා ඇත. එහි කෘෂි 
කාර්මික විද්යාලයක් සථ්ාපිත කර ෙනොමැත. 

 (ii) උතුරු පළාත් සභා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත් පිහිටි එම ෙගොවි ෙපොෙළහි විශාලත්වය 
අක්කර 441කි. එම ඉඩෙම් ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර 
135ක් හා කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 306ක් ඇත. 

 (iii) ඒ අනුව උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ෙතොරතුරු පදනම් 
කරෙගන පහත පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරමි. 

  ශී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර 
7ක්ද, උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර 25ක් සහ කුඹුරු ඉඩම් 
අක්කර 06ක්ද, සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර 103ක් සහ කුඹුරු ඉඩම් 
අක්කර 300ක්ද, පරිහරණය කරනු ලබයි. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) ඔව්. 

  ඉදිරිෙය්දී කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත ෙයොමු කර අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය නිශච්ය 
කර ගත හැකි ෙව්. ඉන් පසුව අනුමත කමෙව්දයට 
අනුව බඳවා ගැනීම් සිදු කළ හැකි ෙව්. 

(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) කෘෂි විද්යාලයක් වශෙයන් කියාත්මක වී 
ෙනොමැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என  தலாவ  ேமலதிக 

வினா, நீங்கள் இந்த விவசாயக் காணிைய வடக்கு மாகாண 
விவசாயத் திைணக்களத்திடம் ஒப்பைடப்பீர்களா?  அல்ல  
இரா வத்திடம்தான் அ  இ க்குமா? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඉඩම් පළාත් සභාවට අයිති නිසා 

පළාත් සභාවත් එක්ක තමයි   ෙම් වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න 
කියා අප පළාත් අධ්යක්ෂතුමා දැනුවත් කරන්නම්. ඔබතුමා අසා 
තිෙබන සියලුම පශ්න ටික පළාත් සභාව යටෙත්යි එන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ ෙල්කම්තුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කරන්න අපට පුළුවන්.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இப்ெபா  இரா வத்தினர் அந்தக் காணிையத் 

தங்கள்வசம் ைவத்தி க்கின்றார்கள். CSD-Civil Security 
Department ஐச் ேசர்ந்த இரா வத்தினர் அந்தக் காணியிேல 
வயல் ெசய்கின்றார்கள்; ேதாட்டம் ெசய்கின்றார்கள். அங்கு 
இரா வ கா ம் இ க்கின்ற . இரா வத்ைத அகற்றி 
இதைன வட மாகாண விவசாயத் திைணக்களத்திடம் ஒப்ப 
ைடக்கும் ெபா ப்  உங்கைளச் சார்ந்த .  அதைன நீங்கள் 
எப்ேபா  ெசய் ர்கள்?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අපට ඒ හමුදා කඳවුර ඉවත් කරන්න බැහැ. ෙමොකද, දැනට 

ඒක එතැනින් ඉවත් කරනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන පළාත් 
සභාෙව් පධාන ඇමතිතුමා සහ කෘෂිකර්ම විෂයය භාර ඇමතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அ  இரா வ காமல்ல.  அ  ஒ  விவசாயப் பண்ைண.  

ஏற்ெகனேவ அங்கு ஒ  விவசாயப் பாடசாைல இ ந்த . 
அங்கு மாணவர்க க்கு ஆரம்ப விவசாயக் கற்பித்தல் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. வடக்கு மாகாண 
விவசாய அைமச்சினா ம் அந்தக் காணிையத் தங்களிடம் 
ஒப்பைடக்குமா  உங்க க்குக் க தங்கள் அ ப்பப்பட் க் 
கின்றன. ஆனால், இரா வத்தினர் அதைன வடக்கு மாகாண 
விவசாய அைமச்சிடம் ஒப்பைடக்கத் தயாாில்ைல. அ  
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட்  வளர்க்கின்ற, ஆயிரம் ெதாழிலாளர் 
க க்கு ேவைல ெகா க்கின்ற மிகமிக க்கியமான ஒ  
பண்ைண.  அந்த விவசாயப் பண்ைணைய ஏன், வி விக்க 

யா ? என்ப தான் எங்க ைடய ேகள்வி.   

1665 1666 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය හරි. ඒක 

කෘෂිකාර්මික ෙගොවිෙපොළක්. නමුත් ෙම් ෙගොවිෙපොළ අයත් 
වන්ෙන් පළාත් සභාවට නිසා, පළාත් සභාෙව් විෂය භාර 
ඇමතිතුමා සමඟ අපි ෙම් කාරණය සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. විෂය 
භාර ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඊට පසුව ඔබතුමා දැනුවත් 
කරන්නම්. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ இ  ெதாடர்பாக வட மாகாண 

சைபயின் விவசாய அைமச்சேரா  ேபசியி க்கின்றீர்கள். 
வடக்கு மாகாண சைபயின் விவசாய அைமச்சர் ஐங்கரேநசன் 
அவர்கள் உங்க க்கு இ  ெதாடர்பாக எ த் லமாக 
அறியத்தந்தி க்கின்றார். அந்தக் காணிைய ஒப்பைடக்குமா  
அவர் ேகாாியி க்கின்றார். ஆனால், இ வைர ஒப்பைடக்கப் 
படவி்ல்ைல. ெதாடர்ந் ம் இ  காலத்ைத இ த்த க்கின்ற 
நடவ க்ைகயாக அைமகின்ற . மிக க்கியமான பிரேதசத்தி 

க்கின்ற, ஆயிரம் ேப க்கு ேவைல வாய்ப்  வழங்கக்கூ ய 
அந்தப் பண்ைணைய வடக்கு மாகாண சைபயிடம் ஒப்ப 
ைடக்கும் வழி ைறைய நீங்கள் எப்ெபா  ைகக் 
ெகாள் ர்கள்? அதற்கு எவ்வள  கால அவகாசம் எ க்கும்?   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව විධියට ෙම්ක පළාත් 

සභාව යටෙත් තිෙබන ෙගොවිෙපොළක් නිසා,  මම පළාත් 
අධ්යක්ෂතුමා සහ පළාත් සභාෙව් කෘෂිකර්ම විෂයය භාර 
අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ෙම් පිළිබඳව සති ෙදකක් 
ඇතුළත ඔබතුමා දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 602/'16 - (1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 617/'16 - (2), ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මහතා. 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මම 

සති ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 647/'16 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

තිකුණාමල වරාය ආශිත විෙශේෂ ඉන්දීය ආර්ථික 
කලාපය: විසත්ර 

தி ேகாணமைலத் ைற கத்ைத அண் ய இந்திய 
விேசட ெபா ளாதார வலயம் : விபரம் 

SPECIAL INDIAN ECONOMIC ZONE LINKED TO 
TRINCOMALEE HARBOUR: DETAILS 

 

669/’16 
10. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) තිකුණාමල වරාය ආශිතව තිකුණාමල දිසත්ික්කය 

තුළ විෙශේෂ ඉන්දීය ආර්ථික ෙහෝ කර්මාන්ත 
කලාපයක් සඳහා රජය අවසර දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුමතිය ලබා දුන් කැබිනට් 
පතිකාව ෙහෝ නිරීක්ෂණ සහිත ලියවිලි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම  විෙශේෂ ඉන්දීය ආර්ථික කලාපය පිහිටු වීෙම් 
මූලික ෙකොන්ෙද්සි හා කළමනාකරණය සිදු වන 
ආකාරය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එම  විෙශේෂ ඉන්දීය ආර්ථික කලාපය සඳහා 
හඳුනාෙගන ඇති භූමිෙය් සිතියමක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) தி ேகாணமைல ைற கத்ைத அண் யதாக 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இந்தியாவின் 
விேசட ெபா ளாதார அல்ல  ைகத்ெதாழில் 
வலயெமான்ைற அைமப்பதற்கு அரசாங்கம் 
அ மதியளித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு அ மதியளித்த அைமச் 
சரைவ நி பம் அல்ல  அவதானிப் கள் 
அடங்கிய ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இந்தியாவின் விேசட ெபா ளாதார 
வலயம் அைமக்கப்ப வதன் அ ப்பைட நிபந்த 
ைனகள் மற் ம் காைமத் வம் ெசய்யப்ப ம் 
விதத்ைத ெதளிப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இந்தியாவின் விேசட ெபா ளாதார 
வலயத்திற்ெகன இனம்காணப்பட் ள்ள நிலப் 
பிரேதசத்தின் வைரபடெமான்ைறச் சமர்ப்பிப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government has granted 
permission for a Special Indian Economic 
or Industrial Zone linked to the 
Trincomalee Harbour in the Trincomalee 
District; 

 (ii) if so, whether he will submit the Cabinet 
Paper or the documents containing 
observations that granted permission for 
same; 

 (iii) the preliminary conditions of the 
establishment of the said Special Indian 
Economic Zone and as to how it is 
managed; and 

 (iv) whether he submits a map of the land 
identified for the said Indian Economic 
Zone?  

(b)   If not, why? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු මන්තීතුමනි, "ඉන්දියන් කර්මාන්ත සඳහා ෙවනම 
කර්මාන්ත කලාපයක් ෙවන් කළ යුතුයි, ඒකට තිකුණාමලය 
සුදුසුයි" කියලා ඉන්දියන් ආෙයෝජකයන් කීප ෙදෙනක් සාකච්ඡා 
කර තිෙබනවා. හැබැයි, අවසාන තීරණයක් නැහැ. සමහරු 
හිතනවා, එම කර්මාන්ත කලාපය කුරුණෑගල පැත්ෙත් පිහිටුවන 
එක වඩා පෙයෝජනවත් ෙවයි කියලා. ඒ සාකච්ඡා ෙකොෙහොමද 
ෙකෙරන්ෙන් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. කර්මාන්ත කලාපය 
පවත්වන්න යන්ෙන් ලාංකික සමාගමක් ඇති කරලා, යටිතල 
පහසුකම් සපයන සමාගමකින්ද, නැත්නම් ඉන්දියන් සමාගමකින්ද 
කියන එක ගැන තවම අන්තිම වචනයක් ලැබිලා නැහැ. මම 
දන්නා විධියට ඒ ගැන උනන්දුවක් තිෙබනවා; සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්ෙවනවා. නමුත්, අවසාන තීරණයක් අරෙගන නැහැ. 
     
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව පසු බිම 

ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු අගමැතිතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, තිකුණාමල වරාය ආශිත පෙද්ශෙය්, ඉන්දියානු 
ෙනොවුණත් ෙවනත් ආර්ථික කලාපයක් සඳහා භූමි හඳුනා ගැනීමක් 
කර තිෙබනවාද කියලා. 

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. දැනට තිකුණාමලය පෙද්ශය පිළිබඳ සිංගප්පූරුෙව් 

සබානා සමාගම මඟින් සැලසුම් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ සඳහා 
තිකුණාමලයත්,  ෙපොෙලොන්නරු පෙද්ශයත් සුදුසු ද කියා ෙසොයා 
බලනවා. ඒ අනුව එතැන වරාය කටයුතුවලට, නැව්වලට, සංචාරක 
ව්යාපාරවලට කලාප ෙවන් කරන්න තිෙබනවා. කර්මාන්තවලටත් 
කලාප කිහිපයක් ෙවන් කරන්න කියලා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. වුවමනා නම්, ෙතල් පිරිපහදුවක් පවත්වන්නත් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒ විධියට සැලසුම් ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා විතරයි. තවම ඒවාෙය් සැලසුම් වැඩ කටයුතු 
අවසන් කරලා නැහැ.  

නාවික හමුදාවට ලැබිය යුතු ෙකොටස එෙසේම තියාගන්නත්, 
ගුවන් හමුදාවට ලැබිය යුතු පෙද්ශ එෙසේම තියාගන්නත් තමයි 
සැලසුම් කරෙගන යන්ෙන්.  
  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවන් ඉඩම් 

හඳුනාෙගන තිෙබනවාද? ෙමොකද, ඒ සමාගම වාර්තා හදනවා නම්, 
ඒ භූමි පෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි අදහසක් තිෙබන්න ඕනෑ 
ෙන්. එතෙකොට ඒ සිංගප්පූරු සමාගමට ෙහෝ ෙවනත් සමාගම්වලට 
"ෙමන්න ෙම් පෙද්ශ" කියලා, හඳුනා ගත් ඉඩම් පිළිබඳ අදහසක් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද? 

1669 1670 

[ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අදාළ නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  ලංකාෙව් 

සිටින මීට අදාළ නිලධාරින් එක්ක සිංගප්පූරු සමාගම අද සාකච්ඡා 
කරනවා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, කවුරුන්ද ඒ නිලධාරින් කියලා දළ 

වශෙයන් තනතුරු එක්ක නම් කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැනට 'ෙමගාෙපොලිස්' වැඩ කටයුත්ෙත් පධාන සැලසුම් භාර 

නිලධාරියා විධියට කටයුතු කරන අජිත ද ෙකොස්තා මැතිතුමා 
ඉන්නවා. මම හිතන විධියට එක එක අංශවලින් තවත් නිලධාරින් 
එකතු කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ඕනෑ නම්, ඒ පිළිබඳව 
ලැයිස්තුවක් ලබා ෙදන්න මට පුළුවන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්තුතියි, ගරු අගමැතිතුමනි, මට  එය ලබා ෙදන්න.  

 
 

`දම්ෙප වත්ත' ඉඩම කැබලි කිරීම: පරිසරයට සිදුවන 
හානිය  

‘தம்ேப வத்த’ காணிையத் ண்டா தல் : சுற்றாடல் 
பாதிப்  

FRAGMENTATION OF "DAMPE WATTA" LAND : 
ENVIRONMENTAL DEGRADATION 

   
717/’16 

11. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය්, කැසබ්ෑව නගර සභා 
බලපෙද්ශෙය්, පිළියන්දල දම්ෙප ගෙමහි අක්කර 
79, රූඩ් 03, පර්චස ්21.74ක විශාලත්වෙයන් යුත් 
`දම්ෙප වත්ත' නමැති ෙපොල් ඉඩම කැබලි කිරීම 
සඳහා ෙත්, රබර් හා ෙපොල් වතු පාලනය කිරීෙම් 
හා කැබලි කිරීෙම් පාලන මණ්ඩලය ෙවත 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

 (ii) එකී ඉඩම් කැබලි කරන්ෙන් නම්, ෙපොල් වගාවට 
මහත් හානියක් සිදුවන බවත්, රෙට් ෙපොල් 
පලදාවට බලපෑමක් සිදුවන බවත්, එබැවින් අදාළ 
ඉඩම කැබලි කිරීමට නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන බව 
සඳහන් ෙකොට පාෙද්ශීය කළමනාකරු, ෙපොල් 
වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය, කළුතර පාෙද්ශීය 
කාර්යාලය විසින් සභාපති, ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලය ෙවත දන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) ආර්ථිකයට හා පරිසරයට සිදුවන හානිය පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර ඉඩම කැබලි කිරීමට එෙරහිව 
මහජන විෙරෝධතාවක්ද ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වාර්තා ෙනොසලකා, ඉඩම කැබලි කිරීම 
නිර්ෙද්ශ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ගන්නා කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  மாவட்டத்தில், ெகஸ்ேபவ நகர சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், பி யந்தல, தம்ேப 
கிராமத்தில் 79 ஏக்கர், 03 ட், 21.74 பர்சஸ் 
விஸ்தீரணத்ைதக் ெகாண்ட ‘தம்ேப வத்த’ எ ம் 
ெதன்னந்ேதாட்டத்ைதத் ண்டா வதற்காக 
ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதன்னந்ேதாட் 
டங்கைள நி வகிக்கும் மற் ம் ண்டா ம் 
நி வாக சைபக்கு விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிையத் ண்டா ம் பட்சத்தில், 
ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு ெப ம் பாதிப்  
ஏற்ப ம் என் ம், நாட் ன் ெதன்ைன 
விைளச்ச க்கு பாதிப்  ஏற்ப ம் என் ம், 
எனேவ குறித்த காணிையத் ண்டா வதற்கு 
சிபாாிசு ெசய்வதில்ைல எனக் குறிப்பிட் , 
ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைப, க த் ைற 
பிராந்திய அ வலகத்தின் பிராந்திய காைம 
யாளாினால், ெதங்குப் பயிர்ச் ெசய்ைகச் 
சைபயின் தவிசாள க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) ெபா ளாதாரத் க்கும், சுற்றாட க்கும் ஏற்ப  
கின்ற பாதிப்  ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தி 
காணிையத் ண்டா வதற்கு எதிராக மக்களின் 
எதிர்ப்  எ ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அறிக்ைககைளப் ெபா ட்ப த்தா  
காணிையத் ண்டா வதற்குச் சிபாாிசு ெசய்ய 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
ப ம் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Is he aware that  - 

 (i) applications have been made to Tea, 
Rubber and Coconut Control  and 
Fragmentation Board, for the fragmentation 
of  the coconut estate, “Dampe Watta’’ that 
is in the extent of 79 acres, 03 roods and 
21.74 perches, situated in Dampe, 
Piliyandala, in Kesbeva Municipality of 
Colombo District; 

 (ii) Regional Manager, Coconut Cultivation 
Board, Kalutara Regional Office, has 

1671 1672 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

informed the Chairman of Coconut 
Cultivation  Board that he does  not 
recommend the fragmentation of the estate 
concerned, as it affects the coconut 
cultivation and the coconut harvest of the 
country; and 

 (iii) there is also a public objection with regard 
to the fragmentation of the land in view of 
the harms caused to the economy and the 
environment? 

(b) Will he inform this House  - 

 (i) whether measures will be taken to 
recommend the fragmentation of the 
aforesaid land irrespective of aforesaid 
reports; and  

 (ii) if not, of the action taken in that regard? 

(c) If not, why? 
 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)  ගරු මන්තීතුමනි, ඉඩම ෙවන් කිරීමට තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 (ii)  එතැන පාෙද්ශීය කළමනාකරුෙග් වාර්තාව අපිට 
ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම 
ව්යාපෘතිෙයන් ලැෙබන ආර්ථික වාසිය ගැන එම 
නිලධාරියා සැලකිල්ලට අරෙගන නැහැ. එම නිසා 
ඒකත් සැලකිල්ලට අරෙගන සභාපතිතුමා ෙමම 
ඉඩම ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඉඩම ඉතාමත් අඩු ෙපොල් 
අසව්ැන්නක් ලබා ෙදන ඉඩමක්. ෙමම ඉඩම 
පියතුෙමකුටයි අයිති ෙවන්ෙන්. ෙමම පියතුමා 
ෙමම ඉඩෙම් අසව්ැන්ෙනන් එතුමාෙග් සමාජ 
ෙසේවා ආයතනය පවත්වාෙගන යාමට උත්සාහ 
කළත් එය අසාර්ථක වූ බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි. 
එම නිසා ෙමම ඉඩම විකිණීමට ඒ පියතුමා 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා.  

 (iii) මහජන විෙරෝධතාවක් ෙමෙතක් වාර්තා වී 
ෙනොමැත. 

(ආ)  (i) ෙමම ඉඩම සම්බන්ධෙයන් ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලෙය් සභාපති විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
නිර්ෙද්ශ වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් පහත 
දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව තනි 
ඒකකයක් ෙලස පැවරීමට පමණක් අනුමැතිය 
ලබා දී ඇත.  

  'තනි ඒකකයක්'  ෙලස කියන්ෙන් කැබැලි 
කිරීමකට ෙනොෙවයි, තනි ව්යාපෘතියක් හැටියට 

කියන එකයි. විෙශේෂෙයන්ම නාගරික සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක් හැටියට ලබා දීමට තමයි අපි 
ෙකොන්ෙද්සි ෙයොදා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකොන්ෙද්සි 
නම්, 

   තනි ඒකකයක් ෙලස පැවැරීම සිදු කළ යුතුය.  

  අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිවාස 
ව්යාපෘති වාර්තාව අනුවම අදාළ නිවාස ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීම අනුමත කරන අතර එම 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී පහත සඳහන් 
ආයතනවල අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.  
-නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය -මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  -
අදාළ පළාත් පාලන ආයතන අනුමැතිය.  

  ෙපොල් වගාවට අවම හානියක් වන ෙසේ ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කළ යුතුය. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙම් ෙදවන ෙකොටෙසේ සඳහන් 
වුණා, "ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් පාෙද්ශීය කළමනාකරු 
ෙමහි ආර්ථික වටිනාකම පිළිබඳව දැකලා තිබුෙණ් නැහැ" කියලා. 
ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් පාෙද්ශීය කළමනාකරු දකින්ෙන් 
ෙපොල් වගා කිරීෙම් පගතිය ගැනයි. ඒ ඉඩම කැබලි කරලා එහි 
නිවාස ව්යාපෘතියක් හදන එෙකන් ලැෙබන ආර්ථික පගතිය ගැන 
දකින්න එතුමාට බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ වාර්තාව 
ෙහොඳින් අධ්යයනය කළා නම් දකින්න ඇති, ඉදිරිෙය්දී ඒ අක්කර 
79 ඉඩෙමන් ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 10ක පමණ පමාණයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් බව එතුමාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිබුණු බව. 
ඒ ඉඩම ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙපොල් වගා කරලා තිෙබන අක්කර 
79ක තනි ඉඩමක්. යම් යම් ෙරෝග නිසා අෙප් රෙට් -වි ෙශේෂෙයන්ම 
දකුණු පළාෙත්- ෙපොල් ගස් කපා ඉවත් කරද්දී, පිට රටින් ෙපොල් 
ෙගන්වීම සඳහා පවා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබද්දී, ඒ ඉඩම 
ෙපොල් වත්තක් හැටියටම තිබුෙණොත් තමයි ආර්ථික වශෙයන් 
වටිනාකමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක් නැහැ 
කියලා කිව්වාට, කැස්බෑව පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු ෙව්දීත් 
ඒ සඳහා විෙරෝධයක් මතු ෙවලා, පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව විසින් දැන් එම ව්යාපෘතිය නතර කරලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය ෙමොකක්ද?  
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා තමයි මම ෙම් පැහැදිලි කරන්ෙන්. 
 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
පශ්නය ෙමොකක්ද? 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්තාෙව් ඒ ෙපොල් ඉඩම 

කැබලි කිරීම සුදුසු නැත කියලා තිබුණු බව වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා දැක්ෙක් නැද්ද කියන එක තමයි 
මාෙග් පශ්නය.  

 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙපොල් ගහක්වත් අඩු කරන්න එපා, නැති කරන්න එපා කියන 

එක තමයි සාමාන්යෙයන් ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් 
regional managersලා එවන පිළිතුර. නමුත් ව්යාපෘතියක් ලැෙබන 
ෙකොට අපි ඒ ව්යාපෘතිෙය් economic net value එක ගැන බලන්න 
අවශ්යයි. එක ගහකින් ෙපොල් ෙගඩි 20ක් පමණ බැගින් තමයි එම 
ෙපොල් ඉඩෙමන් ෙපොල් අස්වැන්න ලැෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් 
එක ගහකින් ෙපොල් ෙගඩි 80ක්-100ක් අතර පමාණයක් ලැබිය 
යුතුයි. එය ෙපෞද්ගලික ඉඩමක්. රජෙය් ඉඩමක් ෙනොෙවයි. ඒ ඉඩම 
අයත් වන්ෙන් පියතුෙමකුට. ඒ පියතුමාට එම ඉඩෙමන් ලැෙබන 
ආදායෙමන් ඔහුෙග් සමාජ ෙසේවා ආයතනය පවත්වා ෙගන යන්න 
බැරි තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සියලු සාධක සලකා බලා තමයි 
අපි ෙමම විකීණීමට අවසර ලබා දුන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

කෙතෝලික සභාවට අදාළව ඒ පියතුමා එම ඉඩම විකුණනවා නම් 
තනි ඒකකයක් හැටියට එය ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය යටතට 
අර ෙගන වගා කටයුත්තක් හැටියට සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා විකල්ප අධ්යයනයක් සිදු කරලා තිෙබනවාද? 

 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් වතු (කැබලි කිරීෙම් පාලන) මණ්ඩලය 

තිෙබන්ෙන් කැබලි කරනවාද, විකුණනවාද, නැද්ද කියන එක 
ගැන තීරණයක් ගන්නයි. එතැනින් අවසර දුන්ෙනොත් අයිතිකරුට 
පුළුවන්, යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි මත එම ඉඩම විකිණීමට. එතැනට 
තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා 

නිසාම, ෙපොල්වලට අදාළ නැතත් ෙත් කර්මාන්තයට අදාළ 
පශ්නයක් අහන්න මා කැමැතියි. ෙත් කර්මාන්තය පවර්ධනයට 
තිෙබන අරමුදලින් රුපියල් බිලියන ගණනක් මුදල් අමාත්යාංශය 
විසින් ලබා ගන්න යන නිසා එය ලබා ගත්ෙතොත්, විෂය භාර 
ඇමතිතුමා හැටියට එම වගකීම දැරීම පිළිබඳව සිතා බලනවාය 
කියා පසු ගිය දවස්වල ඔබතුමා ෙත් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් 
පකාශයක් සිදු කර තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම අතුරු පශ්නය පධාන පශ්නයට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒ 

නිසා ගරු ඇමතිතුමා කැමැති නම් පමණක් පිළිතුර ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමනි, අදාළ අතුරු පශ්නය අසන්න.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට සහාය පළ කරන්නත් එක්කයි 

මම ෙම් ගැන කියන්ෙන්. මෙග් අවෙබෝධෙය් තරමට, අපි දන්නා 
තරමට ෙත් කර්මාන්තය සඳහා එම අරමුදල ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  
ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් ගැටලුව දැන් නිරාකරණය ෙවලාද කියා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගැනීමට කැමැතියි. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන මෙගන් ෙවනම අසන්න. එතෙකොට 

මම පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බෑණාට කලින් මාමා -[බාධා කිරීමක්] බෑණා ඉල්ලා අස් 

වුෙණොත් එෙහම. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ෙමතැන එෙහම එකක් නැහැ. මාමා, බෑනා 

සම්බන්ධයක් ෙමතැන නැහැ. අදාළ පශ්නය සම්බන්ධවයි කථා 
කළ යුත්ෙත්. 

පශ්න අංක 12-520/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබාදීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-604/'16-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14-670/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය සඳහා පිළිතුරක් ලැබී 

තිෙබනවා. නමුත් එම පිළිතුර සම්පූර්ණ නැති බවයි මෙග් හැඟීම 
වන්ෙන්. ඒ නිසා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට වඩාත් සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යවරයාෙග් 
විෙද්ශ සංචාර : විසත්ර 

நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவாின் 
ெவளிநாட்  விஜயங்கள்: விபரம் 

FOREIGN VISITS OF MINISTER OF JUSTICE AND MINISTER OF 
BUDDHASASANA: DETAILS 
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15.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2015 ජනවාරි 08වැනි දින සිට ෙම් දක්වා අධිකරණ 
අමාත්යවරයා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යවරයා වශෙයන් 
සිදුකළ විෙද්ශ සංචාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එම එක් එක්  සංචාරය,  

 (i) සිදු කළ කාලවකවානුව; 

 (ii) අරමුණු; 

 (iii) වියදම් කළ මුදල;  

 (iv) රටට ලැබුණු පතිලාභ; 

  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015 சனவாி 08ஆம் திகதி தல் இ வைர நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவர் ேமற் 
ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விஜய ம், 
 (i) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காலஎல்ைல; 
 (ii) ேநாக்கங்கள்; 
 (iii) ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக; 
 (iv) நாட் க்குக் கிைடத்த பயன்கள்; 

  தனித்தனிேய யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Justice:  

(a) Will he inform this House how many foreign visits 
were made by the Minister of Justice and the 
Minister of Buddhasasana from 8th January, 2015 
up to now? 

(b) Will he also inform this House, separately  -  

 (i) the period within which each such visit was 
made; 

 (ii) objectives; 

 (iii) amount spent; and 

 (iv) benefits accrued to the country? 

(c) If not, why?  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

ගරු මන්තීතුමනි, පිටු පහක පමණ දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන නිසා 
මම එය සභාගත කරන්නද, නැත්නම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියවන්නද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් (අ) ෙකොටසට පිළිතුර ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එම ෙකොටසට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 2015 ජනවාරි 08 දින සිට ෙම් දක්වා අධිකරණ 
අමාත්යවරයා වශෙයන් විෙද්ශ සංචාර ෙදොළහක් (12) සිදු 
කර ඇති අතර බුද්ධ ශාසන අමාත්යවරයා වශෙයන් විෙද්ශ 
සංචාර හතරක් (4) සිදු කර ඇත. 

1677 1678 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද කියා 

ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල රුපියල් 

5,143,602.00යි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ සංචාර 16ටම ගිය 

වියදමද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුෙරහි ඉතුරු ෙකොටස සභාගත 

කරන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පිළිතුෙරහි ඉතුරු ෙකොටස 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙරහි ඉතුරු ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி : 
* Rest of the Answer tabled: 

 

(ආ) ඔව්. අධිකරණ අමාත්යවරයා වශෙයන් සිදු කළ විෙද්ශ සංචාර - 
ඇමුණුම 01** මඟින් දක්වා ඇත. 

 (i) කාල වකවානුව - 1 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (ii) අරමුණ - 2 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iii) වියදම් කළ මුදල -  3 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iv) විෙද්ශ සංචාර මඟින් රටට ලැබුණු පතිලාභ - 4 තීරුව මඟින් 
දක්වා ඇත. 

 බුද්ධ ශාසන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිදු කළ විෙද්ශ සංචාර ඇමුණුම 
02* මඟින් දක්වා ඇත. 

 (i) කාල වකවානුව - 1 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (ii) අරමුණ  - 2 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iii) වියදම් කළ මුදල - 3 තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iv) විෙද්ශ සංචාර මඟින් රටට ලැබුණු පතිලාභ - 4 තීරුව මඟින් 
දක්වා ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන: පතිලාභීන් 
டைமப்  அபிவி த்தி  ேவைலத்திட்டம் : 

நலன்ெப நர்கள் 
HOUSING DEVELOPMENT PROGRAMME : BENEFICIARIES 
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1. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (ගරු ඩී.වී. චානක මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ - மாண் மிகு . . சானக 
சார்பாக) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa on behalf of the Hon. D. V. 
Chanaka) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් නිවාස සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් 250,000 ක වටිනාකමින් යුත් 
නිවාස වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනු ලැබුෙව්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වැඩසටහන කියාත්මක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස සහ ඉඩම් පිහිටි සථ්ාන කවෙර්ද;  

 (ii) එම ඉඩම් ලබාදීෙම්දී දිසත්ික් ඉඩම් පරිහරණ 
කමිටුව මඟින් අදාළ ඉඩම් කැබලි හඳුනාගැනීම 
සිදුකර තිෙබ්ද;  

 (iii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙතෝරාගත් පතිලාභීන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;   

 (iv) එම පතිලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනය සහ ඔවුන් 
ෙතෝරාගත් කමෙව්දය කවෙර්ද;   

 (v) පතිලාභීන් ෙතෝරාගැනීමට සහභාගි වූ රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (vi)  ෙතෝරාගත් පතිලාභීන් ඉඩම් හිමිකමක් ලැබීමට 
නියම සුදුසස්න් බවට සෑහීමට පත්විය හැකිද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் 
டைமப்  அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் பா 

2,50,000/- ெப மதியான டைமப்  ேவைலத் 
திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்பட்டதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் ெசயற்ப த்தப்ப  
கின்ற பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள் மற் ம் 
காணிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்ப ம்ேபா  
மாவட்ட காணி பயன்பாட் க் கு வினால் 
குறிப்பிட்ட காணித் ண் கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாி ாீதியாகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பயனாளிகளின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ைறைம 
யாெதன்பைத ம்; 

1679 1680 

————————— 
* * පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
     னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
    Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) பயனாளர்கைளத் ெதாி ெசய்வதில் பங்ேகற்ற 
அரச உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (vi) ெதாி ெசய்யப்பட்ட பயனாளர்கள், காணி 
உாித்ைதப் ெப வதற்கான உாிய தைகைம 
கைளக் ெகாண்டவர்கெளனத் தி ப்தியைடய 

மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House whether a housing 
programme that costs Rs. 250,000/- was 
implemented under the Housing Development 
Programme by the National Housing Development 
Authority? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the names of the Divisional Secretaries' 
Divisions and the locations of the lands in 
which the aforesaid Programme is being 
implemented; 

 (ii) whether the relevant plots of  land have 
been identified by the District Land Use 
Committee when those lands were 
distributed; 

 (iii) separately, the number of beneficiaries 
selected based on each Divisional 
Secretary's Division; 

 (iv) the names and addresses of those 
beneficiaries and the methodology adopted 
to select them; 

 (v) the names of the public officers who 
participated to  select the beneficiaries; and 

 (vi) whether the qualifications of the  
beneficiaries who were selected to own a 
land are at a satisfactory level? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) ඔව්. දිවයිෙන් දිස්තික්ක 13ක නිවාස ව්යාපෘති 38ක් සඳහා එක් 
පතිලාභිෙයකු ෙවත රුපියල් 250,000.00 බැඟින් ණය පදානය කර 
ඇත. 

(ආ) (i) ඇමුණුම* අංක 01 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඇමුණුම* අංක 02 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (iv) පාෙද්ශීය ෙල්කම් පධානත්වෙයන් ෙතෝරාගත් කමිටුවක් 
මඟින් ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වා පතිලාභින් ෙතෝරාෙගන 
ඇත. (ඇමුණුම* අංක 03 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත.) 

 (v) පාෙද්ශීය ෙල්කම්, පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්, ගාම නිලධාරි, 
ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරි, මහවැලි අධිකාරිෙය් 
ෙකොට්ඨාස කළමනාකරු, ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් දිස්තික් කළමනාකරු, ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් තාක්ෂණ නිලධාරි. 

 (vi) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 606/'16(2), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

අරණායක නාය යෑෙමන් අවතැන්වූවන්ට සථ්ීර 
නිවාස 

அரநாயக்க மண்சாிவால் இடம்ெபயர்ந்ேதா க்கு 
நிரந்தர கள் 

 PERMANENT  HOUSES FOR THE  DISPLACED IN ARANAYAKE 
LANDSLIDE  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 

ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවතටයි.  

පසු ගිය මැයි මාසෙය් ඇති වූ අධික වර්ෂාව නිසා සිදු වූ දරුණු 
නාය යෑෙමන් අරණායක පෙද්ශෙය් ජීවිත සියයකට වැඩි 

1681 1682 

[ගරු  චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පමාණයක් නැති වූ බවත්, පවුල් 3,000ක පමණ පමාණයකට 
උන්හිටිතැන් නැතිවී, තාවකාලික ස්ථාන කරා ෙයොමු කළ බවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීද කිහිප වරක් සාකච්ඡාවට ලක් විය.  

අදටද, 420ට වැඩි පවුල් පමාණයක් කඳවුරුවලද, පවුල් 162ක් 
පමණ තාවකාලික මඩුවලද ජීවත් ෙව්. මුලින්ම පවුල් 620ක් අධි 
අවදානම් ස්ථානවල පදිංචිව සිටින බව රජය පකාශයට පත් 
කෙළේය. අධි අවදානම් කලාප, අර්ධ අවදානම් කලාප සහ සාමාන්ය 
කලාප  හඳුනාෙගන ෙගවල් සාදා ෙදන බවට රජය පකාශ කෙළේය. 
දැනටද පවුල් 300කට අධික පමාණයක් ඒ කිසිදු විසඳුමක් නැතිව 
සිටින අතර,  විපතට පත් වූ අයට ස්ථාවර විසඳුමක් -නිවසක්- ලබා 
දීම පමාද වී තිෙබ්. ඒ අනුව පැන නඟින පහත පශ්න සඳහා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

1. රජය සාදන ෙගවල් පමාණය 100ක් බවට පකාශ වී ඇත. 
ෙගවල් 60ක් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉදිකරන බව ගරු 
අගමැතිතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

2. නාය යෑමට පත් වූ හා නාය යන බවට සැක ඇති 
පෙද්ශවලද යළි පදිංචි කිරීෙම් භයානක තත්ත්වයක් මතුවී 
තිෙබන බවත්, ෙපෙර්දා ඇතිවූ අධික වර්ෂාව නිසා, 
බලධාරින් දී ඇති උපෙදස ්පරිදි විපතට පත් ෙබොෙහෝ ෙදනා 
යළි පන්සල්වලට පැමිණ තිෙබන බවත් ගරු 
අගාමාත්යතුමා දන්ෙන්ද? 

3. ෙමම විපත සිදු වී මාස තුන හමාරකට වැඩි කාලයක් ගත වී 
ඇති ෙහයින් ඒ ජනතාවට වහාම විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවාද? එම දින සීමාව පකාශයට පත් කරනවාද? 

4. ඒ දිනවලදීම ඇති වූ ගංවතුර නිසා විපතට පත් වූ ජනතාවට 
රුපියල් 10,000ක මුදලක් ෙගවීමට තීරණය කළත්, 
ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් කැලණි ගං ඉවුර ආශිතව ජීවත්වන 
ජනතාවට හා අෙනක් පෙද්ශවල ජනතාවට එම මුදල ලබා 
දී ෙනොමැති ෙහයින් - තුන් මාසයක් ගත වී ඇතත් - ඒ  මුදල් 
ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද?    

 පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ෙම් අය  ගියාම කියනවා, 
"මුදල් නැහැ" කියලා. "මුදල් ෙගව්වා" කියලා ඔබතුමන්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරනවා. විපතට පත් වූ ඒ අය 
බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයට පත්ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා 
කිරීමක්] වත්තල ගැන මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
 ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් නිශශ්බ්දව ඉන්න. 
[බාධා කිරීමක්] කැලණි ග ෙඟ් ෙමහා ඉවුර ගැනයි මම 
කථා කරන්ෙන්, එහා ඉවුර ගැන ෙනොෙවයි. There are 
natural and man-made disasters.   ඒ වර්ග ෙදකක්.  

5. එෙලසම සව්භාවික ෙනොවන ආකාරෙයන් යුද හමුදාෙව් අවි 
ගබඩාව පිපිර යෑෙමන් ෙකොසග්ම සාලාව පෙද්ශෙය් 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වූ සහ අර්ධ වශෙයන් විනාශ වූ 
නිවාස, ව්යාපාර සථ්ාන සඳහා වන්දි ෙගවීෙම්දී, හමුදාවට 
ගිය වියදම් එම වන්දි මුදලින් මුදල් අඩු කිරීෙම් වැරැදි 
අත්තෙනෝමතික කියාමාර්ගයක් සිදු ෙවමින් පවතින බව 
අගමැතිතුමා දන්නවාද?  

6. විනාශ වූ නිවසකට ලබා දීම සඳහා තක්ෙසේරු කරන ලද 
මුදල්වලින් හමුදාවට වියදම් වූ මුදල් අඩු ෙනොකර  
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්ෙන්ද සහ 
ජනතාවට ෙගවීමට නියමිත මුදල් පමාණය කිසිම අඩු 
කිරීමකින් ෙතොරව ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?   

සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාෙව් ඇති වූ ෙම් විනාශය 
නිසා විපතට පත් වූ ජනතාවෙග් වන්දි මුදල් කපා හැරීම කිසි 
ෙලසකින්වත්  නීත්යනුකූල ෙහෝ සාධාරණ ෙනොවන බව මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්ම මම අගමැතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණයත් අහන්න 
කැමැතියි. සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් ෙබෝම්බ පිපිරී යෑම  
සම්බන්ධෙයන් හමුදාපතිතුමා මාර්ගෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා 
පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා. අද වන 
තුරු ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව එළිදරව් කර නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, 
හමුදාපතිතුමා වාර්තාවක් දීගන්න බැරිව ඉන්නවා කියන එකද? ඒ 
ගැන ෙම් ගරු සභාව -අපි- දැනගත යුතුයි. ෙමොකද, විශාල 
ෙද්ෙපොළ විනාශයක්  ඒ හමුදා කඳවුර පිපිරී යෑෙමන් සිදු වුණ නිසා. 
සාලාව නගරය යළි ෙගොඩ නඟන බවට දුන් පතිඥාව ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කරනවාද?  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க )  
(The Hon.  John Amaratunga ) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වග කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

විසින්, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් නඟන ලද පශ්නයට මා 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පිළිතුර ෙදනවා. ඒ පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

1. කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය් ඉදි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
නිවාස සංඛ්යාව - 1,682කි. ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 
01හි සඳහන් වනවා. ඇමුණුම 01 සභාගත* කරනවා. 

 (පූර්ණ හානි වූ නිවාස 230යි. දැඩි අවදානම් සහිත නිවාස 
1,452යි.)  

 ෙපෞද්ගලික අංශය පහත සඳහන් පරිදි නිවාස 145ක් ඉදි 
කිරීමට දැනට එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා.  

 හැබිටාඩ් ආයතනය    -    නිවාස   90  

 ඩයෙලොග් හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය  -    නිවාස   35 

 රයිෙනෝ ආයතනය    -    නිවාස   20 

 එකතුව     -   නිවාස 145  

2. අධික වර්ෂා අවසථ්ාවලදී නාය යෑම් අවදානම් කලාපවල 
සිටින ජනතාවට ආරක්ෂිත සථ්ාන කරා ෙයොමු වන ෙලස 
උපෙදස ් ලබා දී ඇති බැවින්, එවැනි අවසථ්ාවලදී ඔවුන් 
ආරක්ෂිත සථ්ාන කරා පැමිෙණන අතර, එම අවසථ්ාවලදී 
ඔවුන්ට අදාළ පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ෙලස 
අදාළ නිලධාරින් දැනුවත් කර තිෙබනවා.  

 2016.08.23වන දිනට තාවකාලික කඳවුරු පහක, පවුල් 
113ක සාමාජිකයන් 345ක් වූ සංඛ්යාවක් රැඳී සිටිනවා.  

 තාවකාලික කූඩාරම් 800ක, පවුල් 788ක සාමාජිකයන් 
2,845ක් වූ සංඛ්යාවක් රැඳී සිටිනවා.       

3. ඔව්.  

   අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ  අංක. අමප/16/1457/715/012 හා 
2016 ජූලි 26  වන දින  අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය  අනුව 
රජය විසින් පහත සඳහන්  කියා මාර්ග  ෙගන ඇත.  

 i  නව නිවාස 1682 ක සංඛ්යාවක්  ඉදි කිරීම සඳහා 
ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල වන රුපියල්  මිලියන 

1683 1684 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2018.4ක (රක්ෂණාවරණයන් ආවරණය වන මුදල 
අනුව ෙමම මුදල අඩු විය හැක) මුදලක් හා  සථ්ිර 
නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් එළිෙපෙහලි කිරිම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 61.8ක් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙවත ලබා දීමටත්, 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත් ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් ශම දායකත්වෙයන් නිවාස ඉදි කිරීම සිදු 
කිරිමටත්,  

 ii. තම ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වල නිවාස ඉදිකිරීමට 
ෙයොමුවන නිවාසලාභීන්ට  රුපියල් මිලියන 0.4 
බැගින් දළ වශෙයන් නිවාස ලාභින් 500ක් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක් ආපදා  
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙවත ලබා දීමටත්,  

 iii.  නායයෑමට  ලක් වු හා අධි අවදානම්  සථ්ාන ෙලස  
හඳුනාගත්  පෙද්ශවලින් ජනතාව ඉවත් කළ පසු 
එම සථ්ාන පදිංචි වීම සඳහා තහනම් කලාප ෙලස 
නම් කිරීමටත්, ඉන් ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ  සංවිධානය අනුමැතිය ලබා ෙදන 
ඉඩම්වලට  පමණක් කාෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා 
පරිහරණය කිරිමට අයිතිය ලබා දීමටත්, 

  iv.  නිවාස ඉදිකිරිම සඳහා  භූමිය පරීක්ෂා කර 
ෙයෝග්යතාව තීරණය කිරීම  හා නිවාස ඉදි 
කිරීම්වලට අදාළ ආරක්ෂිත විධිවිධාන පිළිබඳ 
උපෙදස ්ලබා දීම ජාතික ෙගොඩනැඟිලි  පර්ෙය්ෂණ  
සංවිධානය  ෙවත පැවරීමටත්, ආපදා සහන ෙසේවා 
මධ්යසථ්ානය  විසින් ෙමම ආපදාව ෙවනුෙවන්  
දරන ලද  වියදම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු  ඇමුණුම 02  
මඟින් දැක්ෙව්.     

4. ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් හානියට පත් නිවාස  හිමියන් ෙවත 
රුපියල් 10,000ක අත්තිකාරම් මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව 
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් ලබා ෙදන  ලද මුදල් 
පිළිබඳ  විසත්රය ෙමහි ඇමුණුම 03 මඟින් දක්වා ඇත.    

5. වන්දි ෙගවීෙම්දී  යුද්ධ හමුදාවට ගිය මුළු වියදම  ෙලස 
වන්දි මුදලින් අඩු කිරීෙම් වැරැදි කියා මාර්ගයක් සිදු 
ෙනොවන අතර, අංක අමප/16//1409/715/011-1 හා 
2016.07.27 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව 
හානියට පත් නිවාස අතුරින් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක 
අලුත්වැඩියාවන් යුද හමුදාව මඟින් සිදු කර  ඇති අතර, එක් 
එක්  නිවාස  සඳහා වූ අමුදව්ය  වියදම සම්බන්ධ විසත්ර යුද 
හමුදාව ෙවතින් ලබා ෙගන එම මුදල  අදාළ  වන්දි 
මුදෙලන් අඩු කර දිසත්ික් ෙල්කම් /පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් 
යුද හමුදාව ෙවත ලබා දීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇති පරිදි  
අඩු කරනු ලබන්ෙන් නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා යුද හමුදාෙව් 
මුදලින් අමුදව්ය  සඳහා වැය වී ඇති මුදල පමණි. ඇමුණුම 
04 බලන්න. ඇමුණුම්  සභාගත* කරමි.   

6. හමුදාෙව් ශම දායකත්වය නිවාස  ඉදි කිරීම් සඳහා ලබා 
ෙදන අතර, නිවාස  ඉදිකිරීම  සඳහා ශමය ෙවනුෙවන් වැය 
වන මුදල අඩුවීමක් සිදු ෙව්.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට තවත් කරුණක් මා 

ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ගරු අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා 

ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා ෙදකක් පැවැත්වූවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස මමත් ඒ සාකච්ඡාවලට සහභාගි 
වුණා.  

එම හමුදා කඳවුර ඇතුෙළේ තිබුණු ෙබෝම්බ හා ෙවනත් පුපුරණ 
දව්ය පුපුරා යාම නිසා තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ෙගවල් ෙදොරවල් නැති 
වුෙණ්. ඒ නිසා ෙගවල් ෙදොරවල් නැති වුණු එකට ෙගවන 
වන්දිෙයන් "හමුදාවට වන්දි" කියලා යම් කිසි මුදලක් ගන්න 
බැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පළාෙත් ජනතාවට හමුදාව විශාල 
වන්දියක් ෙගවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් 
කිෙයව්ෙව් චකෙල්ඛයක්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් කරනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාත් 
අපට ෙපොෙරොන්දු වුණා; අගමැතිතුමාත් ෙපොෙරොන්දු වුණා.  හමුදා 
කඳවුර ඇතුෙළේ සිදු වූ පුපුරා යෑම නිසා එම පෙද්ශෙය් විනාශයක් 
සිදු  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන වාර්තාවක් නැතිවීම ෙවන එකක්. - 
අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. -  
හමුදා කඳවුර ඇතුෙළේ සිදු වූ පුපුරා යෑම නිසා ඒ පෙද්ශෙය් ෙගවල් 
ෙදොරවල් විනාශ වුණා. It is a man-made disaster.   

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ෙගවල්වල වහලවල් හදන්න,  
වැසිකිළි හදන්න හමුදාව යම් කිසි මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබනවා 
කියලා  දැන් ඔබතුමා කිව්වා.  ඒ  වියදම් වූ මුදල් මහ ජනයාට ෙදන 
වන්දිෙයන් අඩු කර ගන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියලා කියන 
එක සාධාරණ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් 
තිෙබනවා,  හමුදාවට වියදම් වුණු මුදලක් තිෙබනවා නම්  ඒ මුදල 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලා ගන්න. මහ ජනයාට සිදු වූ විපත 
ෙවනුෙවන්  ෙගවන වන්දිය සම්පූර්ණෙයන් ෙගවන්න. ෙම්ක 
තමයි මිනිස්කෙම් සාධාරණත්වය. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  කිසිම 
පුරවැසියකු උසාවි ගිෙය් නැහැ. උසාවි ගියා නම්  හමුදාවට මීට 
වැඩි මුදලක්  ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  මා එය ඉතා ඕනෑකමින් 
කියනවා.  ෙමොකද,  හමුදා කඳවුර ඇතුෙළේ සිදු වූ පුපුරා යාම නිසා 
ෙන් ෙම් විපත සිදු  වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, පැය ෙදොළ 
හමාරක් තිස්ෙසේ ෙබෝම්බ, ෙවඩි උණ්ඩ, අහස් ෙවඩි ඔක්ෙකෝම 
පුපුරා ගියා. දැන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, 
හමුදාවට වියදම් වුණු මුදල් මිනිස්සුන්ට ෙගවන වන්දිෙයන් අඩු 
කර ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒෙක් කිසිම සාධාරණයක් නැහැ. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අපි සාධාරණ  විසඳුමක් ලබා ෙදන්නම්. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා රීති පශ්නයක් 

ඉදිරිපත් කරනවා.  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  හමුදාව ගැන පකාශ 

කරද්දී  මෙග් නමත්  සඳහන් සඳහන් කළ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එයට පිළිතුරු දීමට මට යුතුකමක් තිෙබනවාය කියලා මා 

1685 1686 

[ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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හිතනවා. එතැනදි එම පුද්ගලයන්ට සිදු වුණු හානියට වන්දි 
ෙගවීමක් සිදු ෙවනවා. උදාහරණයක් විධියට යම් ෙගයක් විනාශ 
වුණා නම්, ඒ විනාශ වුණු ෙගය සඳහා වන්දියක් ෙගවනවා. නමුත්, 
හමුදාව එම ෙගදර ෙකොටසක් ෙහෝ හදා ෙදනවා නම්, එතෙකොට ඒ 
මුදල හමුදාව අය කර ගන්න ඕනෑ. හමුදාෙව් මුදල්වලින් ෙගයක් 
ෙහෝ ෙකො ටසක් හදන්න හමුදාවට බැහැ. ඒකයි එතැනදි සිද්ධ 
වන්ෙන්. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් සමඟ කළ සාකච්ඡාවකදී 

අගමැතිතුමා අපට කිව්වා, විපතට පත්වූවන් සඳහා වන සියලුම 
වන්දි මුදල් ෙගවනවා කියලා. ඒ සඳහා සම්පූර්ණ වන්දි මුදල් 
ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ෙමය ගරු 

අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හමුදාවට අයත් ආයුධ පුපුරායාම නිසා ෙගවල් කැඩුණාම, ඒ 

මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලිවලින් ඒ ෙගවල් හදාගන්න කියලා කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිවලින් ඒවා හදා ෙදන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, we will refer it to the Hon. Prime Minister. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි හමුදාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

ජනතාවට ලබා ෙදන වන්දි මුදල අඩු කරන්න එපාය කියන එකයි 
අපි කියන්ෙන්. ඒ වන්දි මුදල් අඩු කරන්න කිසිම නීත්යනුකූල 
අයිතියක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති 
ෙබෝපාල්වල සිදු වූ ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳව. එම සිද්ධියට අදාළව 
පසිද්ධ නඩු තීන්දුවක් තිෙබනවා. I do not want to quote from 
that. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Deputy Minister will refer it to the Hon. 

Prime Minister. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Thank you, Sir.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමා ඒ 

ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ. තීරණයක් ගැනීම සඳහා අපි 
අගමැතිතුමාට පවරමු.  

මීළඟට,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 
 

II 
 

වන්ෙන්රිකුලෙම් සංචාරක මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවීම 
வன்ேனாிக்குளத்தில் சுற் லா ைமயெமான்ைற 

அைமத்தல்  
ESTABLISHMENT OF A TOURIST CENTRE AT 

VANNERIKKULAM   
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் 
காணி அைமச்ச மான ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி!   

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் கைரச்சி பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் அைமந் ள்ள வன்ேனாிக்குளம் கிராமமான  
கிளிெநாச்சியி ந்  24 கிேலாமீற்றர் ெதாைலவில் 
அைமந் ள்ள . இ  இயற்ைக எழில் நிைறந்த ஒ  விவசாயக் 
கிராமமாக விளங்குகின்ற . பலவைகயான பறைவகள், 
யாைனகள் உள்ளிட்ட பல்ேவ  விலங்குகள் மற் ம் பல்வைக 
மரங்கள் உள்ள இயற்ைகக் கா கள், அழகிய குளக்கைர 
என்பன இங்கு காணப்ப கின்றன. அந்தவைகயில், சுற் லாப் 
பயணிகைள ெவகுவாகக் கவரக்கூ ய இக்கிராமத்தில் 
சுற் லா ைமயெமான்  இ வைரயில் அைமக்கப்படாத நிைல 
காணப்ப கின்ற .  

2015ஆம் ஆண்  மாகாண குறித்ெதா க்கப்பட்ட 
நிதியி ந்  இக்கிராமத்தில் சுற் லா ைமயெமான்ைற 
அைமப்பதற்ெகன 6 மில் யன்  பாய் நிதி ஒ க்கப் 
பட் ந் ம் அதைன அைமப்பதற்கான காணி இனங்காணப் 
படாைமயினால் அந்த நிதி தி ம்பிச் ெசன் விட்டதாக அறிய 

கிற . இப்பகுதியில் சுற் லாத் ைற ைமயெமான்ைற 
அைமத்தால் அ  சுற் லாப் பயணிகைள ெவகுவாகக் கவரக் 
கூ யதாக அைம ம் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . அத் டன், 
இத டாக கிராமியப் ெபா ளாதாரத்ைத ேம ம் 
அதிகாிப்பதன் லம் ேதசிய ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு பாாிய 
பங்களிப்பிைன ம் வழங்க ம். ஆகேவ, - 

* வன்ேனாிக்குளம் கிராமத்தில் சகல வசதிகைள ம் 
ெகாண்டதான சுற் லா ைமயெமான்ைற அைமக்க 
நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப   என   ேகள்விக்கான பதிைல ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. John Amaratunga. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, I am extremely thankful to you for 

inviting our attention to a wonderful place, which is ideal 
for a tourist centre. I was not aware of that. As you have 
brought it to our notice now, I will inform our officials to 
make an immediate inspection and find out as to how it 
can be developed as a resort and then infrastructure can 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

be added.  But developing places like hotels and other 
things comes under the private sector. So, certainly we 
will try to invite some of the investors to go and have a 
look and put up a hotel there.  I do not want to interfere 
with whatever the Provincial Council is doing. The Hon. 
Douglas Devananda, the Chief Minister is a good friend 
of you.  So, why do you not ask him to invest Rs. 6 
million and then make the infrastructure? - [Interruption.] 
Yes, you have elected him. - [Interruption]. So, the 
problem is there.  Sometimes, whatever we try to do, the 
Chief Minister does not like.  He did even not attend the 
Investment Forum that was set up in Jaffna. This problem 
is there. You all should get together and persuade him not 
to have a tug of war, but to join hands with the 
Government and develop the Jaffna District. That is what 
is required today. We are ready to do anything for you.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්ත් ඒ කරුණ ගැනමද? 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ කරුණ ගැනම ෙනොෙවයි, අද පතෙය් පළ වුණු ෙවනත් 

කාරණාවක් ගැනයි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අවසානෙය් කියන්න.  

ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා.  
 

III 
 

අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත 
නිකුත් කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති දූෂණ හා අකමිකතා  

யாைனகளின் பதிவி ம் வ டாந்த உாிமம் 
வழங்க மான ஊழல் மற் ம் ைறேக கள் 

CORRUPTION AND IRREGULARITIES IN ISSUING ANNUAL 
LICENCES AND REGISTRATION OF  ELEPHANTS AND TUSKERS  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අලි ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති දූෂණ හා අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් ෙමම 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

මව් ඇතින්න මරා දමා ෙහෝ නිර්වින්දනය කර පැටවුන් අල්ලා 
ගැනීමට ද, පුනරුත්ථාපනය කර වනයට මුදා හරින ලද අලි 
පැටවුල් නැවත අල්ලා ගැනීමට ද, එම සතුන් නීති වි ෙරෝධී ෙලස 
ලියා පදිංචි කිරීමට ද, විකිණීමට ද කටයුතු කළ සංවිධානාත්මක 
අලි ජාවාරමක් 2011 - 2014 කාලෙය් ෙව්ගෙයන් ව්යාප්ත වුණා. 

 නීති වි  ෙරෝධී ෙලස අත්පත් කර ගන්නා ලද අලි පැටවුන් 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇතැම් දූෂිත 
නිලධාරින්ෙග් අනුදැනුම හා සහෙයෝගය ඇතිව ව්යාජ ෙතොරතුරු 
මත ලියාපදිංචි කිරී ෙම් සංවිධානාත්මක  ව්යාපාරයක් පිළිබඳව ද 
පසු ගිය කාලෙය්  අනාවරණය වුණා. 

අලි ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී බරපතළ දූෂණ හා අකමිකතා සිදු වී ඇති බවටත්, ෙමම 
සිදුවීම්වලට දූෂිත ෙද්ශපාලකයන්, ව්යාපාරිකයන් හා වෘත්තිකයන් 
සම්බන්ධ බවටත් ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු වී තිබුණා. එෙසේම ෙමම 
සභාව තුළ ද ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු රැසක් අනාවරණය වුණා. පසු 
ගිය ආණ්ඩු සමෙය් ෙම් පිළිබඳව මවිසින් නඟන ලද පශ්නයකට 
පිළිතුරු දුන් එවකට වනජීවී අමාත්ය විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
මහතා ෙම් පිළිබඳව පත් කරන ලද කමිටු වාර්තාව එවකට 
ජනාධිපතිවරයා ෙවත භාර දීෙමන් අනතුරුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන බව පකාශ කළා. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව නැති වන 
ෙතක් එවැනි වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් පිළිබඳව ඇති වූ මහත් ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් 
තුළ අලි ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති දූෂණ හා අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා 
බැලීම  සඳහා  2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් වනජීවී සංරක්ෂණ 
අමාත්යවරයා විසින් විශාමික ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු නිමල් 
එඩ්වඩ් දිසානායක මහතාෙග් පධානත්වෙයන් ඒක පුද්ගල 
විමර්ශන කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
තමයි පත් කෙළේ. එම කමිටුව විසින් පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කර 
මහජනතාවෙගන්  සාක්ෂි කැඳවා 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට 
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණා. 

දැන ගන්නට ලැබී ඇති අන්දමට ෙමම විමර්ශන කමිටුෙව් 
අවසන් වාර්තාව අමාත්යවරයා ෙවත ලබා දී තිෙබනවා. එම 
වාර්තාෙව් නීති විෙරෝධී අලි ඇත් ජාවාරම සම්බන්ධ අතිශය 
වැදගත් ෙතොරතුරු රැසක් අනාවරණය කර තිෙබනවා. වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපි ෙගොනු 54ක සටහන් බ්ෙල්ඩ්වලින් සූරා 
ෙහෝ ටිෙපක්ස් ෙයොදා මකා දමා ෙහෝ ෙවනත් සටහන් ෙයොදා ඇති 
බවටත්, අලි පැටවුන්ෙග් ඡායාරූප ඉරා ෙවනත් ඒවා අලවා ඇති 
බවටත්, වංචනික ෙතොරතුරු මත අලි පැටවුන් ලියා පදිංචි කර ඇති 
බවටත්, ව්යාජ ෙගොනු පවත්වා ෙගන ෙගොස් ඇති බවටත්, ඇතැම් 
දූෂිත නිලධාරින්ෙග් නිෙවස්වල ව්යාජ ෙල්ඛන සකස් කරමින් තිබූ 
බවටත්, ෙදපාර්තෙම්න්තු ලිපිෙගොනු සඟවා තිබූ බවටත්, ෙම් දූෂණ 
හා අකමිකතාවලට වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සය 
ෙදනකු සම්බන්ධ බවටත් ෙමම වාර්තාව විසින් අනාවරණය 
ෙකොට තිෙබනවා.  මම හිතන විධියට ගරු අමාත්යතුමා ළඟ එම 
වාර්තාව ඇති.  

එෙහත් ලංකාෙව් අලි හා ඇත් සම්පත ෙබ්රා ගැනීමට අදාළ 
පියවර ගැනීම සඳහා වූ වටිනා ෙතොරතුරු ෙහළි කරන ෙමම 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව පාර්ශ්වෙයන් ෙමෙතක්  
පියවරක් ෙගන තිෙබන බව ෙපෙනන්න නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමොකක් හරි   ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණාම 
හැමදාමත් කමිටුවක් පත් කරනවා. කමිටු වාර්තාවක් ෙමතැනට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙගොඩාක් අලි කථා  කියනවා. හැබැයි, 
අන්තිමට කිසිවක් සිදු ෙනොවී තමයි ඒවා ෙකළවර ෙවන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, මා ළඟ එම වාර්තාව තිෙබනවා.  

1689 1690 

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 



2016  අෙගෝස්තු 24 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම නම් ෙහොරකම් කරලා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමම වාර්තාව  අලි අතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික 

බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනෙත් 
පතිපදානවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම පිළිබඳ කමිටු වාර්තාවයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ගරු අමාත්යතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්න ටික අහන්නම්. ෙමම 

වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, අලි ෙපොත 
පවා සමහර නිෙවස්වල සඟවා ෙගන තිබුණ බව. වනජීවී  
නිලධාරින් පරීක්ෂා කරන්න යන අවස්ථාව වන විටත් එක්තරා 
පුද්ගලයකුෙග් ෙගදර අලි පස් හය ෙදනකුට වඩා රඳවා ෙගන සිටි 
බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් සාක්ෂි ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාර්තාව ඒකමද කියලා. 
මා විශ්වාස කරනවා, ඒක තමයි ෙම් වාර්තාව කියලා. ෙම් ෙපොත 
ඇමතිතුමාට ෙදන්නම්, ෙම්කද කියා දැන ගන්න. 

අලි-ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සහ වාර්ෂික බලපත් නිකුත් 
කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති දූෂණ හා අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා 
බැලීම සඳහා පත් කරන ලද විමර්ශන කමිටුෙව් අවසන් වාර්තාව 
ආණ්ඩුවට ලැබී තිෙබනවාද? මා ඉදිරිපත් කරන ලද ඔය වාර්තාව 
ආණ්ඩුවට ලැබී තිෙබනවාද? ඒ කවර දින ෙය්ද? ඔය වාර්තාව 
ඔබතුමාෙග් අතට ලැබුෙණ් කවදාද? ඕක ෙන්ද ඒ වාර්තාව?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න ටික අහන්න ෙකෝ. ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕක ෙන් වාර්තාව?  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මා උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එමඟින් සිදු කර ඇති නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද? එම කමිටු වාර්තාව 

සහ නිර්ෙද්ශ සභාගත කරන්ෙන්ද? ඔබතුමා නිල වශෙයන් ඒ 

වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? මෙග් අෙත් 
තිබුණාට වැඩක් නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා එය සභාගත 
කරනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවශ්ය නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට විතරක් ෙනොෙවයි. සියලු ෙදනාටම දැන ගන්න සභාගත 

කරනවාද? 

එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබ ඇති 
පියවර කවෙර්ද? දූෂණ, අකමිකතාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට හා 
නිලධාරින්ට එෙරහිව නීතිමය කියා මාර්ග ගනු ලබන්ෙන්ද කියලා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

ඊළඟට, ගරු අමාත්යතුමා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අලි ෙහොරු විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොත් ෙහොරුත් ඉන්නවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. අලි ෙහොරු හිටියාට කමක් නැහැ. ෙපොත් 
ෙහොරුන්ෙගන් ෙබ්ෙරන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොරුන්ෙග් ශබ්දය ඇෙහනවා ෙන්ද? ෙහොරු කැෙල් ඉඳලා - 

[බාධා කිරීමක්] ඔය ඇෙහන්ෙන්. අර ඉන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවක්. පාසල් දරුවන් 

ගැලරිෙය් ඉන්න බව මතක තබා ගන්න. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ෙමෙසේයි.   

01. ඔව්.  2016.05.25 දින. 

02. එම කමිටු වාර්තාව සහ නි ර්ෙද්ශ සභාගත* කරමි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කමිටුෙව් නි  ර්ෙද්ශ පහත දැක්ෙව්. 

(i) ෙමම වාර්තාෙව් නිගමනයන් අනුව අපරාධ ෙචෝදනා ලැබිය 
හැකි බවට දක්වා ඇති වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට හා අෙනකුත් 
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 102 වගන්තිය 
සමඟ කියැෙවන වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත 
යටෙත් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ගරු නීතිපතිවරයා සමඟ කටයුතු 
කිරීම. දැනට ෙමය යවා තිෙබනවා. 

(ii) ඊට අමතරව ෙචෝදනා ලැබිය හැකි වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට එෙරහිව ආයතන 
සංගහෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් II ෙවළුම යටෙත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටෙමන් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
සමඟ සම්බන්ධීකරණය වී ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

(iii) අලි ඇතුන් ලියා පදිංචියට අදාළව ජාතික පතිපත්තියක් 
සකස ් කර අවසන්. ඒ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයටත් 
දැනුම් දී තිෙබනවා. 

(iv)  වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත සහ අංක 662/4 සහ 
1991.05.04 දින දරන නිෙයෝග සංෙශෝධනය කිරීම.  

 ෙම් සඳහා  මා දැනටමත් කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
ආඥා පනත අවුරුදු 25ක්, 30ක් පැරණියි. ඒ නිසා එය 
සංෙශෝධනය කිරීමට දැනට කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. 
ඒ කමිටුවට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය ලබා 
ගන්නවා. මා දන්නා නීතීඥවරෙයක් එහි සභාපති විධියට 
කටයුතු කරනවා. ඔහු අපක්ෂපාතී ෙකෙනක්. ෙජ්යෂ්ඨ, 
පළපුරුදු සේව්ච්ඡා සංවිධානත් ඇතුළත් ඒ කමිටුව මඟින් 
සම්පූර්ණෙයන් සංෙශෝධනය කර, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබුණු පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
කියා කරනවා. 

(v)  වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනෙත් ඇති පතිපාදන 
වැරදි ෙලස භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීම.  

(vi) වාර්ෂික බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී අනුගමනය කරන 
කමෙව්දයන් සංෙශෝධනය කිරීම. 

(vii) අමාත්යාංශය මඟින් යම් යම් ෙසේවාවන් සඳහා අය කරන 
මුදල් සංෙශෝධනය කිරීම. 

ෙම් ගැන කියන්නට ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආදායම. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ෙම් පිළිතුර කියවලා ඊට පසුව ආදායම පැහැදිලි 

කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊට පසුව පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
''කබෙලන් ලිපට'' වාෙග්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

පනිනවා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පිළිතුරු ෙදන්නම්. එතුමාෙග් සංෙශෝධනවලට පිළිතුරු 

දුන්නාම, සතුට බුක්ති විඳින්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. ඊට පසුව 

පැහැදිලි කර ගැනීම් කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

(viii) වඳවීෙම් තර්ජනයට ලක්වූ සතුන්ෙග් හා පැළෑටි පිළිබඳ 
අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය (CITES) 
කියාත්මක කිරීමට අදාළ නිර්ෙද්ශ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ලබන සතිෙය් සංෙශෝධන එකක්, 
ෙදකක්  කරනවා. CITES සමුළුව දකුණු අපිකාෙව්, 
ෙජොහැන්නස්බර්ග් නුවර තිෙබනවා. අපි ලබන සතිෙය් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙයොමු කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කරනවා.   

ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී තීරණයක් ගත්තා. CITES 
සංවිධානය කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධ 
ආයතනයක්; ගහෙකොළ, සතා, වායු ෙගෝලය, මත්ස්ය සම්පත ගැන 
සම්පූර්ණෙයන් ෙසොයා බලන සංවිධානයක්. පසු ගිය දා අපි ඇත් 
දළ විනාශ කළ අවස්ථාෙව්දී John E. Scanlon ආවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සංවිධානෙය් ෙමවර සමුළුව 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22 ෙවනි දින ඉඳලා ෙජොහැන්නස්බර්ග් 
නුවරදී පැවැත්ෙවනවා. එම සංවිධානෙය් ඊළඟ සමුළුව ලංකාෙව් 
පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නය කියා මම ෙයෝජනා කළා. 
එයට එම සංවිධානෙයන් ඉතා සතුටින් පිළිතුරු එවා තිෙබනවා. 
මම ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට එය ඉදිරිපත් කළාම, ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මැතිතුමා ඇතුළු සැෙවොම එය එකෙහළා අනුමත කළා. 
එම සමුළුවට රටවල් 163කින් නිෙයෝජිතයන් 2,000ක් එනවා. 
ඉතිහාසෙය් කිසි දිනක සිදු ෙනොවුණු ආකාරයට, 2019 වර්ෂෙය්දී ඒ 
සමුළුව ලංකාෙව්දීයි පැවැත්ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා තවත් කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. එයට ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් task force එකක් පත් කරනවා.  

එම සමුළුවට රාජ්ය නායකෙයෝ 2,000ක් එනවා. ෙනොබැඳි 
ජාතීන්ෙග් සමුළුවට වඩා රාජ්ය නායකෙයෝ එනවා. එයින් 
ලංකාවට විශාල කීර්තියක්, ෙගෞරවයක් ලැෙබනවා. ඒ අය 
ෙකළින්ම අපට පණිවුඩය එවලා තිෙබනවා, "ලංකාෙව් 2,000ක් 
සඳහා පහසුකම් සැපයිය හැකි ශාලා තිෙබනවා නම් සමුළුව 
ලංකාෙව් පවත්වන්නට ඒ අය සතුටුයි" කියලා. ඒ තත්ත්වයට අපි 
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රට ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පතිපත්ති තුළින් ආව එකක්. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
කියන්නට ඕනෑ ෙන්, ඔබතුමා CITES එක ගැන ඇහුවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] අහපු පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. ෙම් 
ෙකටි කාලය තුළ අෙප් ආණ්ඩුව ලබා ගත් ජයගහණ ගැන අපි 
කියන්නට ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම වාෙග්. හැබැයි, ඔබතුමා 
වාෙග් අය හිටිෙයොත් ඉවරයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, පිළිතුර ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
03.  (i) එම විමර්ශන වාර්තාෙව් දණ්ඩ නීති සංගහය සහ 

වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත යටෙත් 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇති අය 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ගැනීම සඳහා 
විමර්ශන වාර්තාෙව් සහතික කරන ලද පිටපතක් 
ගරු නීතිපතිතුමා ෙවත 2016.07.13 දින ෙයොමු 
ෙකොට ඇත. 

 (ii)  එම වාර්තාෙව් සඳහන් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
විනයානුකූලව කටයුතු කරන ෙලස 2016.06.13 
දින රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙවත නිර්ෙද්ශ කර යවා ඇත. ඊට 
අමතරව එම ලිපිෙය් පිටපතක් විමර්ශන වාර්තාව 
සමඟ රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු 
ෙකොට ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර 
ගැනීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
අතර කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී. 

 (iii) අලි ඇතුන් ලියා පදිංචියට අදාළව ජාතික 
පතිපත්තියක් සකස ්කිරීම සඳහා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති පුද්ගලයන්ෙගන් සමන්විත 
කමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
2016.07.12 දින ලබා දී ඇත. ඒ අනුව එම කමිටුව 
විසින් දැනට ජාතික පතිපත්තිය සකස ් කරමින් 
පවතී. 

 (iv) වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීම 
සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇත. 

  මම එන සතිෙය් ඒ කමිටුෙව් අය මුණ ගැෙසනවා. 
ඒක ඉතාම බැරෑරුම් කාර්යක්. ෙමොකද, ඒක 
වචනෙයන් වචනයට සංෙශෝධනය කිරීමක්. ඒ 
සඳහා ටික දවසක් ගත ෙව්වි.   

 (v) ඉහත කමිටුව මඟින්ම වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා 
ආඥා පනෙත් ඇති පතිපාදන වැරදි ෙලස භාවිත 
කිරීම වැළක්වීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ලබා ෙදනු ඇත. 

 (vi) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු පතිව හගත කිරීම 
සඳහා මහාචාර්ය සරත් ෙකොටගම මහතාෙග් 
පධානත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර, 
එම කමිටුව මඟින් වාර්ෂික බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී අනුගමනය කරන කමෙව්දයන් 
සංෙශෝධනය කිරීමට අවශ්ය නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් 
කරනු ඇත. 

ඒ කියන්ෙන් ඉන්නා අලින්ටත් බලපත ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම 
අලියාට සාත්තු කරනවාද කියලාත් බලනවා. වාහන නඩත්තු 

ෙනොකරන විට දුර්වල ෙවනවා ෙන්. ඒ වාෙග්, අලියාට සාත්තු 
කරන්ෙන් නැත්නම් අලියාෙග් බලපතය අෙහෝසි කරලා පවරා 
ගැනීමට පවා අපි කියා කරනවා.  

ෙපරහැරවලට ෙගන යන අලින්ට අසනීප තිෙබනවාද කියා 
බලන්නත් අප පරීක්ෂණයක් කරනවා. අපට එක පාරටම 
අසනීපයක් හැදුෙණොත් ෛවද්ය පරීක්ෂණයකට අරෙගන යන 
ෙකොට සමහර ෙවලාවට මැෙරනවා ෙන්. ෛවද්ය පරීක්ෂණය 
නියමිත දවසට ෙකෙරනවා නම් එවැනි ෙද්වල් වැළෙකනවා. 
Prevention is better than cure.  ඒ නිසා අප මානුෂික හදවතකින් 
බලලායි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ සතා ෙවනුෙවන් අප ඒ විධියට 
නීති ෙග්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ නීති කියාත්මක කරනවා.  

ඊළඟට, අප විහාරස්ථානවල interview එකක් කරලා තමයි ඒ 
අලින් භාර ෙදන්ෙන්. මම ෙම් ෙද්වල් තීරණය කරන්ෙන් නැහැ. 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් ඒවා අනුමත ෙවන්න ඕනෑ. වැදගත්, පාරම්පරික 
ෙහොඳ පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ අයවත් අප interview කරලා බලලා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා අනුමත 
කරෙගන තමයි අලිෙයක් ෙදනවා නම් ෙදන්ෙන්. ඒ එක්කම 
කැබිනට් මණ්ඩලය ෙමෙහම ෙයෝජනාවකුත් අනුමත කළා. දුප්පත් 
පන්සල්වලට අද අලිෙයක් ගන්න බැහැ. අද අෙප් ගෙම්  අලිෙයක් 
රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විතර ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි,  
පින්නවල ෙනොෙවයි,  ෙවන තැනක අලි 35ෙදෙනක් පුහුණු 
කරනවා. අලි භාරකරුවන්ටත් උගන්වන්න ඕනෑ. සමහර අය 
ෙහණ්ඩුව අමානුෂික විධියට පාවිචිච් කරනවා. ෙහොඳට අලි 
බලාගන්න අයට අප සහතික ෙදනවා. ෙවනම අලි 35ෙදෙනක් 
පුහුණු කරනවා. එතෙකොට දුප්පත් ගමක ෙකෝවිලක ෙවන්න 
පුළුවන්, පන්සලක ෙවන්න පුළුවන් ඒ ගෙම් සංස්කෘතික 
උත්සවයකට අපට ඒ අලින්ව ෙදන්න පුළුවන්. ඒක  ආදායම් ලබන 
ෙසේවාවක් විධියට අප කරනවා. ආණ්ඩුවට බරක් ෙවන්න ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු ආදායම 
ගැන මම දැන් කියන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමා එතුමා අහපු පශ්න 

හතරටම පැහැදිලි උත්තර දීලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 (vii)  ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අය කරන ගාසත්ු 

සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු වී ඇති අතර මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ 
සාකච්ඡා ෙකොට ඉදිරි පියවර ගනු ලැෙබ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද සමහරු ලංකාවට එන අයෙගන් 
පික්ෙපොකට් ගහනවා. ඒ ෙකොෙහොමද?  Guideලා කියා පිරිසක් 
ජීප්වල එෙහම ඉන්නවා ෙන්. ඒ අය ෙඩොලර් ටික, Deutsche Mark 
ටික අරෙගන සාක්කුවලට දමාෙගන gate එ ෙක්දි රුපියල්වලින් 
tickets ගන්ෙන්. එතෙකොට අප භාණ්ඩාගාරයට විෙද්ශ විනිමය 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙම් ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන කටයුතු කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

1695 1696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් උත්තරය දීලා ඉවර නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම හිතුෙව් ඔබතුමා කරුණු හතරටම ෙහොඳට උත්තර දුන්නා 

කියායි.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 (viii)  වඳවීෙම් තර්ජනයට ලක් වූ සතුන්ෙග් හා පැළෑටි 

පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය 
කියාත්මක කිරීමට අදාළ ෙරගුලාසි සඳහා නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ද එකඟත්වය ලැබී 
ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් 
කිරීමට කටයුතු කරමි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමා කරන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
04. දූෂණ අකමිකතාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට හා 

නිලධාරින්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ නීතිමය කියාමාර්ග ඉහත සඳහන් 
කර ඇත. 

මම තව එක කාරණයයි කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ආදායම් ගැන ඇහුවා. ඒ ගැන 
මම කියන්න ඕනෑ. අෙප් අමාත්යාංශෙය් පැය විසිහතරම වැඩ 
කරන ෙසේවකෙයෝ තමයි ඉන්ෙන්. ෙවන කිසිම රාජ්ය ෙසේවකෙයක් 
එෙහම වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මම කියන්න ඕනෑ. එක 
නිලධාරිෙයකුට කම්බි වැටවල් අස්ෙසන් කිෙලෝමීටර 300ක් විතර 
යන්න ෙවලා තිෙබනවා. මම ඉල්ලා තිෙබනවා cadre එක වැඩි 
කර ෙදන්න කියලා.  

මම දැන් ආදායම ගැන කියනවා. අෙප් වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, zoological, botanical කියන තුනම එකතු 
කරලා ගත්තාම ෙමෙහමයි. මුහුදු අංශෙය් ෙසේවකෙයෝ දමන්ෙන් 
මට ෙසේවකයන් නැති නිසායි. කියන්න සන්ෙතෝෂයි, 2016 
අෙගෝස්තු 1වැනි දා ඉඳලා,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශන් හතෙර් ආදායම් ගැන අහලා නැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ ගැන අතුරු පශ්නයක් 

ඇහුවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවනම ඇහුවාද? ෙම් පශ්න හතෙර් නම් ඒ ගැන අසා නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා ඇහුවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

පිළිතුර එපා නම් කමක් නැහැ. ඒකට උත්තරය ඕනෑද?  
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට පිළිතුර එපා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම නම් කමක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත්ම පශ්නය හැටියට අපි මතු 

කෙළේ  2011 සිට 2014 දක්වා විශාල අලි ජාවාරමක් සිදුවී ඇති 
බවයි. ඒ ජාවාරමට ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා; ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා; 
සමහර බලවත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව  නම්, ගම්, තනතුරු එක්ක ඒ කරුණු 
සියල්ලම වගකීම් සහිතව  ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
අමාත්යාංශයට තිෙබන්ෙන් ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා, 
එතැනින් නතර ෙනොවී කටයුතු කිරීමයි. එක ෙහේතුවක් තමයි 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා කියාමාර්ග 
ගැනීම අවශ්යයි. ඒ කාරණය ෙමතුමා පැහැදිලි කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අලි ජාවාරෙම් ෙයදුණු අය සම්බන්ධව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් කියාමාර්ගයක් ගත 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අප දන්නවා; ඔබතුමාත් දන්නවා, 
තවමත් ස්ථාන ගණනාවක ෙහොෙරන් අල්ලා ගන්නා ලද අලි 
ඉන්නා බව. ඒ කාරණය නිලධාරිනුත් දන්නවා; ඔබතුමාත් 
දන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමාටවත්, නිලධාරින්ටවත් ඇතුළු ෙවන්න 
බැරි සමහර බලවත් තැන්වලත් ෙම් අලි තවමත් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාට දැන ගැනීමට අවශ්ය නම්, මම ඒ අලි ඉන්ෙන් 
ෙකොතැනද කියා පසුව කියන්නම්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
අෙප් රෙට් මෑත කාලෙය් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ජාවාරම් අතර 
ඉතාමත් අමානුෂික ජාවාරමක් ෙම්. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර 
අලි පැටව් පැහැරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් අලි අම්මා මරා 
දමලායි. ඒ නිසා අමානුෂික ජාවාරමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව ඉතා වැදගත් කරුණු වාර්තාව මඟින් ෙහළිදරවු කරලා 
තිෙබනවා. එකී වාර්තාව හමස් ෙපට්ටියට යන්න ඉඩ ෙනොදී ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න 
කියන එකයි අපෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම දැන් ෙමතුමාට පිළිතුරු දුන්නා. 

අපි ෙම් පිළිබඳව නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා; CID 
එකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම කිව්වා. අපි කිසිම ෙදයක් 
හංගන්ෙන් නැහැ. මම ෙනොදන්නා යම් තැනක එවැනි අලි පැටව් 
රහසිගතව සඟවාෙගන ඉන්නවා නම්, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු කරුණාකර ලබා ෙදන්න. ෙමතුමා වාර්තාව සභාගත 
කරන්න කියලා කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, කලින් මම 
වාර්තාව සභාගත කළා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය හරිද, ගරු මන්තීතුමා? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට පසුව අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය ගරු මලික් සමරවිකම මහතා. 

 
 

2016 අෙගෝසත්ු 21 දින "ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස"් 
වාර්තාව: සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
2016 ஓகஸ்ட் 21ஆந் ேததிய "சன்ேட 

ைரம்ஸ்" அறிக்ைக : அபிவி த்தி உபாய 
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சாின  கூற்  
 "THE SUNDAY TIMES" REPORT OF 21ST AUGUST, 

2016: STATEMENT BY MINISTER OF 
DEVELOPMENT STRATEGIES AND 

INTERNATIONAL TRADE 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Speaker, I would like to make the following 

statement on the article which appeared under the heading 
''Malik hires another US firm to lobby for Lanka'', which 
is based on incorrect and misleading information in "The 
Sunday Times" on 21st August, 2016. 

It appears that the mere intention of the article is to 
unjustifiably make a comparison of previous Government 
retaining different lobbying firms in the US as an image 
building exercise of the country with the recent agreement 
with Sandler, Travis and Rosenberg. This agreement with 
ST&R is purely made on an economic rationale to obtain 
expert assistance to the Ministry of Development 

Strategies and International Trade to pursue the objective 
of maximizing Sri Lanka’s access to the United States 
market at a juncture the country needs enhanced 
opportunities for trade.  

Sir, the scope of engagement as per the agreement 
signed after obtaining Attorney General’s approval is as 
follows: 

"The party represents the Ministry of Development 
Strategies and International Trade in connection with 
representation of Sri Lanka in Washington DC before 
government agencies and the US Congress focusing 
efforts on educating about the peace process in Sri Lanka: 
exploring options for greater economic and commercial 
ties between the US and Sri Lanka; identifying and 
expanding options for market access of Sri Lankan goods 
to the US; expanding the Sri Lanka caucus and building a 
friends of Sri Lanka caucus in the Congress; assisting in 
visiting delegation agenda development; promptly 
notifying Sri Lanka of any congressional or 
administrative action of importance to Sri Lanka; 
preparing brief analyses of developments in Congress and 
the Executive Branch on particular issues of concern to 
Sri Lanka; interacting with the interested US stakeholders 
and advising Sri Lanka on its free trade negotiations with 
other partner countries and possibly the Unites States.'' 

Sir, the said article in "The Sunday Times" refers to an 
engagement of a firm for “nonexistent peace process part 
of the deal.” Therefore, it is clear that this statement in the 
article is incorrect and totally misleading. The scope of 
engagement includes lobbying of US Congress with a 
view to introducing and passing a bill to have conflict-
affected areas and lagging areas of our country as 
“qualified industrial zones” and thereby obtaining 
preferential market access to goods produced in these 
industrial zones.  

Sir, this contract with the US firm ST&R has been 
entered into in the fullest transparent manner. The 
proposals have been evaluated by the Sri Lankan 
Embassy in Washington and their recommendations have 
been obtained. The proposal to enter into a contract with 
this firm was endorsed by the Cabinet Subcommittee on 
Economic Management - CCEM - on 25th May, 2016 and 
subsequently approved by the Cabinet of Ministers on 
14th June, 2016 after submitting a comprehensive 
memorandum which gave all details of the objectives, 
output of the contract, type of engagement with a 
comparison of costs among the offers. It is untrue to say 
that the Foreign Ministry is unaware of the engagement, 
as it has been presented to the Cabinet of Ministers and 
the decision approving the recommendations of the 
Cabinet Memorandum has been sent to relevant 
Secretaries including the Secretary to the Ministry of 
Foreign Affairs. The Attorney General’s approval has 
been obtained for the Agreement before signing. 
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Hon. Speaker, funds for this contract is to be obtained 
from the National Budget from the allocations with 
Parliamentary sanction for the Ministry unlike in the case 
previously where such lobbying firms have been paid 
through the Central Bank costing the country around Rs. 
1.6 billion which is approximately US Dollars 11.3 
million. The total cost of this Agreement with ST&R is 
US Dollars 630,000 which is approximately Rs. 91.3 
million. 

Services of well-connected professional advocates, 
often lawyers who have the access to various powerful 
networks are hired, to argue for specific legislation in 
decision-making bodies like the United States Congress 
and that is the standard practice in the United States of 
America. ST&R being a prominent trade services 
provider with multifaceted experience in engaging in 
assisting governments to pursue economic growth 
through enhancing opportunities of trade has been 
properly assessed by the Sri Lankan Embassy in the USA. 
The previous engagement of the firm ST&R is considered 
an added qualification.  

In view of the above facts, I inform Parliament that the 
baseless interpretation given in the above newspaper 
article is false and such information seriously misleads 
the public.  

Hon. Speaker, I am also a strong advocate of media 
freedom. However, media should not abuse that freedom. 
Before allegations are made against politicians - 
whichever side they are on - or public officers or even the 
businessmen, media should obtain their explanations and 
clarifications before publishing incorrect articles.  

Thank you.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමා. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  

(தி த்தம்) சட்ட லம் 
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY (AMENDMENT) 

BILL 

"2011 අංක 18 දරන වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2016 සැප්තැම්බර් 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ெசப்ெரம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  

ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th September, 2016 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න මම 

ෙපොෙරොන්දු වුණා. දැන් කථා කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අද දින "ලංකාදීප", "දිනමිණ", "ලක්බිම" සහ "ෙඩ්ලිමිරර්" 
යන පුවත් පත් හතෙර්ම පළ ෙවලා තිෙබනවා, ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව සම්බන්ධ පවෘත්තියක්. "ලක්බිම" පුවත් 
පෙත් සඳහන් ෙවන්ෙන්, “ 'බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මහ 
බැංකු නිලධාරින්ෙග් සාක්ෂි පරස්පරයි' කියා සභානායක අමාත්ය 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා පකාශ කළා" කියලායි. ඒ 
වාර්තාෙව් වැඩිදුරටත් තිෙබනවා, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ  කාරක සභාව හමුෙව් මහ බැංකුෙව් ඉහළම නිලධාරින් දුන් 
සාක්ෂි බරපතළ පරස්පරතාවකින් පවතින බව සභානායක 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පකාශ කෙළේය" කියලාත්, ඒ වාෙග්ම, 
"ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාක්ෂි විභාගයට අදාළ 
ෙල්කම් වාර්තාවල ඒ පිළිබඳ කරුණු දක්වා ඇති බව ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය" කියලාත්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකතුමා 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සමාජිකයකු ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා එතුමාට කිසිෙසේත්ම ඒ ෙල්කම් වාර්තා පරිශීලනය කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් ෙහෝ හැකියාවක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙමවැනි ෙදයක් 
මාධ්යවල පළ කිරීම තුළින් දැනට විමර්ශන කටයුතු සිද්ධ කරමින් 
යන පරීක්ෂණයකට විශාල බාධාවක් සිද්ධ වනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒ පරීක්ෂණයට අදාළ විමර්ශන කටයුතුවලට සාක්ෂි 
සපයන නිලධාරින්ට යම්කිසි බලපෑමකුත් සිද්ධ වනවා. මට මතක 
විධියට ෙමවැනි පකාශ සිදු ෙනොකිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී මීට කලින් කියලා තිෙබනවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වර්තමානෙය් සිදු වන විමර්ශනයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කලින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව. එෙහම තිෙබද්දි මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුව 
හැටියට ෙමතුමාෙග්ම පකාශයක් ඇයි ෙම් විධියට කෙළේ කියලා. 
එෙහම කළාම අෙප් පරීක්ෂණයට බරපතළ බලපෑමක්. අද දින 
සියලු පුවත් පත්වල ඒ ගැන පළ ෙවලා තිෙබනවා. අද "ලංකාදීප" 
පුවත් පෙත් ෙමෙසේ පළ ෙවලා තිෙබනවා: 

"බැඳුම්කර සිද්ධිය: මහ බැංකු නිලධාරින්ෙග් සාක්කි පරස්පරයි. 
ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කියයි."  
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අද "දිනමිණ" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ පළ ෙවලා තිෙබනවා: 

"බැඳුම්කර ගැන ෙකෝප් කමිටුවට දුන් සාක්කි පරස්පරයි. ඇමති 
කිරිඇල්ල කියයි." 

අද "ලක්බිම" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ පළ ෙවලා තිෙබනවා: 

"බැඳුම්කර පරීක්ෂණ නවතින හැඩ"  

ඊළඟට, තවත් පුවත් පතක  “Bond issue: Conflicting 
evidence given by CB officials, says COPE” කියලා සඳහන් 
ෙවනවා. COPE කිව්වාම, අපි -ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
- කිව්වා කියලායි කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසත් අපි රැස් ෙවලා ෙම් 
පිළිබඳව මාර්ග සිතියමක් සකස් කළා. ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
පිළිබඳව ඔබතුමා විසින්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අපට පවරපු 
වගකීම ඉෂ්ට කරලා අෙප් කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ පිළිබඳව කාරක සභාෙව් අපි කවුරුත් එකඟතාවකිනුයි 
කටයුතු කරන්ෙන්. විවිධ අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්, ෙවනස් මත 
තිෙබන්න පුළුවන්, ෙවනස් අදහස් දැක්වීම් තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ සියලුම අදහස් දක්වන්න තිෙබන්ෙන්, කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පසුවයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම තිබියදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා හැටියට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධානියා හැටියට ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා මාධ්යවලට ෙමවැනි පකාශයක් 
කරනවා නම්, එය ඇත්තටම කාරක සභාවට කරන අනිසි 
බලපෑමක්. ඒක නිලධාරින්ටත් ස්වාධීනව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
බාධාවක් වනවා වාෙග්ම, සභික මන්තීවරුන්ටත් එයින් යම් කිසි 
බාධාවක් ඇති වනවා. කාරක සභාෙව් එවැනි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවාය කියලා මාධ්යවල පළ වුණු එකත් බරපතළ 
කාරණයක්. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් පිළිබඳව මන්තීවරුන් අදහස් දක්වනවා නම්, 
වගකීෙමන් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. එය කළ හැක්ෙක්ත් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ කාරක සභාවට පමණයි. එම නිසා 
ෙම් පිළිබඳ මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ෙමය 
කාරක සභාවටත් යම් බාධාවක් වාෙග්ම ඒ අදාළ නිලධාරින්ෙග් 
ස්වාධීනත්වයටත් කරපු බලපෑමක් හැටියට මම සලකනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු සභානායකතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, මම මීට කලින් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පසිද්ධිෙය් කිව්වා,"COPE කමිටුවට මාධ්ය 
කැඳවන්න" කියලා. COPE කමිටුෙව් කටයුතු වාර්තා කරන්න 
මාධ්යෙව්දීන් කැඳවන්න කියලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඉල්ලීමක් කළා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනෙය්දී අපි එය ඇතුළත් කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකද, මම ඒක ෙකරුෙව් අවංකවයි. COPE කමිටුෙව් ෙවන 

ෙද්වල් විවිධාකාරයට මාධ්යවල වාර්තා වනවා. මම ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට එක ස්ථාවර නිෙයෝගයක් ෙපන්නුවා. 
අද තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අනුවත්, මාධ්යෙව්දීන් කැඳවන්න 
පුළුවන් ස්ථාවර නිෙයෝගයක් තිෙබනවා. I showed it to you, 
Hon. Handunnetti. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතා ඉක්මනින් ඒ ෙවනස්වීම් ඇති ෙවනවා. අපි ඒක එතෙකොට 

බලමු.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. නැහැ. ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නැහැ. අද තිෙබන ස්ථාවර 

නිෙයෝග අනුව COPE එෙක් සභාපතිතුමාට පුළුවන්, අවශ්ය 
පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කරන්න. මම ඒ මතෙය් ඉන්න ෙකෙනක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පරස්පර විෙරෝධතාවන් ගැන 
කිව්වා. ඔබතුමා අෙගෝස්තු මාසෙය් වාර්තා පරීක්ෂා කරලා 
තීරණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙමොකද, පරස්පර විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහොයලා බලන්නම් ඒක.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා පරීක්ෂා කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කථා කරන්නම්. කථා කරන්න පුළුවන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා පරීක්ෂා කරලා තීන්දුවක් ෙදන්න ෙකෝ. මම කියන 

එක හරියි කියලා පිළිගන්න එපා. ඔබතුමා ඒ ගැන තීන්දුවක් 
ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ 

ෙමම වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමට ඔබතුමාට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද 
කියලා. සාමාන්යෙයන් විගණකාධිපතිතුමා විසින් වාර්තාව ලබා 
ෙදන්ෙන් COPE කාරක සභාවටයි. හැබැයි, ඔබතුමාට වාර්තාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබා ෙදන්න ෙහේතු සාධක වුෙණ්, එහි යම් රහස්ය කරුණු 
තිෙබනවාය කියලා මහ බැංකුව පැත්ෙතන් ෙපන්වා දීපු නිසායි. ඒ 
වාර්තාව කියවා බලා එහි කරුණු හරිද, වැරදිද කියලා නිරීක්ෂණය 
කරන්න ඔබතුමාට බලයක් නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්, ඒ වාර්තාවට ෙමොකද කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව 
තීරණයක් ගැනීමටයි. ඒ වා ර්තාව ඔබතුමා ළඟ පමණක් තියා 
ගන්නවාද? එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? එය 
පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් තබනවාද? ඒ වාෙග් තීරණයක් 
ගැනීමට තමයි ඔබතුමාට ඒ වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්  බලය 
තිෙබන්ෙන්.  

එම වාර්තාව පදනම් කර ෙගන COPE වාර්තාව සකස් කිරීෙම් 
බලය තිෙබන්ෙන් COPE සභාවටයි. ඒ නිසා එය එතුමාට 
පැවෙරන බලයක් ෙනොෙවයි. එම බලය පැවරී තිෙබන්ෙන්  COPE  
සභාවටයි. දැන් COPE  සභාෙව් එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා. මහ බැංකු ගනුෙදනුව පිළිබඳව ෙවන කථා කියන්න 
පුළුවන්. ඒක "හරියි" කියා ෙහෝ "වැරදියි" කියා ඔබතුමන්ලාට 
තර්ක කරන්න පුළුවන්, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමනි. අපට 
පුළුවන් එය "වැරදියි" කියා කියන්න. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාට 
පුළුවන්, ඒක "හරියි" කියා තර්ක කරන්න. හැබැයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, "COPE සභාෙව් සිදුෙවන කියාවලිෙය් 
පරස්පරතා තිෙබනවා. සාක්ෂි පරස්පරයි" වැනි කරුණු ගැන 
කියනෙකොට එය  COPE  සභාෙව් කියාවලියට අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙකෙරන අනියම් බලපෑමක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සභානායකතුමා තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, කරුණාකර එම මාධ්ය වාර්තාව නිවැරදි 
කරන්නය කියා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒකයි. එෙහම 
පරස්පරතා තිෙබනවාය කියා පෙසක ඉඳන් කියන්න ඔබතුමාට 
අයිතියක් නැහැ කියන එක තමයි අෙප් අදහස වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එය පරස්පර විෙරෝධි නැහැ කියා 

COPE කමිටුෙව් සභාපතිතුමා කියනවා නම් මම ඒක පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, මට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. 
පසු ගිය අවස්ථා ෙදෙකහි වාර්තා ෙගනැවිත් බැලුෙවොත් ඒක 
පැහැදිලි ෙවනවා කියා මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් ඒකයි.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක  COPE  කමිටුෙවන්මයි එන්න ඕනෑ. ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 

සභාෙව් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් අවුරුදු 22ක් හිටපු නිසා මමත් ඒ 
ගැන කථා කරන්න කැමැතියි. එම කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා 
අලුත් ආකාරයකට එම කාරක සභාෙව් කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
අපි එම කටයුතු අගය කරනවා. නමුත් ෙමම පකාශය සිදු කිරීමත් 
එක්ක එක ෙදයක් කිව යුතුයි. එම කාරක සභාෙව් ෙතොරතුරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීමට ෙපර පත්තරවල තිෙබන බව 

අපට ෙපෙනනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාත්, අපත් සහභාගි වුණු එම කාරක සභාවලදී ඒ ගැන 
කිව්වාම එවකට හිටපු අය ඇසුෙව්, "එෙහම ආෙව් ෙකොෙහොමද?" 
කියායි. එෙහම නම් ඒකත් නැති කරන්න ඕනෑ. අද පුවත් පත්වල 
තිබුණු පකාශයක් නිසා ඔබතුමා විසින් ඔය පකාශය කරනවා. ඒ 
අතරතුරදී ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ඒවා කියනවා. එක්ෙකෝ ෙමය 
සම්පූර්ණෙයන් පසිද්ධ කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙමොකුත් ෙනොකර 
ඉන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ අඩු පාඩුකම් ටික හදා ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී - 

[බාධා කිරීමක්] එතුමා පිළිගත් සමහර ඒවා තිෙබනවා. සමහර 
ඒවා තිෙබනවා - [බාධා කිරීමක්] හැබැයි, ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
හරියට අල්ලා ගන්න ෙකෙනක් නැහැ. දැන් නිශ්චිත වශෙයන් 
සභානායකතුමා අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, එතුමා ෙම් ගැන 
කියා තිෙබනවා. ඊට කලින් තිබුෙණ්, "ආරංචි මාර්ග, පැවසුවා, 
ආරංචි වුණා" වාෙග් ෙද්වල්. නමුත් දැන් හරියටම අල්ලා ගන්න 
පුළුවන්. බඩු සමඟ ෙහොරු අපි ඉදිරිපිට ෙකලින්ම ඉන්නවා. ඒකයි 
තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාධ්ය කැඳවන්නය කියා මම මුල 

ඉඳලාම කිව්ෙව්, එෙසේ වැරදි වාර්තා යන එක වළක්වන්න තමයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඉක්මන් පියවරක් ගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මාධ්ය 

කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාධ්ය කැ ෙඳව්වා නම් ෙමවැනි වැරදි 

පචාර යන්ෙන් නැහැ. මාධ්ය කැඳවන්නය කියා මම ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට කිව්වා. මාධ්ය කැඳවන්න. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමාෙග් ස්ථාවරයට මම 

ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ඉන්ෙන් ඒ ස්ථාවරය මත 
නම්, එෙසේ මාධ්ය කැ ෙඳව්වාට පසුව එතුමා මාධ්යවලට කියන්න 
ඕනෑ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් තිෙබන පශ්නය වන්ෙන් දැනට 
තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් ඒකට යම් බාධාවක් තිෙබන එකයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බාධාවක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, එය පැහැදිලි විය යුතුයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බාධාවක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ස්ථාවර 

නිෙයෝග පිළිබඳ කමිටුව කැඳවා එය සංෙශෝධනය කර අපට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ෙම් බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් වුණත් -  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව පුළුවන් කියා කියනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැනට තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව පුළුවන් නම් අපි මාධ්ය 

කැඳවමු. බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව පිළිබඳ පරීක්ෂණයටත් අපි මාධ්ය 
කැඳවමු. මම එෙසේ ෙයෝජනා කරනවා. ගරු සභානායකතුමා ෙගන 
ආ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරලා, බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණයට වුණත් අපි මාධ්ය කැඳවමු කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියා සිටිනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපි 
ඒකට ෙබොෙහොම කැමැතියි. ගරු සභානායකතුමනි, එතෙකොට 
ඔබතුමාට තැනින් තැන සිටිමින් ඒ ගැන මාධ්යයට කියන්න ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන් ෙහොඳ තැනකට පැමිණියාය 

කියා මා හිතනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ළඟට සිටින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා වශෙයන් ගරු සභානායකතුමා  
කියනවා නම් "ෙම්ක කරන්න පුළුවන්" කියා, මමත්  COPE  
කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් කියනවා, -බැඳුම්කර 
සිද්ධිය සම්බන්ධව ෙනොෙවයි-  COPE  කාරක සභාෙව් සෑම 
ෙදයකටම මාධ්ය කැඳවන්න අද සිට අපට අවසර ලබා ෙදන්නය 
කියා. පාර්ලිෙම්න්තුවට "Aye" කියන්න පුළුවන් නම් අපට ඒක 
දැන් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමයට ෙපොඩි එකතු කිරීමක් 

කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙමවැනි කටයුතු ෙපෝෂණය කරන්න 
අවශ්යයි. ෙමෙතක් දුර මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කරලා, 
කරන ෙද් නිවැරදිව සිදු කරලා යන ගමනක් තමයි, ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි මූලිකව ෙම් රටට 
අලාභයක් සිදු වුණු Greek Bond scandal එක සම්බන්ධෙයන් 
වාෙග්ම ඊට ෙපර ඒවා සම්බන්ධෙයන් පවා විවෘත කිරීමක් සිදු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් එක ෙකොටසක් අල්ලා ෙගන ඒ වෙට් දඟලමින් 
ඉන්නවා. ෙහජින් සූදුව සම්බන්ධෙයන් බිලියන 64ක් -ෙකෝටි 
6,400ක්- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම වාර්තාව ඇවිත් තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වාර්තාව ඇවිල්ලා නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාර්තාව ආවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොෙහේටද ඇවිත් තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් අවසර ෙදන්න.  COPE  

කමිටුෙව් කියාකාරිකෙයකු හැටියට ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු තිෙබන නිසා ෙවන්න ඇති, 
එතුමා  COPE  වාර්තාව කියවා නැහැ වාෙග් ෙපෙනන්ෙන්. පසු 
ගිය දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. එම 
අතුරු වාර්තාව මුදණය කර සභාගත කරන්නය කියා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ඒ 
ගැන කියන්නම්. ෙහජින් සූදුව නිසා ඇති වී තිෙබන පාඩුව ෙකෝටි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1,020යි. ඒක ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙහජින් සූදුෙව් පරීක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන 
නඩු ගාස්තු ෙකෝටි 97යි. ඒ කරුණු සියල්ල ෙම් අතුරු වාර්තාෙවන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක, පාර්ලිෙම්න්තුවට මීට ෙපර ෙයොමු කරලා තිෙබන 

කරුණක්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් 25,000ක වංචාවකට රජෙය් ෙසේවකෙයකු හිර ෙගදරට 

යවන්න පුළුවන් නම්, ෙම් විධියට ෙකෝටි 6,900ක් නැති ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක එක ලිපිකරුෙවක් හිෙර් යවලා තිෙබනවාද? 
ඒවා තමයි ඔබතුමන්ලා පරීක්ෂා කළ යුත්ෙත්.  ඒ කරුණු සියල්ලම 
පසු විපරමකින් බලන ෙද්වල්. එන හැම වාර්තාවක්ම කියවන 
නිසායි මම ෙම් අගය කිරීම කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් 
COPE එෙක් ඉන්නවා. ෙම්ක ෙම් එක්ෙකෙනකුෙග් රඟපෑමක් 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙන්. සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා තමයි ඒ 
කමිටුෙව් කටයුතු කරන්ෙන්. අවුරුදු 22ක් විතර අපිත් 
මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා COPE එක ෙපෝෂණය කරලා 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කාරුණිකව කියන්ෙන් අෙනක් ෙද්වල් 
ගැනත් ෙපන්වලා ෙදන්න කියලායි. ෙමතැන ණය ගැන පශ්න 
අහනවා. ණය ගැන පශ්න අහන්න ෙවන්ෙන් අවුරුදු 11ක්  කරපු 
වැරැදි කියා නිසායි. නමුත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ගරු 

සභානායකතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවන්න කැමැතියි, ස්ථාවර නිෙයෝග 130අ (i) වගන්තිය ෙවත. 
එහි තිෙබනවා, "...කථානායකවරයාෙග් අනුමැතිය ඇතිව 
ආගන්තුක පුද්ගලයන් ෙගන්වා ගැනීෙම් බලය තිබිය යුතුය...." 
කියලා. So, with your consent, ඔබතුමාෙග් කැමැත්ත අනුව, 
මාධ්යෙව්දින්ට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක අදහසක් විතරයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න ගිය සඳුදා දවස පුරාම අපි රැස්වූණා. නැවත 
සිකුරාදා රැස් ෙවනවා. දැන් ඒ කටයුතුවලින් සියයට 75ක්, 80ක් 
විතර ඉවරයි. ෙමතැනදී එක බාධාවක් තිෙබනවා, ගරු 
සභානායකතුමනි. පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 
9වැනි වගන්තිය යටෙත් යම් කිසි conflict එකක් තිෙබනවා. අපි 
ඒකත් හදා ගනිමු. ඒ නිසා  සභානායකතුමනි, තව ටික දවසක් 
ඉවසන්න. සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට ෙම් කටයුතු අවසන් 

කරන්න පුළුවන් ෙවයි. එතෙකොට media  කැඳවන්න පුළුවන්. ඒ 
මතයට මම එකඟයි. මම සභානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ රැස්වීෙම්දීත් කිව්වා, සභානායකතුමාත් ෙම්කට කැමති වුණාය 
කියලා. ඒ නිසා ෙහට මාධ්ය කැඳවන්න එපා. අපි ෙම්වා හදා 
ගත්තාට පස්ෙසේ කැඳවමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්නයක් පැන නැඟුණා. 

සභානායකතුමා පකාශ කරපු විධියට, "මාධ්ය කැඳවන්න අවස්ථාව 
තිබියදී කැඳවන්ෙන් නැහැ" වාෙග් අදහසක් තමයි හැඟී ගිෙය්. 
කථානායකතුමාෙග් පකාශෙයන් ඒක නිරවුල් වුණා, "ඒක  එෙහම 
ෙනොෙවයි" කියලා. මම ෙම් කියන්න හැදුෙව්, මුදල් අමාත්යතුමා 
කරපු පකාශය ගැනයි. දැන් ෙකෝප් කමිටුෙව් අතුරු වාර්තාව 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අතුරු වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව, එයාර් 
ලංකා ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව ෙකෝටි 10,200යි කියලා සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහජින් එෙක් පාඩුව ෙකෝටි 1,020යි 
කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙහජින් ගනු-ෙදනුවට අදාළ 
නඩුව ෙවනුෙවන් වියදම් කළ මුදල ෙකෝටි 97යි කියලා සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

"ලංකාපුත" බැංකුව සාමාන්ය සුළු ව්යාපාරිකයාට ණය ලබා 
දීම සඳහා පිහිටවපු ආයතනයක්.  රුපියල් මිලියන 20කට වඩා 
ණය ලබා ෙනොදිය යුතුයි  කියන ෙකොන්ෙද්සියක් තිබුණා.  හැබැයි 
රුපියල් මිලියන 20ට වඩා, රුපියල් මිලියන 400, රුපියල් මිලියන 
500 පවා "ලංකාපුත" බැංකුෙවන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
"ලංකාපුත" බැංකුෙව් වර්තමාන සභාපතිවරයා පිළිබඳවත් කරුණු 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වාර්තාෙවන් ඔබ්බට කියාත්මක 
කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය කරන කැබිනට් 
මණ්ඩලයටයි. ඒ බලය තිෙබන්ෙන් ෙකෝප් කමිටුවට ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෙර්දා රැස්වුණු පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී මවිසින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා, දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙකෝප් අතුරු වාර්තාව පිළිබඳව  සැප්තැම්බර් ෙදවැනි සතිෙය් දවස් 
ෙදකක විවාදයක් ලබා ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගනිමු. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා "ලංකාපුත" බැංකුව 

සම්බන්ධෙයන් කියපු නිසායි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ෙකෝප් 
වාර්තාෙවන් කියන්ෙන් පසුවිපරමක් පිළිබඳවයි. ඒ කියන්ෙන් 
post-audit එකක්. ඒ නිසා දැන් ෙවන ෙද් ගැන කියාත්මක 
ෙවන්න අවසරයක් නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ඔන්න, ඕක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට දීලා තිෙබන 
බලතල අනුව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී කථා 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන අවුරුද්දක ෙහෝ ෙදකක කරුණු ගැන. හැබැයි, ඉදිරිපත් 
කරලා නැති ෙද්වල් ගැනත් වාර්තා කරලා තිෙබනවා. මම 
ෙමතැන ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද්වල් තමයි දැන් 
කරන්ෙන් කියන එක. COPE එෙක් සභාපතිකම විපක්ෂයට  
දුන්නු නිසා, ඒක පාවිච්චි කරලා විනිවිදභාවෙයන් කරන ෙද්වල් 
පවා නිකරුෙණ් විෙව්චනය කරන්න එපා. එෙහම කරන එක තමයි 
අසාධාරණ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් නැහැ 
ෙන්. "ලංකාපුත" බැංකුෙව් සභාපති ගැන දැන් පකාශ කළා. ඒක 
ෙම් අවුරුද්දට බලපාන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ගිය අවුරුද්ෙද් එකක්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගිය අවුරුද්ෙද් ඒවා වුණත් තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරලා නැහැ ෙන්? ඉතින් ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  ෙපොදු  ව්යාපාර පිළිබඳ  කාරක සභාවට  තවම ඉදිරිපත් කරලා 

නැහැ,  2015 වර්ෂෙය් ගිණුම්.  ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පසුවිපරමක් කරන්න බැහැ. අපට පශ්නයක් නැහැ. අපට 
ෙතොරතුරු, -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට විතරක් ෙනොෙවයි ෙන්  
කථා කරන්න  අයිතියක් තිෙයන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, අපි  ෙම් කාරණය 

ගැන කථා කිරීම අවසන් කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වර්තමාන කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීෙම් බලයක් ෙකෝප් 

කමිටුවට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර පත්වීම් පිළිබඳවත්,  
විෙශේෂෙයන් ෙකෝප් කමිටුව විසින් තීරණයක් ගන්නා- [බාධා 
කිරීමක්] මාත් එහි සාමාජිකෙයක්.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරුන්ෙගන් තුන් ෙදෙනක්ම ෙපොදු 

ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔබතුමන්ලාෙග් පහෙළොවක්ද ෙකොෙහේද ඉන්නවා. 

ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද ඒක? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker 
ගරු අනුර  දිසානායක මන්තීතුමා, දැන් දිනට නියමිත 

කටයුතුවලට  යමු. නැත්නම් ෙම් කාරණය  පැය ගණනක්  දිගට 
යන්න පුළුවන්. ඇති ෙන් දැන්?    

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
  

විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ  බදු පනත: නියමය  
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம் : கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

   

[අ.භා. 2.41] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මා පහත  සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

" 2007 අංක 48  දරන විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ  බදු පනෙත්  2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්ති ය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ  භාණ්ඩ  බදු 
සම්බන්ධෙයන්  මුදල් අමාත්යවරයා විසින්  සාදන ලදුව,  2016 ජනවාරි 20  
දිනැති අංක 1950/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්  පතෙය්  පළ කරනු ලැබ, 
2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  සභාපතිතුමනි, ෙම්  ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න  අවස්ථාව ලබා දීම මා  අගය 
කරනවා. විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් තමයි මා ෙම්  
නියමය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.     

ෙම් කාරණා මාස තුනකට වරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න අවශ්ය වනවා. රෙට් තිෙබන භාණ්ඩවල මිල උච්චාවචනය 
වීම නිසා  සහ ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරන්න  තිෙබන නිසා 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යන්න අවශ්යයි. එවැනි භාණ්ඩ 
සම්බන්ධෙයන් මාස තුනකට අදාළ කරුණු තමයි ෙම් ගැසට් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි අර්තාපල් සම්බන්ධෙයන් මිලක් වැඩි කර තිෙබනවා; ලූනු 
සම්බන්ධෙයන් මිලක් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් 
ෙතල් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නට තිෙබන නිසා  ආනයනික 
ෙපොල් ෙතල්වලට අදාළ මිල වැඩිකර තිෙබනවාය කියන එකත් 
පාර්ලිෙම්න්තුටට දැන් කියන එක  සුදුසුයි කියා මා හිතනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි 
කර ෙගන මම කියන්න බලන්ෙන් අපි හැම අවස්ථාෙව්ම කෘෂි 
ආර්ථිකය  දියුණු කරන්න කටයුතු කර තිෙබන බවයි. එහි පතිඵල 
ඒ ආකාරෙයන්ම සාර්ථකව ලැබී තිෙබනවාද කියන කරුණ සලකා  
බැලීෙම්දී, ඊට ෙපර  තිබුණු  තත්ත්වය ගැනත් කථා කරන්න 
අවශ්යයි.  

හාල්වලින් දැන් අෙප් රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
රටට අපි පධාන භාණ්ඩ පහක් ආනයනය කරනවා. අල, ලූනු, 
ෙසෝයා, බඩ ඉරිඟු  සහ මිරිස් යන ෙම් භාණ්ඩ පහ  සඳහා අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් බිලියන හැත්තෑපහක් විතර රටින් පිටට යවනවා. ෙම් දව්ය 
ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම්, රටටත්, අෙප් 
පාරිෙභෝගිකයාටත් ෙලොකු ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්. අද පිට 
රටකින් ලංකාෙව් වරායට අල කිෙලෝ එකක් රුපියල් 30ට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිබුණත්, ෙම් රෙට් විකුණන්ෙන් 
රුපියල් 110ට, රුපියල් 115ට.  වැලිමඩ වාෙග් පෙද්ශවල ඉන්න 
අෙප් ෙද්ශීය අල  නිෂ්පාදකයාට නිෂ්පාදන වියදම වශෙයන් අල 
කිෙලෝවකට රුපියල් 75ක් විතර යනවා. අෙප් නිෂ්පාදන වියදම 
රුපියල් 75ක් ෙවනෙකොට, විෙද්ශීය අල කිෙලෝව රුපියල් 110ට 
රුපියල් 115ට විකිණීෙමන් අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවන බව  
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අෙප් නිෂ්පාදනෙය් ඵලදායිතාවට 
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමා උන්නදුවකින් කටයුතු කරනවා. මා ෙම් කාරණය  එක 
නිදසුනක්  වශෙයන් ගත්ෙත් ෙම් තිෙබන පරස්පරය ෙපන්වා 
ෙදන්නයි.   

ලූනු සම්බන්ධෙයනුත් ඒ ෙද්මයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඉතින් 
අපි ෙකොෙහමද ෙම් භාණ්ඩ මිල අඩු කරලා  ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාත් 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්?  සමහර දව්යවල මිල වැඩි  වුණත් අපි ෙද්ශීය  
ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම්  රෙට් 
තිෙබන සහනාධාර ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙම්  සහනාධාර ඵලදායි 
 ෙලස,  target  එකක් සහිතව ෙයොදවනවාද  කියන කාරණය 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙලස තිෙබනවා. ඒ කාරණය තමයි මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. තිෙබන 
දූෂණ  අඩු කරන්න ෙනොෙවයි, තිෙබන දූෂණ නැත්තටම නැති 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. නම්යශීලී ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි 
ෙමවැනි කටයුතුවලට  ඉඩ දීලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අද දින න්යාය පතෙය් ෙයෝජනා අංක 1 සිට 13 දක්වා මම 
ඉදිරිපත් කරනවා.  මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම  ඒ පිළිබඳව සඳහන් 
කිරීමට ෙනොහැකි වුණු නිසා මම ඒ  නිවැරැදි කිරීම කරනවා.  

අපි ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා. යම් යම් අය ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ෙපන්වන්න උත්සාහ කරනවා, අපි ෙද්ශීය ෙගොවියා 
නැති කරලා තිෙබනවාය කියලා. අපි ෙම් කථා කරන 2016 
අවුරුද්ෙද්දී තමයි ෙම් රෙට් ආනයනය සියයට හත අටකින් විතර  
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් කෘෂි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන නිසා, කෘෂි නිෂ්පාදන ආනයනය සියයට හතක් දක්වා 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් ස්ථිරසාර 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා තිෙබන නිසායි ෙම් තත්ත්වය 
ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  අපි සියල්ලම දන්නවාය කියලා අපි 
හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. It can be even from the Northern 
area. Please forward your ideas, especially agricultural-
oriented ideas, to us. Then, we will be looking forward to 
take them in.     

ගරු අගමැතිතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් හැම 
අවස්ථාෙව්දීම අපට කියලා තිෙබන්ෙන්, සියලු ෙදනා එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා, සියලු ෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන් අංගසම්පූර්ණ 

අය වැයක් ඉදිරිපත් කරමු කියලායි. ඒ ආකාරයට කටයුතු කරන්න 
කියලා එතුමන්ලා අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
ඔබ සියලු ෙදනාටම කාරුණිකව විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා,  
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අපට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  

දැනට කරන භාණ්ඩ ආනයනය තවත් අඩු කරලා, ෙද්ශීය 
මට්ටෙමන් අෙප් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය පිළිබඳව අපි දැන් ෙසොයා බලනවා. රටට 
ආනයනය කරන වැඩිම භාණ්ඩ 25 ෙමොනවාද, ඒ භාණ්ඩ 25 
ෙවනුවට අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන  ආෙද්ශ කරන්න පුළුවන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකයි අප දැන් ඉලක්ක කර තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
තුළින් තමයි  පුළුවන් තරම් රෙට් ආර්ථිකය පචලිත කරන්න  අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ඊළඟට, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාවකුත් අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙර්ගු ආඥාපනත 
අනුව 2016 අවුරුද්ෙද් අය වැය තුළින් යම් බදු ලිහිල් කිරීමක් ලබා 
දුන්නා.  එහි  ෛනතික භාවය ඇති කරන්න එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි. මින් පසුව කිසිෙසේත්ම ඒ බදු සහනය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියලා අපි කියනවා. ෙමොකද, ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය අවශ්යයි. රජය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
බදු අනුව, තවත් බදු එකතු කිරීමක් මිසක්, ඒ ෙවනුෙවන් කිසි 
සහනයක් ලබා ෙදන්න අෙප් ආණ්ඩුව ඉදිරියට කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න කැමතියි. 
ෙම් තුළින් 2014 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 38ක් - රුපියල් 
ෙකෝටි 3,800ක්- නැතිෙවලා තිෙබනවා. 2015 අවුරුද්ෙද් ෙම් 
පමාණය රුපියල් බිලියන ෙදකකට අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් තවම සංඛ්යා දත්ත ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මම 
හිතන විධියට ආදායම අද වනෙකොට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් කටයුතු නිසයි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් බදු රහිතව 
කාර් ෙදකක් ෙගන ඒම සඳහා  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම අපි අවසර 
ලබා දීලා තිෙබනවා. කැබිනට් තීන්දුවක් තුළින් තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පසු ගිය දිනවල 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොකු ශබ්දයක් කරලා තිබුණා, අගමැතිතුමාට 
ලබා ෙදන්න යන කාර් එක ෙවනුෙවන් බදු විරාමයක් - duty-free 
- ලබා ෙදන්න රුපියල් මිලියන 644ක් වියදම් කරලා තිබුණාය 
කියලා. නමුත් ඉන් සියයට 88ක් එකතු කරලා තිබුෙණ් බදු. 
නිකරුෙණ් ෙමතුමන්ලා පශ්න ඇති කරනවා. අලුත් ආකාරයකට 
ගණනය කරනවා; ගිණුම් හදනවා. අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
දැනුවත් වීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි කියලා මම හිතුවා. ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයකට ලක්ෙවලා තිබුණු 
කරුණක්.   

අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කිසිම මන්තීවරෙයකුට  
permit එක ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා කලින් අපි කියලා තිබුණා.  
නමුත් අන්තිම වතාවට අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
මන්තීවරුන්ටත් එක permit එකක් ලබා ගන්න අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට කටයුතු කරන ආකාරය ගැනත්  
අපි  කල්පනා කරලා බලනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට 
කාර් එකක් අවශ්යයි. එතුමන්ලාට කාර් එකක් අවශ්ය නැහැයි 
කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ.  නමුත් එය ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්  රෙට්  ෙලොකු 
පිළිකුල්භාවයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. එය නිවැරැදි කිරීමත් අපි 
ඉදිරිෙය්දී කරනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී වැඩි බහුතරයකෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි එය සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි 
දැන් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් vehicle 
permit  එක ලබා ෙදන්න දැන් කමානුකූලව විධිමත්භාවයකින්  
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යුතුව කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ සඳහා අයදුම් කරන්න ෙම් වන 
විට ඉඩ කඩ විවෘත කර තිෙබනවා. සුදුසුකම් තිෙබන රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ අවස්ථා ෙදකකකදී  
vehicle permit එක ලබා ගන්න පුළුවන්.  ඊට වැඩි වාරයක් ලබා 
ගන්න කිසිෙසේත්ම අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද, රෙට් ආදායම 
ශීඝෙයන් අඩු ෙව්ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ ඉදිරියට කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව් දී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන් මා 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අපි ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය 
හදාෙගන යන  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම  
අදහස් අපට ලබා ෙදන්න.  ඒ අනුව අපි ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන 
යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනනවා, අප 
අනිසි වියදම් සම්පූර්ණෙයන් නැති කර තිෙබන බව. නමුත් 
පාග්ධන වියදම්වලින් තඹ ශතයක්වත් ෙකොෙහන් ෙහෝ අඩු කරලා 
නැහැ. පාග්ධන වියදම් හා සම්බන්ධ  කටයුතු ඒ ආකාරෙයන්ම 
කරෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පුනරාවර්තන වියදම රෙට් 
සමස්ත ආදායම තුළින් ෙසොයා ගන්නත් කටයුතු කර තිෙබනවා.  
ආදායෙමහි අතිරික්තයක් තිෙබන නිසා ණය ෙගවන්නත් පුළුවන් 
වාතාවරණයක් දැන් ඇති වී තිෙබනවා. මීට ෙපර,  2014 වර්ෂෙය් 
අග වන ෙතක් හැම පුනරාවර්තන වියදමක්ම සිදු කෙළේ ලැබුණු  
ආදායෙමන් සහ ඊට අමතරව ණය ගැනීෙමනුයි. නමුත් 2015 
වර්ෂෙය් සිට පුනරාවර්තන වියදම් දැරීමට  රෙට් ආදායම සහ එහි 
අතිරික්තයක් තිබූණා. මූල්ය විනයක් ඇති කරෙගන දැන් යන ෙම් 
ගමන තුළින් ඒ ෙවනස ෙපෙනනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් කරුණු සඳහන් කිරීමට  මා 
ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කරගන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා ෙපන්වන්න 
හදන්ෙන් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය තුළ වැඩ කටයුතු කරෙගන යන 
ආකාරය ගැනයි.  

කෘෂිකර්මය පදනම් ෙකොට ගත් කාර්මිකකරණයක් ඇති 
කරෙගන යන ගමන තමයි රටට ශුභවාදි වන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරන අතරම අපි ඒ අයට කියනවා, 
"නැඟිටින්න, දැන් ෙවලාව ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්" කියලා.  "අපි 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත රකිනවා" කියලා බල බලා, සිත සිතා සිටිෙයොත් 
හරි යන්ෙන් නැහැ. එම  සංකල්ප ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අප 
කටයුතු කළ යුතුයි. එෙහම ෙනොකෙළොත්  වැඩි කල් යන්නට  
ඉස්සර ෙවලා ආර්ථිකෙය් යම් ඇණ හිටීමක් සිදු වන්නට පුළුවන්.  
අපි එහි තරගකාරි තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. අපි  ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න, තහවුරු කරන්න, මීට වඩා ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවස්ථාව දුන්නා. නමුත් ෙම් ජාතික පතිපත්තිවල ෙපොඩි අඩු 
පාඩුවක් ඇති වුෙණොත් විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන එන්න 
අවස්ථාව අපි විවෘත කරනවා. මීට ෙපරත් ඒ අවස්ථාව 
ලාංකිකයන්ට දී තිෙබන නිසා එයින් කිසිම අසාධාරණයක් ඇති 
ෙවලා නැහැ කියලා  මා සිතනවා.  

ඍජු ආෙයෝජන ගණනාවක් ෙම් රටට එන්න පටන් ෙගන 
තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. අද අෙප් විෙද්ශ විනිමය සම්පත 
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. US Dollar බිලියන 5.3ක්ව 
පැවැති රෙට් සංචිත පමාණය අද US Dollar මිලියන 6,400 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් තවත් මිලියන 
400ක් ආෙවොත් මිලියන 6,800 දක්වා එම සංඛ්යාව වැඩි ෙව්වි කියා 
මා හිතනවා. එයින් ෙපෙනන්ෙන් අෙප් රුපියෙල් ශක්තිය දැන් 
අධිපමාණය ෙව්ෙගන යන බවයි. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝකය අෙප් රට 
ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. මීට ෙපර ෙම් රටින් 
එළියට ගිය ෙඩොලර් පමාණය ආෙයත් රට තුළට එන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා.  

විෙව්චනය කරමින් ෙහෝ ෙනොකරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාම කියන ෙද්වල් අපි අගය කරනවා. අ පි රෙට් ආර්ථිකයත් 

එක්ක ෙසල්ලම් ෙනොකර  නිසියාකාරව කටයුතු කළ යුතුයි.  
ෙමොකද, සියයට 1කින්, 2කින් ෙහෝ පතිශතයන් ෙවනස් වුෙණොත්,  
ඒ ෙවනස්වීම් නිසා රුපියෙලහි වන අවපමාණය ෙහේතුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 40ක ෙවනසක් අය වැයට බලපානවා.  ඒ 
වාෙග්ම, වැඩි වන හැම සියයට එකකටම අදාළ ෙපොලී අනුපාතය 
ෙහේතුෙවන් රුපියල් බිලියන 35ක ෙවනසක් අය වැයට බලපානවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කාර්මික අංශෙය් 
ශීඝ සංවර්ධනයක් දැන් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙය් යම් අඩුවක් ඇති වුණත් ෙවනත් ක්ෙෂේතවල 
වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි ෙබෝග සම්බන්ධෙයන් 
ගත් විට අපට ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්, ෙත් සහ රබර්වල අපනයන 
මට්ටම වැඩි ෙවමින් යන බවයි. අප තාවකාලිකව ලබා දුන් 
සහනාධාර තුළින් එම සාර්ථකත්වය ඇතිෙවලා  තිෙබනවාය 
කියන එක  මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මීට වඩා ෙවලාව 
ගන්ෙන් නැහැ. ඔබ සියලු ෙදනාට සැබෑ තත්ත්වය ෙපන්වා දීම 
තමයි මෙග් අරමුණ වුෙණ්.  අෙප් ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අෙප් ගරු අගමැති  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් ෙම් යන සුසංෙයෝගි ගමන තුළින් ලංකාව ශීඝෙයන් 
ෙලෝකයට එකතු කිරීමට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. එදා අෙප් රටට ණය ලබා ගත්ෙත් සියයට 7ක, 8ක 
ෙපොලියටයි. නමුත් අද එම අගයන් සියයට 3ක්, 2ක් දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එම කරුණු මා මතක් කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැනුවත් කිරීම සඳහායි. ෙමොකද, විවාදයට ෙයොමු වුණාට පසුව, 
සැබෑ ආරම්භය ෙමොකක්ද  කියන එක යම් යම් අයට අමතක 
ෙවනවා.  

2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් දී ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 1,000ක ණයක්  අරෙගන තිෙබනවා. එෙසේ 
ගත්ෙත් රටට අවශ්ය ෙවලා තිබුණු සංචිත පමාණය වැඩි කරගන්න 
ලු. එය ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්  ආණ්ඩුවට බරක් වන විධියට 
ෙනොෙවයි. එය ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුෙව් රැකවරණයක් ෙදන ගිණුමක් හරහායි. එහි අවදානම 
සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවටයි. 
මිලියන 1,000කින්, මිලියන 350ක් ඒ ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන 
අරමුණකට පාවිච්චි කළා. ෙද්ශපාලන අරමුණකට පාවිච්චි කළාය 
කියන්ෙන් පාරවල් හැදීම සඳහායි. ඒ ණය කිසිෙසේත්ම පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන්ෙන් ණය ගත් අරමුණ ඉටු කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි. 
ඒ වාෙග්ම සියයට 8.64ක ෙපොලියකට ලබා ගත් තවත් මිලියන 
700ක ණයකුත් තිෙබනවා. අද කිසි ෙකෙනකු එවැනි ෙපොලියකට 
ණයක් ගන්න කැමැති නැහැ. ඒ ෙමොකද, අද සියයට 3.5 ෙපොලියට, 
සියයට 4 ෙපොලියට ණය ගන්න පුළුවන්. අද මහජන බැංකුව සහ 
ලංකා බැංකුව මැද ෙපරදිග රටවලින් සියයට 2 ෙපොලියට ණය 
ගන්නවා. ෙම් වාෙග් සියයට 8.4ක ෙපොලියකට ණයක් ගන්නවා 
කියන්ෙන් ෙම් අනවශ්ය වියදම දරා ගන්න වන්ෙන් බදු 
ෙගවන්නන්ටයි. ෙම්වා ෙහළිදරවු කිරීෙමන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පසිද්ධ කරන එකම ෙදය තමයි, "ෙම් ෙද්වල් තමයි සිදු වුෙණ්" 
කියන කාරණය. පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන හැම දිනයකම 
වාෙග් පළමුෙවන්ම අෙපන් පශ්න කරනවා, "ෙමන්න ෙමෙහම 
ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද?" කියලා. ණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ කරපු අපරාධය නිසා තමයි 
ණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා අපි මතක් කෙළේ නැත්නම් ෙම් 
අය හිතන්ෙන් ඒක අෙප් දුර්වලතාව කියලා. නමුත්, අපි 
විනිවිදභාවයක් තුළින් ගමන් කරන නිසා ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම 
ඉල්ලන්ෙන් යථා තත්ත්වය දැනෙගන ශක්තිමත් ෙද්ශීය 
ආර්ථිකයක් හදන්න අප සියලු ෙදනාම ඒක රාශි වන්න ඕනෑය 
කියන එකයි. ඒ කරුණ මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්වලට නැවත උත්තර ෙදන්න මම බැඳී 
සිටිනවා. ඒ සඳහා මම ඕනෑම ෙවලාවක සූදානම්. අද සවස 5.30, 
5.45 වනෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් සියලුම තර්කවලට 
පතිඋත්තරයක් ලබා ෙදන්න මා සූදානමින් සිටිනවා කියලා මතක් 
කිරීෙමන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
[අ.භා. 2.56] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2007 අංක 48 දරන 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් වන නියමයන් 8ක් 
සම්බන්ධෙයන්, ඒ වාෙග්ම ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් වන 
ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන් සහ 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන 
බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් වන නියමයන් 4ක් 
සම්බන්ධෙයන් වන ෙම් විවාදයට සහභාගි වන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටු වනවා.  

අපි සාකච්ඡා කරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද 2007 අංක 48 
දරන පනත මඟින් සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කරන්ෙන් ෙතෝරා ගත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ කීපයක මිල 
පාලනය කිරීම සඳහා  කියලායි ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් පකාශයට පත් 
වන්ෙන්. ෙම් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද හඳුන්වා දීෙම්දී පැවැති 
ආණ්ඩුත්, වර්තමාන ආණ්ඩුවත්, ඒ වාෙග්ම ෙකොයි මුදල් 
ඇමතිවරයාත් රටට කියන පකාශිත අරමුණු ෙදකක් තිබුණා. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග්ම ඒ අරමුණු වන්ෙන්, ෙසස් බදු, අය බදු, තීරු 
බදු ෙවනුවට තනි බද්දක් ෙතෝරා ගත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මත පනවා 
යම් මිල පාලනයක් පවත්වා ගැනීම සහ ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කිරීමයි. ඒ නිසා අල, ලූනුවලට, රතු ලූනුවලට බද්ද ගැහුවාට 
පස්ෙසේ ඔය ෙකොයි මුදල් ඇමතිවරයාත් කියපු ෙද් තමයි, "ෙද්ශීය 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම තමයි ඒෙක් අරමුණ" කියලා. ඒක පකාශ 
කරන පුද්ගලයා පමණයි ෙවනස් වුෙණ්. නමුත්, ෙම් විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බද්ද කියාත්මක කරන්න පටන් ෙගන 2008 සිට 2016 
දක්වා ගත වූ වසර 9 තුළ ෙම් ආණ්ඩුව කියන අරමුණු ෙදක ඉෂ්ට 
ෙවලා තිෙබනවාද?  

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ගැසට් නිෙව්දන අනුව උම්බලකඩ 
කිෙලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 102ක්, කරවල සඳහා රුපියල් 102ක්, 
උඳු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 60ක්, උඳු පිටි  කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 200ක්, අබ සඳහා රුපියල් 62ක්, කහ සඳහා රුපියල් 
102ක්, සූදුරු සඳහා රුපියල් 162ක්, මහදුරු සඳහා රුපියල් 52ක්, 
මිරිස් කුඩු සඳහා රුපියල් 125ක්, අර්තාපල් සඳහා රුපියල් 35ක්, බී 
ලූනු සඳහා  රුපියල් 25ක් වශෙයන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් 
සඳහන් ෙවනවා. නමුත් දැන් රුපියල් 40ක්, රතු ලූනු සඳහා 
රුපියල් 25ක්, සුදු ලූනු සඳහා රුපියල් 40ක්, සීනිවලට රුපියල් 
30ක්, ෙයෝගට් කිෙලෝ එකට රුපියල් 625ක්, මාජරින්වලට රුපියල් 
175ක්, ෙදොඩම් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 65ක්, මිදිවලට රුපියල් 
130ක්, ඇපල්වලට රුපියල් 45ක්, රට ඉඳිවලට රුපියල් 60ක් ආදී 
වශෙයන් බදු පනවා තිෙබනවා. අත්යවශ්ය බඩුවල මිල පාලනය 
කිරීම සඳහා තමයි ෙම් බද්ද ෙගනාෙව් කියලා අපට කියනවා. 
නමුත්, පාරිෙභෝගිකයාට ඒ වාසිය අත් ෙවලා නැහැ. දැන් ෙම් බදු 
හඳුන්වා දුන්ෙන් මිල පාලනයට නම්, ෙම් විෙශේෂ ෙව ළඳ භාණ්ඩ 
බද්ෙදන් එකතු වන ආදායම විශාල පමාණයකින් වැඩි වන්න 
ෙහේතුවක් නැහැ.      

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංඛ්යා ෙල්ඛන 
බැලුෙවොත් සමස්ත ෙර්ගු බදු ආදායෙමන් සියයට 10ත් - 11ත් අතර 
පමාණයක් ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් ආණ්ඩුව අය කර 
ගන්නවා. 2013 නම් එය සමස්ත ෙර්ගු බදුවලින් සියයට  11ක් වන 
අතර,  2014 එය සියයට 10.3ක් වනවා.  ඒ වාෙග්ම රජෙය් බදු 
ආදායෙම් පතිශතයක් විධියට ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවමිනුයි තිෙබන්ෙන්. 2010 අවුරුද්ෙද් 
රජෙය් බදු ආදායෙම් පතිශතයක් විධියට  සියයට 1.4ක් ෙවලා 
තිෙබද්දී, 2014 වන විට එය සියයට 4.6 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ මත ගහන ෙම් 
බද්ද එන්න එන්නම වැඩි කර ෙගන එය ආණ්ඩුෙව් පධාන 
ආදායමක් බවට පත් කර ගනිමින් යනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් විධියට ගත්තත් 2010 වසෙර් සියයට දශම 2ක්ව 
තිබුණු බද්ද, දැන් සියයට දශම 5 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඇත්තටම මිල 
පාලනය කිරීම සඳහා ෙහෝ ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
කියලා පකාශ කළාට, එය ආණ්ඩුවට බදු ලැෙබන, භාණ්ඩාගාරය 
පුරවන පධාන මාර්ගයක් බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සංඛ්යා  
ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම විෙශේෂෙයන් ෙපෙනනවා, මැතිවරණ 
කාලවල - මැතිවරණ පවත්වන අවුරුදුවල- ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ බද්ද අඩු බව. මැතිවරණ නැති කාලෙය්දී ඇස්තෙම්න්තුගත 
බදු ආදායමටත් වඩා  එකතු කර ගන්නා බදු පමාණය වැඩියි. 
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත් 2010 ඇස්ත ෙම්න්තුගත බදු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 24.8යි. හැබැයි, එකතු කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 10.1යි. 2010 
මැතිවරණ කාලයක් කියලා අපි දන්නවා. ඊට පසුව ගත වුණු 
අවුරුදු තුනම ගත්ෙතොත්; 2011, 2012, 2013 වර්ෂවලදී අෙප්ක්ෂිත 
ආදායමට වඩා වැඩි පමාණයක් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
එකතු කර ෙගන තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 
15ක් අෙප්ක්ෂා කළා. ලැබුණා රුපියල් බිලියන 15.6ක්. 2012 
අෙප්ක්ෂා කළා, රුපියල් බිලියන 28.4ක්. ලැබුණා රුපියල් 
බිලියන 36.6ක්. 2013 අෙප්ක්ෂා කළා, රුපියල් බිලියන 43.11ක්. 
ලැබුණා, රුපියල් බිලියන 46.7ක්. ෙම් විධියට මැතිවරණ කාලයට 
අඩු වන, මැතිවරණ නැති කාලවලදී ඉහළ යන බදු ආදායමක් 
බවට ෙමය පත් වී තිෙබනවා. ඒ අනුවම 2015 අවුරුද්ෙද් අෙප්ක්ෂා 
කළා, රුපියල් බිලියන 56ක්. ලැබුෙණ් රුපියල් බිලියන 52යි.  
ෙමයින් ෙපෙනන්ෙන් මැතිවරණ කාලයට ජනතාවට කැරට් 
අලයක් ෙලසට ෙපන්වලා, ෙම් බද්ද අඩු කරලා ඡන්ද ලබා ගන්නා 
අතර, මැතිවරණ නැති කාලයට අර එක් වරක් ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා හඳුන්වපු "අනවශ්ය මිනිස්සු" මත -ෙපොදු ජනතාව මත- 
බදු ගහලා ආණ්ඩුෙව් බදු ආදායම ඉහළ දමා ගන්නා ෙදයක් බවට 
ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පත් කර ෙගන තිෙබන බවයි. ඒ 
නිසා ෙම් ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යාෙම්දී කාටත් තිෙබන "තුන් 
සූතය" වන ''ණය, බදු සහ සහන කැපීම'' කියන ෙපොදු සූතය හැර 
ෙමහි ෙවනත් විෙශේෂයක් නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා දිරි ගන්වනවාය, 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවාය, එෙහම නැත්නම් ෙද්ශීය 
ෙගොවියා නඟාසිටුවනවාය  කියන  එක ෙමහි පකාශිත අරමුණක් 
විධියට තිබුණාට ඒකත් ෙවලා නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙම් බද්ද පනවන්න කලින් අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් 
අල ෙමටික් ෙටොන් 77,400ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. බද්ද 
පනවලා අවුරුදු හයක් ගත ෙවන ෙකොට, ඒ නිෂ්පාදනය ෙමටික් 
ෙටොන් 78,800යි. එම පමාණයමයි. බද්ද පනවන්න කලින් 
අවුරුද්ෙද් ෙලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 92,200යි. 
අවුරුදු හයක් ගත ෙවන ෙකොට ෙලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය  ෙමටික් 
ෙටොන්  69,600 දක්වා අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. බද්ද පනවන්න 
කලින් අවුරුද්ෙද් රතු ලූනු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 57,000යි. 
අවුරුදු හයක් ගත වන විට එය ෙමටික් ෙටොන් 55,600 දක්වා අඩු 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංඛ්යා ෙල්ඛන ගත්තත් 
ඇත්තටම මිල පාලනයකට ෙහෝ ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කිරීමකට ෙම් බද්ද ෙයදෙවනවා ෙවනුවට, ආණ්ඩුවට තව තවත් 
ආදායම් උපයන බද්දක් බවට තමයි ඒක පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කිව්වා, සවස 6.00 විතර වන ෙතක් 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, කෘෂිකර්මාන්තය නඟාසිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඇත්තටම අපි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා, මීට අවුරුද්දකට කලින් ඔබතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශය දිහා බැලුවා නම්, ඒ පතිපත්ති 
පකාශෙය් තිෙබන ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා නම් 
අඩු තරෙම් කෘෂිකර්මාන්තය මීට වඩා ඉදිරියට ෙගන යන්න 
තිබුණා. අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිෙය් මාස 60න් මාස 
12ක් ඉවරයි. තව තිෙබන්ෙන් මාස 48යි. එම පංචවිධ කියාවලිෙය් 
අංක 01 යටෙත් ආර්ථිකය දියුණු කිරීෙම් කියාවලියට පමුඛතාව 
දීලා තිෙබනවා. "ෙගෝලීය ෙගවත්ත" නමින් ශී ලංකාව නම් කරලා 
කෘෂි කාර්මික සංවර්ධන අධිකලාප 23ක් හදනවා කියලා 
තිෙබනවා. මම අහනවා, ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත පටන් ගත්ත 
අධිකලාප ස්ථාපිත කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. ධීවර 
ආර්ථික සංවර්ධන අධිකලාප 10ක් හදනවා කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. මම ෙම් ඒ ගැන මතක් කරමිනුයි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්ති පකාශනය කියවීම 

මා අගය ෙකොට සලකනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා 2015 වර්ෂෙය්දී 
අපි ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කෘෂිකර්ම අමාත්ය දුමින්ද දිසානායක 
මහතා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවලා දැන් ස්ථාන හයක 
විතර එම කටයුතු පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. තවමත් අවශ්ය 
ඉලක්කයට අපි ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් සියයට හතකින් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා ආනයනය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දැන් ඔය ඉදිරිපත් කළ කාරණය අපි 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. මම ඉතුරු ටිකත් කියන්නම්.  

"ගමට රටක්" යටෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා කියා තිෙබනවා, 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් හදනවා කියලා. ෙපොකුරු ගම්මාන 
2,500ට කෘෂි සායන 2,500ක් පිහිටුවනවා කියලා කියා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට අයිති කෘෂි ව්යාපාර මුල් කර ෙගන සමුපකාර 
කමයට විශාල කෘෂි ව්යාපාර සමාගම් ආරම්භ කරන බව කියා 
තිෙබනවා. මහා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර වන අයර්ලන්තෙය් "ද 
ෙඩ්රි ෙගෝල්ඩ් ෙකෝප් සමාගම", උතුරු අයර්ලන්තෙය් "යුනයිටඩ් 
ෙඩ්රි ෆාමර්ස් සමාගම", කැලිෙෆෝනියාෙව් "තක්කාලි ෙගොවි 
සංගමය", "මිෙසෝරි ෙගොවි සංගමය" සහ ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් "ඇග්ෙව්" වැනි සමුපකාරික පදනමක් සහිත ෙගොවි 
සමාගම් ඒ සඳහා උදාහරණ වශෙයන් දක්වා තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් 
මහා කෘෂි ව්යාපාර ආරම්භ කරනවා කියලා කියා තිෙබනවා.  

ඇත්තටම ෙම් වචනවල තිෙබන සුන්දරත්වය කියාවට 
නැඟුණා නම් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂි 
කර්මාන්තය පියවරකින්-ෙදකකින් ඉදිරියට යනවා වාෙග්ම එය 
අපට දැක ගන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි, මෑත කාලෙය් 
අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට තිබුණු ෙගොඩනැඟිල්ල අත් හැරලා රුපියල් මිලියන 
180කට building එකක් අර ෙගන දැන් මාස පහක් තිස්ෙසේ 
රුපියල් මිලියන 21 ගණෙන් ෙගව ෙගවා ඉන්නවා හැර කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය ෙම් රෙට් ෙගොවියාට දැෙනන්න කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මාස පහක් තිස්ෙසේ වහලා තිෙබන building එකකට 
රුපියල් මිලියන 105ක්  ෙගවීම, ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙනත් නැතිව 
රුපියල් මිලියන 180කට ඒ building එක මිලදී ගැනීම, එහි 
කාර්යාල කටයුතු සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 40ක්-50ක් වියදම් 
කිරීම හැර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබන 
කාරණාවලින් ෙහෝ රෙට් ජනතාවට දීපු ෙපොෙරොන්දුවලින් ඉටු 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි.  

ෙම් බද්ද පනවන ෙකොට දැන් ෙම් පැත්ෙත් වාඩි  ෙවලා ඉන්න, 
කලින් ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් ඇමතිවරු වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙග් 
වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ඉන්න මුදල් ඇමතිවරයා ඇතුළු ඔය ෙකොයි 
කවුරුත් කියපු ආකාරයට ෙද්ශීය ෙගොවියා නඟා සිටුවීෙම් කාර්යය 
ඉටු ෙවලා නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාව මත බදු ගහමින් ජනතාව ෙපළමින් සීනි ටිකට, අල ටිකට, 
ලූනු ටිකට, සූදුරු ටිකට, මාදුරු ටිකට බදු වැඩි කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ෙනොමැතිකම 
නිසයි. ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික, කාර්මික, ෙසේවා ආර්ථිකයකට 
පණ ෙපවීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු ෙනොකරන නිසයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පනවා තිෙබන බදු යටෙත් වුණත් රජයට ලැබිය යුතු 
ආදායම් මාර්ග තහවුරු කර ගැනීමට, සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 
ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් නැහැ. එවැනි ආදායම් පැහැර හරින්න 
ෙකොයි ආණ්ඩුත් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය, නිල බලය භාවිත 
කරලා තිෙබනවා. මම උදාහරණ ෙදකක් කියන්නම්.  

ඊෙය් මම අහපු පශ්නයකට ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා උත්තරයක් දුන්නා. බත්තරමුල්ල, ෙඩන්සිල් 
ෙකොබ්බෑකඩුව මාවත, අංක 236/01 දරන ස්ථානෙය් තිෙබන CSN 
නාලිකාව පවත්වා ෙගන යන ඉඩම සම්බන්ධෙයන් මම පශ්නයක් 
ඇහුවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබුණු එම ඉඩම 
2006 ෙනොවැම්බර් 6 වනදා රාජපක්ෂ අනුස්මරණ අධ්යාපන 
සංස්කෘතික හා සමාජ ෙසේවා පදනෙමන් තිස් අවුරුද්දක් සඳහා බදු 
පදනම මත ලබා ෙගන තිෙබනවා. තිස් අවුරුද්ද සඳහා වාර්ෂික බදු 
මුදල රුපියල් 163,125යි. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ අධ්යාපන 
සංස්කෘතික හා සමාජ ෙසේවා පදනෙමන් යම් සමාජ  ෙසේවා 
කටයුත්තක් සඳහා කියලා, වෘත්තිය පුහුණුව ආරම්භ කරන්න 
කියලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව තිබුණු ඉඩමක් බදු 
පදනම මත  පර්චසයක් රුපියල් 5,800කට ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

බත්තරමුල්ෙල්, ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවෙත් ඉඩමක් 
පර්චස් එකක් රුපියල් 5,800 බැගින් අරෙගන, එහි වාණිජ 
අරමුණක් සහිත ව්යාපාරයක් පවත්වා ෙගන යන්න ඉඩ ෙදනවා 
නම්, ෙම් රෙට් ෙකොයි කවුරුත් ඒ ඉඩම ගනියි. පර්චස් එකක් 
රුපියල් 5,800යි. ෙම් පදනෙම් ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් පදනමට අදාළ 
ෙල්ඛන ෙය් ඒ නම් සඳහන් කර තිෙබනවා. පදනෙම් පාලක සභාව 
යටෙත්, සභාපති - චමල් රාජපක්ෂ මහතා, උප සභාපති - මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා, භාණ්ඩාගාරික - ලලිත් චන්දදාස මහතා, ෙල්කම් 
- යූ. විෙජ්සිංහ මහතා යන නම් සඳහන් කර තිෙබනවා. ආරම්භක 
සාමාජිකයින් විධියට 32ෙදෙනක් ඉන්නවා. එයින් නම් කිහිපයක් 
මා කියවන්නම්. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහතා, ඩඩ්ලි රාජපක්ෂ මහතා, පීති රාජපක්ෂ මහත්මිය, විචිතා 
රාජපක්ෂ මහත්මිය, තුසිත රණවක මහතා, ඩිව් ගුණෙසේකර 
මහතා, ශිරන්ති විකමසිංහ මහත්මිය, රම්යා ෙහට්ටිආරච්චි 
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මහත්මිය, අෙයෝමා පීරිස් මහත්මිය, පුෂ්පා විකමසිංහ මහත්මිය, 
යතීන්ද ෙප ෙර්රා මහත්මිය, ශෂීන්ද රාජපක්ෂ මහතා, චමින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා, නිමල් ෙහට්ටිආරච්චි මහතා, රංගනී 
ෙහට්ටිආරච්චි ෙමෙනවිය, ෙක්.ෙජ්. රාජපක්ෂ ෙමෙනවිය, උදයංග 
වීරතුංග මහතා, දුලාරි දිසානායක ෙමෙනවිය, ජාලිය විකමසිංහ 
මහතා, අරුණ ගුණරත්න මහතා ඇතුළු 32ෙදෙනකුෙග් නම් 
තිෙබනවා. ෙම් නම් සඳහන් සමහර අය දැන් FCID එෙකන් 
ෙසොයනවා. ෙම් පදනම වාණිජ අරමුණක් ෙවනුෙවන් CSN 
නාළිකාව ආරම්භ කර තිෙබනවා. හැබැයි, බදු ගැනීෙම්දී ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්, සමාජ ෙසේවා අරමුණක් සඳහා ෙයොදා ගන්නවාය 
කියලායි. ඒ නිසා තමයි ඊෙය් ඇමතිතුමා කියපු විධියට ෙමතරම් 
අඩු මුදලකට ඒ ඉඩම බදු ෙදන්ෙන්. ෙම්වා භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය 
යුතු මුදල්. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙම් ඉඩම ෙවනත් ටීවී 
නාළිකාවකට බදු දුන්නා නම්, අවුරුද්දකට ෙකොපමණ වාර්ෂික බදු 
මුදලක් ගන්න තිබුණාද? ඒ ෙවනුවට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය 
පාවිච්චි කරලා කරපු ෙමවැනි ගනු-ෙදනු ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
රජයට ලැබිය යුතු ෙමවැනි මුදල් අය කර ගැනීම වැළැක්වීෙම් 
පතිඵලයක් විධියට තමයි, "භාණ්ඩාගාරය හිස.් කර ගන්න විධියක් 
නැහැ. ආර්ථිකය වැටිලා."යි කියා දැන් මුදල් ඇමතිතුමා 
කියන්ෙන්. ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා එවැනි තත්ත්වයක් 
උදා කර ගත්තාට, අපි අහන්ෙන් අනාගතෙය් ෙමවැනි සිදු වීම් 
වැළැක්වීම සඳහා කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලායි. රාජපක්ෂ 
පදනෙම් අය දැනුවත්ව ෙමවැනි වංචාවක් කර තිබියදී, 
අනාගතෙය්දී ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා ගන්නා 
නීතිමය කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? CSN නාළිකාෙවන් රුපියල් 
මිලියන 157.5ක් ආණ්ඩුවට ලැබුණාය කියලා, ඒක අතහැරලා 
දමන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම්වා තමයි 
ඉදිරියට යන්ෙන්. කලින් සිද්ධිවලට දඬුවම් ෙනොකරන ෙකොට ෙම් 
ආණ්ඩුවත් අනුගමනය කරන්ෙන් ඒ කියාමාර්ගයම තමයි.  

සමහර ආනයනකරුවන් යම් භාණ්ඩ පමාණයක් ෙමරටට 
ෙගන්වූවාට පස්ෙසේ, ඔවුන් ඒවා එකවර නිදහස් කර ගන්ෙන් නැහැ. 
සමහර විට විටින්-විට බදු ෙගවා ෙකොටස් වශෙයන් ඒ භාණ්ඩ 
නිදහස් කර ගන්නවා. එතෙකොට ඒ ෙගන්වන භාණ්ඩ ගබඩා කර 
ගැනීම සඳහා ගුදම් අවශ්ය කරනවා. එවැනි ගුදම් 2ක් රජය විසින් 
පවත්වා ෙගන යනවා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ෙකොළඹ 
වරාය පරිශෙය් එක ගුදමකුත්, ගුවන් ෙසේවා සමාගම විසින් 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තවත් ගුදමකුත් පවත්වාෙගන 
යනවා. ඒවා පවත්වා ෙගන යන්ෙන්, ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් අධීක්ෂණය 
යටෙත්යි. එතෙකොට ඕනෑම ආනයනකරුවකට තමන්ෙග් භාණ්ඩ 
යම් කාලයක් ගුදෙම් තබා ෙගන, ෙකොටස් වශෙයන් බදු ෙගවලා 
විටින්-විට නිදහස් කර ගන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙර්ගු ආඥා පනෙතන් අවසර දීලා 
තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික ගුදම් පවත්වා ෙගන යන්න. යම්කිසි 
ආනයනකරුවකු යම් භාණ්ඩ පමාණයක් ආනයනය කරනවා නම්, 
ශී ලංකා ෙර්ගුවට දැනුම් දීලා ඒ භාණ්ඩ ෙපෞද්ගලික ගුදෙම් තබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි, ෙමපමණ කාලයක් තිබුණු සාමාන්ය 
සම්පදාය වන්ෙන්. නමුත් පසු ගිය දවසක අංක 790/17, 
ලියනෙග්මුල්ල, සීදූව යන ලිපින ෙය් තිෙබන Global 
Transportation Logistics (Pvt.) Limited කියන ආයතනය, රජය 
විසින් පවත්වා ෙගන යනු ලබන ආකාරෙය් ෙපොදු ගුදමක් බවට 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ගුදම පත් කර ෙගන තිෙබනවා. අපි 
අහන්ෙන්, ෙපොදු ගුදම්වල ගබඩා කර තබන්න පුළුවන් භාණ්ඩ, 
ෙපෞද්ගලික ගුදම්වල ගබඩා කරන්න අවසරයක් ෙදන්න පුළුවන් 
කියලා ආණ්ඩුව මෑත කාලෙය් පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තාද 
කියලායි. එෙහම තීන්දුවක් ගත්තා නම්, එය Global 
Transportation Logistics Private Limited එකට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙනක් අයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා පුවත් 

පත්වල, මාධ්යවල පසිද්ධ දැන්වීම් දාලා  ඉඩ කඩ  හදලා දුන්නාද? 
සාමාන්යෙයන් ෙපෞද්ගලික ගුදමක භාණ්ඩ තැන්පත් කිරීෙම්දී 
ඇපකරය සියයට 100ක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් Global 
Transportation Logistics Private Limited ආයතනය රුපියල් 
මිලියන 400ක ෙපෞද්ගලික ඇපයක් විතරක් තියලා ඒ අවස්ථාව 
අරෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් ආයතනෙය් අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් කාටද? ඒකයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය.  

CSN නාළිකාව ආරම්භ කරන්න ඉඩම ගන්න ෙකොට 
ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කළා. ඒකට කිව්ෙව් "මහින්ද 
චින්තනය" කියලායි. දැන් කියනවා, "යහ පාලනය" කියලා. ඒ යහ 
පාලනය යටෙත්ත් ඒ ෙද්ම සිද්ධ ෙවනවා ෙන්. ජනාධිපතිවරණය 
ඉවර ෙවලා දවස් හතරක් යනෙතක් - ඒ කියන්ෙන් 2015 ජනවාරි 
12වැනි දා ෙවනෙතක් - ෙම් සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් හිටපු 
ෙකෙනක් තමයි රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. එතුමා ෙම් 
සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් හිටියා. 2015 ජනවාරි 12වැනිදා 
තමයි එතුමා ඒ සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලා අස් 
වුෙණ්. එතුමාෙග් ෙනෝනාත් ෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. 
එතුමා ෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් අස් වුණාට පස්ෙසේ එතුමාෙග් 
දුව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ආවා. එෙහම තමන්ෙග් අයම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් ඉන්න ගුදමකට රජෙය් ගුදමක් හැටියට ඒ අයිතිය 
භාවිත කරන්න අවසර ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම්ෙක් ලස්සන 
ෙසල්ලම තමයි, මුදල් ඇමතිවරයා රෙට් නැති ෙවලාවක ෙම්කට 
අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්, අනුමැතිය දීලා තිෙබන්ෙන් මුදල් රාජ්ය 
අමාත්ය ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා වීම. ෙකොෙහොමද 
වැෙඩ්? තමන්ට ඒක ෙකළින්ම කර ගන්න එක කැතයි වාෙග් නිසා  
මුදල් රාජ්ය අමාත්යවරයා ලවා අත්සන ගහලා තමයි වැෙඩ් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ මුදල් රාජ්ය ඇමතිවරයා පුවත් පතකට 
කියනවා, "මම දන්ෙන් නැහැ, කාෙග්ද කියලා. ඒ නිසා මම 
අත්සන් කළා" කියලා. රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා නම් 
ෙදකක් දාලා කියනවා, "අහවල් ව්යාපාරිකයන්ට පුළුවන් නම්, ඇයි 
මට බැරි?" කියලා. ඔව්, පුළුවන්. ඇයි බැරි? එතෙකොට මෙග් අෙත් 
තිෙබන ෙම් පුවත් පෙත් සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජය 
ෙමොන පතිපත්තිමය තීන්දුවක්ද ගත්ෙත් එෙහම ෙපොදු ගුදම්වල 
තිෙබන අයිතිය පුද්ගලික අංශයකට බාර ෙදන්න? අපි අහන්ෙන් 
ඒකයි. එෙහම බලන ෙකොට තිබුණු ආණ්ඩුවයි, ෙම් ආණ්ඩුවයි 
ෙදකම එකයි ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ කාලෙය් කරෙගන ගියපු වැෙඩ් 
ෙම් ෙගොල්ලන් දැන් ෙවනත් ආකාරයකට කරෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් සිදුවීම් එකයි-
ෙදකයි කිව්ෙව්. ෙම් ආකාරයට රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු 
මුදල් ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා, එෙසේ ලැබීම වළක්වලා, 
භාණ්ඩාගාරය පුරවන්න හදන්ෙන් ජනතාව කන ෙබොන එකට 
ගහන බද්ෙදන්. ෙම් බද්ෙදන් ෙද්ශීය ෙගොවියා නඟා සිටුවන්ෙනත් 
නැහැ; බඩු මිල අඩු ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා ෙමවැනි ආකාරයට 
ජනතාව ෙපළන, බදු ගහන, ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය හැදීම 
සඳහා දැක්මක් නැති ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තියට විෙරෝධය 
පළ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.17] 

 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතා විමුක්ති 

ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තී (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා අදහස ්
කිහිපයක් පකාශ කළා.  එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බදු අය කිරීම 
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ගැන කථා කරන ෙකොට මම  පුදුම වුණා. බදු ලැයිස්තුව අරෙගන, 
ඇපල්වලටයි, මිදිවලටයි ගහන බදු ගැන කථා කළා.  
විෙශේෂෙයන්ම පැෙපොල්වලට පුරුදු ෙවච්ච අය ඇපල් කන්න පටන් 
ගත්තාම, ඇපල්වලට බදු ගහන ෙකොටත් ඒ අයට ඒක පශ්නයක් 
ෙවනවා.  

අපි ෙම් රෙට් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ සමහර ෙද්වල් තිෙබනවා. 
අපි එක පතිපත්තියක හිරෙවන්ෙන් නැහැ. අපි තීරණ ගන්ෙන් එක 
එක කාල වකවානුවල එක එක පුද්ගලයන්ට ඕනෑ විධියට, එක 
එක පුද්ගලයන්ෙග් භාණ්ඩ ෙම් රටට ෙගෙනන අනන්යතාව මත 
බදු පැනවීෙම් කටයුත්තක් අනුව ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා ජීවන 
වියදම් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ජීවන වියදම් කමිටුව 
හරහා න්යායාත්මකව, පතිපත්තිමය වශෙයන් ගන්නා තීන්දු 
තීරණයි අපි කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒවා විනිවිදභාවෙයන් යුතුව 
ගන්නා තීරණයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් එක කාලයක 
සුනඛයන්ට කෑම ෙගනාෙව්ත් පිටරටින්, බදු රහිතවයි. Racing 
cars පදින ෙකොට, racing carsවලට බදු අයින් කළා. එවැනි 
කාලයක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි, ෙම් රෙට් බදු ආදායම නැත්තටම 
නැති වුෙණ්. ඒවා ෙවනස් කරමින් දැන් අවශ්යතාව මත, 
පිළිෙවළකට බදු අය කරනවා. ඒ නිසා අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමනි,  දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂයත් පැෙපොල්වලින්, 
ඇපල්වලට යන ෙකොට ඔබතුමන්ලාටත් ෙම්ක පශ්නයක් ෙවන්න 
පුළුවන්. 

අද ශී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වර්ෂයකට ෙඩොලර් 
බිලියන 85යි. නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් බිලියන 85ක් 
ෙවද්දී, අෙප් රාජ්ය ණය පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 82යි.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Bimal Rathnayake to the Chair? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ''ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන්  මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and  THE HON. BIMAL 
RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම් අනුව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය හා රාජ්ය ණය පමාණය අතර 
තිෙබන පරතරය ෙපෙනනවා. අෙප් රාජ්ය ණයයි, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් වටිනාකමයි සම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුළු ණය 
පමාණෙයන් විෙද්ශ ණය විතරක් ෙඩොලර් බිලියන 55කට ආසන්න 
පමාණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 34ක්ම වැය ෙවන්ෙන් ණය වාරික 
ෙගවන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාව මුහුණ දීලා තිෙබන 
මූල්ය ගැටලු පිළිබඳව කවුරුත් පිළිගන්නවා ඇති. රාජපක්ෂ 
ෙරජිමය කාලෙය් ඇති වුණු ඒ අවිධිමත් වැඩ පිළිෙවළ නිසා එෙසේ 
වුණාය කියන එක  කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා ඇති. ෙම්ක 
තමයි තිෙබන පධානම පශ්නය. අපි නිකම් ෙම් සභාව ඇතුෙළේ 
ෙපොඩි, ෙපොඩි ෙද්වල් කථා කළාට, ෙම් රෙට් ඕනෑම පක්ෂයක, 
ඕනෑම පැත්තක, ඕනෑම පාටක ඉන්න ෙකෙනක් ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ, ඒ කාරණය මුළු ජාතියටම, ෙම් රටටම තිෙබන පධාන 
ගැටලුවක්ය කියන එක.  

2009 වර්ෂෙය් අෙප් විෙද්ශ ණය පමාණය - 2009 යුද්ධය 
අවසන් ෙවන කාලෙය්- ෙඩොලර් බිලියන 21යි. ඒක  2014, 2015 
වන විට- ෙඩොලර් බිලියන 43ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඒක සියයට 
100ක වැඩි වීමක්. ඒ කාලය වන විට යුද්ධය අවසන් ෙවලා 
තිබුණා. ඒ නිසා ඒ මුදල් යුද්ධයට ෙනොෙවයි වියදම් වුෙණ්. ඒ මුදල් 
ෙමොනවාටද ආෙයෝජනය කෙළේ? ඒෙකන් අපට පතිඵල ලැබුණාද; 
පතිලාභ ආවාද; ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් වුණාද?  

අෙප් මුළු ණය සංචිතය ගත්තාම, 2005 රුපියල් බිලියන 
2,222යි; 2014 වන විට රුපියල් බිලියන 7,391යි. ඒ වැඩිවීම් 
සියල්ලම ෙවලා, ඒ හා සමානව අපි ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙම්වා සංවර්ධනයටද, සංදර්ශනයටද වියදම් කෙළේ? ඔය පශ්නය 
තමයි අපි මුලින්ම අහන්නට ඕනෑ. මම ෙම්ක ෙපන්වා ෙදන්ෙන්, 
අද තිෙබන අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද කියලා හරියට ෙත්රුම් ගන්නයි. 
ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කෙළේ, එක්ෙකෝ මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට; එක්ෙකෝ සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණයට; එෙහම 
නැත්නම්, හම්බන්ෙතොට සම්මන්තණ ශාලාවට; එෙහමත් 
නැත්නම්, හම්බන්ෙතොට වරායට; නැතිනම්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ගල් අඟුරු බලාගාරයට. ෙම්වායින් අද ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාද? ෙමවැනි ආෙයෝජනවලින් ආදායමක් උපයා 
ෙගන, නැවත ෙම් ණය වාරික  ෙගවන්න  හැකි ෙවලා තිෙබනවාද: 
රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? එෙහම ෙවලා නැහැ. ඒ 
මුදල් ආපහු ෙගවන්න තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ක තමයි පධාන 
ගැටලුව. ඒ මදිවට ෙවොෂින්ටන්වල තිෙබන Global Financial 
Integrity ආයතනෙයන් කළ සමීක්ෂණයක් මත කියනවා, 2005 - 
2014 අතර කාලය තුළ ෙලෝකෙය් කළු සල්ලි ෙවෙළඳාම තුළ 
ලංකාව ඉහළම මට්ටෙම් තිෙබන රටක් කියන එක. මත් දව්ය 
ව්යාපාරෙය් ෙක්න්දස්ථානය වන ෙකොෙලොම්බියාවට වඩා ලංකාව, 
කළු සල්ලි ෙවෙළඳාම වැඩිෙයන්ම සිද්ධ ෙවන රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව වාර්තා ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් රටවල් 149කින් 
53ෙවනි තැනට ලංකාව ඉන්නවා. ෙම් රටින් ෙකෝටි ගණනක් 
ෙඩොලර්වලින් පිටට යනවා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ -2005 සිට 2014 දක්වා- රුපියල් 
ටිලියන 2.8ක් ෙම් රටින් පිටතට ගිහින් තිෙබනවා, ෙඩොලර්වලින්.  
ඒක තවත් විධියකට කියනවා නම්, එක වර්ෂයකට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 2 ගණෙන් ෙම් රටින් ෙහොෙරන්  සල්ලි යනවා, 
කළු ආර්ථිකයක් තුළින්. ෙම්ක රටට ෙකොපමණ ෙලොකු පාඩුවක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අභිෙයෝග මැද තමයි අද අපි ෙම් රට නැවත ෙගොඩ ගන්නට 
ඕනෑ. අපි යුද්ධය දිනුවාට ඊට වඩා ෙලොකු යුද්ධයක් තිෙබනවා, 
අපිට ආර්ථික වශෙයන්  මුහුණ ෙදන්නට.  

මූල්ය ක්ෙෂේතය ඒ ආකාරයට වැටිලා තිෙබන විට අපි අෙනක් 
පැත්ෙතන් අෙප් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය ගැන බලමු. නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතය දියුණු වුණාද? 2015 වන විට ෙද්ශීය නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතෙය් කඩා වැටීමක් තිබුණා. 2004 වන විට, නැත්නම් 1994 
වන විට ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අපනයන පතිශතය,  
සියයට 30යි. අපි කවුරුත් ඒක දන්නවා. නමුත් 2014 වන විට ඒක 
සියයට 15ට ෙනොෙවයි, සියයට 12ට වැටිලා තිබුණා. අපනයනය 
වැෙටනවා කියන එෙකන් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් අෙප් 
නිෂ්පාදනයත් ඒකත් සමඟම වැෙටනවා කියන එකයි. දකුණු 
ආසියාෙව් අඩුම අපනයන පතිශතය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව්. ඒ 
කියන්ෙන් බංග්ලාෙද්ශයට වඩා, පාකිස්තානයට වඩා අෙප් 
අපනයන පතිශතය අඩුයි.  අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස  ගත්තාම වියට්නාමෙය් 78යි; තායිලන්තෙය්  
67යි; සිංගප්පූරුෙව් 90යි. සිංගප්පූරුව කියන්ෙන් කිසිම ස්වාභාවික 
සම්පතක් නැති රටක්. නමුත් අෙප් අපනයනය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම 12යි. ෙම්ක පධාන 
මූල්ය ගැටලුවක්; ෙම් ව හය තුළ තිෙබන පශ්නයක්.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම දැක්කා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් 
රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගැන හිතුෙව් නැති බව. ඉදිකට්ටයි, ගිනි 
ෙපට්ටියයි, ෙවසක් කූඩුවයි, ෙවස් මුහුණයි හැම ෙදයක්ම අපි  පිට 
රටින් ෙගනාවා. ෙම් රෙට් කුඩා කර්මාන්ත ගැන අපි හිතුෙව් නැහැ.  

කුඩා කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට ණය දීම ගැනත් අපි බලන්නට 
ඕනෑ. මම අහෙගන හිටියා, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
කලින් කිව්වා, කුඩා බැංකුවලින් ණය ෙදන විට ධනය සහ බලය 
මත තමයි ණය ෙදන්ෙන් කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙපොඩි මිනිහාට  ණය 
දුන්ෙන් නැහැ. කුඩා කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට ණය ෙදන්ෙන් නැතිව 
අපට ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නට බැහැ. එම 
නිසා අපි ෙම්ෙක් ෙවනසක් ඇති කරන්නට හිතන්නට ඕනෑ. ෙම්ක 
ෙලෙහසි නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අපි හිතන්ෙන් ජාතික ආර්ථිකෙය් 
නිම් වළලු පුළුල් කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ගෙමන් ලබා 
ගන්නා විධියට ජාතික පතිපත්ති සකස් කළ යුතුයි කියලා. අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමා ඒ ගැන දිගටම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
අපි ගාම රාජ්ය සංකල්පය කියාත්මක කරන්නට උත්සාහ 
කරන්ෙන්. ඒ හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙගෝලීය 
වටිනාකම් ජාලයට කුඩා හා මධ්ය පරිමාණෙය් ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුෙවෝ සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. ෙම්ක විශාල 
ෙවනසක් ඇති කිරීෙම් වැඩක්. ෙම්ක ශී ලංකා ආර්ථිකය තුළ 
යම්කිසි පමාණයකින් අපි කරන පතිව හගත කිරීමක්. පතිව හගත 
කිරීම කියන වචනය කියන විට සමහර අය කියනවා, ෙම්ක 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන වැඩක් කියලා. විපර්යාසයක් කරන්න 
ගියාම හිතනවා, ෙම් රට විකුණන්න යනවා කියලා. සමහර අයට 
ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි.  
උදාහරණයක් විධියට  මම ෙපොඩි කථාවක් කියන්නම්. ෙබලි 
ෙගඩියක් තල් අත්තට වැටුණාම හාවා දුවෙගන ගියාලු, "ෙලෝකය 
ෙපරෙළනවා, අහස කඩා වැෙටනවා" කියලා. ඒ අනුව අෙනක් 
සත්තුත් පස්ෙසන් දුවෙගන ගියාලු. නමුත් ෙපොඩ්ඩක් දුර දුවන විට 
ෙත්රුණාලු, ෙලෝකය ෙපරෙළන්ෙන් නැහැ, අහස කඩාෙගන 
වැෙටන්ෙන් නැහැ කියලා. එම නිසා විපක්ෂෙය් ඉන්න ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට මම කියන්ෙන්, අපි යම්කිසි විපර්යාසයක් කළ 
යුතු බවයි. අපි 1948 ඉඳලා යම් දුරක් ඇවිල්ලා ආපහු වැටුණා. අපි 
දැන් එක එක රටවලින් තවත් පස්සට යනවා.  

අපි ඇත්ත තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැත්නම්, -තව අවුරුදු 
5කින් ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවන්නට පුළුවන්. එක ආණ්ඩුවක්ම 

තිෙබන්නත් පුළුවන්.- පශ්නය එෙහමම තිෙබනවා. තමන්ට හයිය 
තිෙබන්නට ඕනෑ, සමහර තැන්වලදී හරි ෙද් කරන්නට. ෙම් 
ආණ්ඩුවට පුළුවන්, ඒ හයිය තිෙබනවා. අපි ඒ හරි ෙද් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිනවා. ඒක අමාරු ෙවන්න පුළුවන්. ෙමහිදී කැප කිරීමක් 
කරන්නට ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ කැප කිරීම නැතිව ඒ ෙවනස ඇති 
කරන්නට බැහැ. 2009දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා යුද්ධය 
අවසන් කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව තව විනාඩියකින් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
යුද්ධය අවසන් කරලා ෙමන්න  ෙම් ෙවනස කරන්න මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයාට හයිය තිබුණා නම්,  ෙම් රෙට් ෙලොකු 
විපර්යාසයක් කරන්න තිබුණා. එතුමාට එය කරන්න තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය තිබුණා. රෙට් සම්පූර්ණ හයිය තිබුණා. ඒත් ඒ තීන්දු, 
තීරණ ගන්න එතුමාට හයිය තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා අසාර්ථක 
වුණා.  

ෙමන්න ෙම් ගැන අප විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. පාද යාතා 
ගියා කියා ෙම් ෙද්වල් හරියන්ෙන් නැහැ. පාද යාතාව කිව්වාට 
අන්තිමට ගිෙය් ෙරෝද යාතාවක්. ෙමොකද, ෙලොක්ෙකෝ ගිෙය් 
වාහනවලයි. සාමාන්ය මිනිස්සු තමයි පාද යාතාෙව් ගිෙය්. මෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ විෙරෝධතා පුවරු උස්සාෙගන යන්න 
මිනිස්සු මදි නිසා ඒ පුවරු ටික පාෙර් දමලා ගිහින් තිබුණු ආකාරය 
මම දැක්කා. එක්ෙකෙනක් මට ඒවා ෙගනැත් ෙපන්නුවා. 
සාමාන්යෙයන් විෙරෝධතා පුවරුවක් ගෑම් පහක්වත් බර නැහැ. 
ෙමොකද, ඒෙක් ෙබෝඩ් ලෑල්ල විතරයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙම් 
පුවරුවක් කිෙලෝගෑම් පහක් විතර බරයි. ෙමොකද, ඒකට යකඩ 
ඉන්නක් දමලා ගහගන්න යනවා වාෙගයි අරෙගන ගිෙය්. එක 
මිනිෙහක් කිෙලෝගෑම් පහක් උස්සාෙගන යන්න ඕනෑ. සාමාන්ය 
මිනිස්සු ඒ පුවරු උස්සාෙගන ගියා. නායකෙයෝ ගිෙය් වාහනවලයි. 
විපක්ෂෙය් අය ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොටත් ඕක තමයි කෙළේ. 
නායකෙයෝ ටික බර ඉස්සුෙව් නැහැ. සාමාන්ය මිනිසුන්ට බර 
පැෙටව්වා. විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් ඒකම තමයි කරන්ෙන්. 
මිනිස්සුන්ට බර පටවලා, ෙබෝඩ් ලෑලි උසස්න්න කියලා 
නාය කෙයෝ ටික යන්ෙන් වාහනවලයි. තමන් දැන ගන්න ඕනෑ 
තමන් විරුද්ධ වන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. අප ධනාත්මක වැඩක් 
කරනවා නම් ඒක හරි ෙද්යි කියා හිතන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා බදු 
පතිපත්තිය ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්වා, අප බදු අය කරන්ෙන් 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කරන්නය කියා කිව්වාට එෙහම 
වන්ෙන් නැහැ කියා. මම එතුමා ට ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙවලාව අවශ්ය නම් ගරු 

මන්තීවරෙයකුෙග් කාලෙයන් ඉල්ලා ගන්න.  
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මට එක විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
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[ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා] 



2016  අෙගෝස්තු 24 

අප දැනට කුකුළු මස,් පරිප්පු, හාල් මැස්සන්, මුං ඇට, සැමන්, 
සීනි, කිරි පිටි, අල, ලූනු, වියළි මිරිස් සහ කරවල වැනි අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පාලනයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අලවල බදු වැඩි වුණාය කියා මිල වැඩි කරන්න බැහැ. 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා ෙවනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාත් ආරක්ෂා 
ෙවනවා. ෙම්ක ජීවන වියදම් පිළිබඳ කමිටුවකින් අනුමත කරපු 
තීන්දුවක්. ෙම් ෙද්වල් පුද්ගලෙයකුට ඕනෑ විධියට කරන ඒවා 
ෙනොෙවයි. ඒවා ෙම් රට ගැන හිතලා හරියට ගන්න තීන්දු බව මම 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් උගත් මිත ගරු කබීර් 

හාෂිම් ඇමතිතුමා සඳහන් කළ කරුණු කීපයක් පිළිබඳව මුලින්ම 
මම වචනයක් ෙදකක් සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. මෙග් උගත් 
මිතයා කිව්වා, අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 85ක් කියා. ඒක ඇත්තයි. ෙමොකද, අෙප් රටට 
නිදහස ලැබුණාට පසුව පුරා වර්ෂ තිහක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් කිසිම 
රාජ්ය නායකෙයකුට විසඳන්න බැරි වුණු උතුරු නැ ෙඟනහිර 
යුද්ධය නිසා නිෂ්පාදන ධාරිතාව හැකිළුණා. නිෂ්පාදන හැකියා 
මායිම වමට විතැන් වුණා. මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ 
ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් කියන්ෙන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 
18,800ක්. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් නිෂ්පාදන කියාවලිය 
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටුණා. ඒ නිසා නිදහස ලැබුණු දවෙසේ සිට 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු තිබුණත්, ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු තිබුණත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු තිබුණත්, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු තිබුණත්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් ආණ්ඩු තිබුණත් -ෙම් ඕනෑම ආණ්ඩු කාලයක- 2009 
වන තුරු ලංකාෙව් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වටිනාකම ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 25ට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා එයට "එක තැන ලැග 
සිටපු ආර්ථිකයක්" කියා කියනවා. නිදහස ලැබුණු දිනෙය් සිට 
2009 වන තුරු -1977 විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිය 
අනුගමනය කළත්- ෙම් ආර්ථිකය එක තැන ලැග සිටියා. සුපිරි 
අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුෙණ් නැහැ; මංමාවත් හැදුෙණ් නැහැ; විදුලිය  
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ විධියට එක තැන ලැග සිටි ආර්ථිකයක් තමයි 
තිබුෙණ්. ඒක ෙලෝක  ආර්ථික විද්යාඥයන් පවා පිළිගන්නා 
සත්යයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා යුද්ධය නිම කළා. ඒ 
නිසා උතුරු නැ ෙඟනහිර සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු 
මිනිසුන්ට ජාතික නිෂ්පාදන කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවන්න ඉඩ 
ලැබුණා. එහි පතිඵලය තමයි 2014 වන විට ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් 
වටිනාකම වර්ෂයකට ෙඩොලර් බිලියන 80ක් දක්වා වැඩි වීම. 
නිදහස ලැබුණු දවෙසේ සිට ආර්ථික වටිනාකම බිලියන 25ට අඩු 
රටක්; 25ට තව 25ක් එකතු වුෙණොත් 50ක්; 50ට තව 25ක් එකතු 
වුෙණොත් 75ක්, 80 දක්වා වැඩි කිරීම කියන්ෙන් ෙලොකු ෙදයක්. 
ෙනොදියුණු රටක් ෙලස තිබුණු අෙප් රට ෙලෝක වර්ගීකරණෙය්දී 
මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කිරීෙම් මහා ආර්ථික පිම්ම 
එක පාරටම පැන්නුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි කියන 
කාරණය සංඛ්යා, දත්ත සහිතව ඔප්පු කර තිෙබන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, අෙප් උගත් මිතයා කිව්වා, ණය පිළිබඳ තිෙබන 
තත්ත්වය. එය සම්පූර්ණ ව්යාජයක්. එතුමා උගත් මිතයා නිසාත් ඒ 
වාෙග්ම එතුමා විෂයානුබද්ධ අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක් 
නිසාත් මෙග් සරල කල්පනාව අනුව එතුමාට මුදල් අමාත්යාංශය 
බාර දුන්නා නම්, මීට වඩා යහපත් යමක් සිද්ධ ෙවනවා කියා මම 
හිතනවා. නමුත් ණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විකෘති චිතයක් තමයි 

එතුමාෙග් මනෙසේ තවම වැඩ කරන්ෙන්. මක් නිසාද යත් 1977 - 
1994 කාලසීමාෙව් ලංකාෙව් රාජ්ය ණය බර වැඩිවීම ගත්ෙතොත්, 
ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය සියයට 2,098ක් වනවා. 1995-2014 කාල 
සීමාෙව් රාජ්ය ණය වැඩිවීම සියයට 1,070ක් වනවා. ඒ වාෙග්ම 
2005-2014 රාජ්ය ණය සියයට 228කින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා සංඛ්යා දත්ත හා රාජ්ය ණය අනුව ලංකාෙව් රාජ්ය ණය බර 
වැඩි වීෙම් අනුපාතය අඩුම වර්ෂ ෙලස තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගය සටහන් වන්ෙන්. නමුත් අද වන විට ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය, මහා ජාතික අර්බුදයක්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 130යි.  
රුපියල අවපමාණය වීම නිසා අද ෙඩොලරයට රුපියල් 147ක් 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල බාල්දු වීම නිසා ෙම් 
රෙට් තිබුණ ෙනොපියවූ ණය බර පමණක් රුපියල් බිලියන 285කින් 
නිකම්ම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. රුපියල කඩා වැටීම නිසා විතරක් 
රටට ෙවලා තිෙබන පාඩුව - ජාතිෙය් ණය බර - රුපියල් බිලියන 
285කින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී විෙද්ශ ව්යවහාර මුදලින් ගත් ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 20.4යි. 2015 වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ මුදලින් ගත් ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 222.4යි. නිදහසින් පසු සියයට 1,010කින් විෙද්ශ 
ණය අරෙගන තිෙබන එකම ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුව බවට 
ඓතිහාසික වාර්තාවක් පිහිටුවා තිෙබනවා. කාට හරි අකුරු 
ෙත්ෙරන ෙකෙනකුට ෙම් ඓතිහාසික වාර්තාව  බලාගන්න ඕනෑ 
නම්, 2015 මහ බැංකු වාර්තාෙව් 199 පිටුව ගත්තාම හරි. 2014දී 
විෙද්ශ ව්යවහාර මුදලින් ගත්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
20.4යි. එය 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 222.4යි. ඒ අනුව 
සියයට 1,010කින් විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොෙළන් ගිනි ෙපොලියට ණය 
ගත් ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙම් ආණ්ඩුව විතරයි. එතෙකොට 
ඒ ණය අර්බුදය ෙගනියන්ෙන් නූපන් පරම්පරාවයි.  

ෙම් රෙට් මහ දවල් මහ බැංකුෙව් සිද්ධ ෙවච්ච මහා මුදල් 
මංෙකොල්ලය මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවයි. ඒ බැඳුම්කර නිකුත් 
කෙළේ තව අවුරුදු 30කින් ෙගවන්නයි. ෙම් ආණ්ඩුව ගත් ඒ ණය, 
තව අවුරුදු 30කින් බලයට පත්වන ආණ්ඩුව විසින් ෙම්  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ආකාරය ෙම් සමහර අයට බලාෙගන 
ඉන්න ෙවන්ෙන් ෙවන ෙලෝකවල ඉඳෙගනයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට රට බාර ෙදන ෙකොට දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනය 100 නම්, අද කබීර් හාෂිම් අමාත්යතුමා කියපු 
එක අනුව එදා ණය බර සියයට 103යි. පුළුවන් නම් ඒක නැහැයි 
කියලා කියන්න. එදා ණය බර සියයට 103යි. ඒ සියයට 103ක් 
ෙවච්ච රාජ්ය ණය තමයි  2014 ෙවනෙකොට  සියයට 70.7ට අඩු 
කෙළේ. එක අවුරුද්දක් තුළ ෙම් ආණ්ඩුව එය සියයට 76ට වැඩි 
කළා. ෙම් ෙබොරුව කියන්න එපා. ඒ කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
ෙනොදැනුවත්කම ෙලෝකෙය් ගණන් ඉලක්කම් දන්නා අයට 
කියන්න එපා. ෙමොකද, ඒකට ශාස්තීය විගහයක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, බදු  පිළිබඳ ෙකොටසට එන්න ඕනෑ නිසා මම ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් මූලික අරමුණක් ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා 
කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවල අස්වැන්න ලැෙබන 
කාලවලට ආනයන බද්ද වැඩි කරනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන 
ෙනොමැති කාලයට බද්ද අඩු කරනවා. ෙම් බදු ෙවනස කරනවා. 
ෙවනස කරලා, ගැසට් නිෙව්දනය ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ඒ 
ගැසට් නිෙව්දනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කරන්ෙන් හුඟක් 
කල් ගිහිල්ලායි.  අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන එක් නියමයක් ගැසට් 
කරලා තිෙබන්ෙන් 2016.01.20වන දිනයි.  නමුත් අද තමයි අපි ඒ 
පිළිබඳ විවාද කරන්ෙන්. 2016 ජනවාරි මාසෙය්යි ඉදිරිපත් කරලා 
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තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි ඉන්ෙන් 08වන මාසෙය්යි. ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කරලා ෙම්ච්චර කාලයක් ගත වුණාට පසුව 
විවාද කරලා  කිසිම පෙයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා  මම පළමුෙවනි 
ෙයෝජනාව ෙලස කරන්න කැමැතියි,  ෙම් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බදු පනෙත් ගැසට් නිෙව්දනය  නිකුත් කරලා "මාස 6ක් ඇතුළත 
අනුමත කළ යුතුය."  යන්න  ෙවනුවට ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් 
කරලා "මාසයක් ඇතුළත ෙම් විවාදය පටන් ගත යුතුයි." කියලා 
ෙවනස් කළ යුතු බවට. එෙහම වුෙණොත්, එතැනදී ඵලදායි මූල්ය 
හැසිරවීමක් කරන්න ෙම් ගරු සභාවට අවස්ථාව ලැෙබනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තුව අඩුම තරමින් මාසයකට වාර ෙදකක් රැස් 
ෙවනවා.  මුදල් අනුකාරක සභාව පසු ගිය සතිෙය් රැස් වුණු 
ෙවලාෙව්, ෙම් ගැසට් නිෙව්දන  මධ්යම රාතිෙය් නිකුත් කරන්න 
කියලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙපන්වලා දුන්නා. ෙමොකද, ඒ 
කාලය අතර තුළත් විවිධ අයථා කියා සිදු වන නිසා. ඒ නිසා මධ්යම 
රාති 12ට ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කරන්න. එෙහම නිකුත් කරලා 
මාසයක් ඇතුළත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා විවාද කරන්න 
කියන ඉල්ලීම මා ඉතාම ඕනෑකමින් කරනවා. මක්නිසාදයත්, 
ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා විවාද කරන්න හුඟක් කල් 
ගියාට පස්ෙසේ ෙවන ෙද් පිළිබඳව අපි දන්නවා. මම ඒ සඳහා සරල 
උදාහරණයක් දක්වන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ආනයනය කරන 
සීනි කිෙලෝවකට රුපියල් 30ක බද්දක් තිබුණා. රුපියල් 30 බද්ද 
එක් වරම අඩු කළා, ශත 25ට. රුපියල් 30ක බද්දක් ශත 25කට 
අඩු කරපු, ලංකා ඉතිහාසෙය් මම දන්න එකම මුදල් ඇමතිවරයා 
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා කියලා තමයි මම හිතන්ෙන්. 
මම වැරදි නම් එතුමාට පුළුවන් ඊළඟ දවෙසේදී ඒක නිවැරදි 
කරන්න.  

මම හිටපු ෙවෙළඳ අමාත්යවරෙයක්. ලංකාවට ආනයනය 
කරන සීනි කි ෙලෝවකට අය කළ බද්ද රුපියල් 30යි. 
සාමාන්යෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශය වර්ෂයකට සීනි ෙමටික්ෙටොන් 
55,000ක්-60,000ක් ආනයනය කරනවා. වර්ෂයකට සීනි 
ෙමටික්ෙටොන් 55,000ක්-60,000ක් ආනයනය කරන ෙකොට- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් කරුණක් 

නිසා මම අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙවලාෙවන් විනාඩි පහක් 
ඉල්ලා ගන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ෙමොන කථිකයාට ෙවන් කළ කාලෙයන්ද ගන්ෙන්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි පහ අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉතුරු කාලෙයන් 

ෙබදලා ෙදන්න. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ෙමතැන රැඳී ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ෙගන්- [බාධා 

කිරීමක්] ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් 
ෙදනවාද? 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ගන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් 30ක ආනයන බද්ද 

ශත 25ට අඩු කළා. එතෙකොට සීනි ෙගනැල්ලා තිෙබන 
ෙවෙළන්දන්ට රුපියල් 29.75ක් පාඩු ෙවනවා. ව්යාපාරිකයන්ට 
ෙහෝ ඒ stocks තිෙබන සියලු ෙදනාට පාඩු වනවා. එතෙකොට ඒ 
ව්යාපාරිකෙයෝ ටික ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙයන් අතු ගෑවිලා යනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ශත විසිපෙහේ බද්ද යටෙත් තමයි සීනි ආනයනය 
කරන්ෙන්. අපට වර්ෂයකට සීනි ෙමටික්ෙටොන් 55,000ක් පමණ 
ඕනෑ. සීනි නරක්වන දව්යයක් ෙනොෙවයි. එතෙකොට 
ව්යාපාරිකෙයෝ සීනි ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 2ක් විතර ෙගනැල්ලා 
stock කරනවා. Stock කරගත්තාට පස්ෙසේ ටික දවසකින් 
කියනවා, "රාජ්ය ආදායමට බරපතළ පාඩුවක් ෙවලා" කියලා. 
ෙකොච්චරක්ද ෙවලා තිෙබන පාඩුව? රුපියල් බිලියන 20ක්. 
වර්ෂයක් ශත 25 ගණෙන් බද්ද අය කෙළොත් රාජ්ය ආදායෙම් 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 20යි.  ෙමෙහම ටික දවසක් තිෙබනවා. 
දැන් ඔක්ෙකෝම යාළුෙවෝ ෙහෝ ගාලා සීනි ෙගෙනනවා. ෙගනැල්ලා 
stock  කර ගත්ත ගන්නවා. ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 2ක් විතර stock 
කර ගත්තාම, තව ටික දවසකින් කියනවා, ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට රැකවරණය ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා. එතෙකොට පැලවත්ත සීනි සමාගම ගැන මතක් 
වනවා; වැල්ලවාය ගැන මතක් වනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ  ආනයන 
බද්ද වැඩි කරනවා, රුපියල් 20ට. ආනයන බද්ද රුපියල් 20 දක්වා 
වැඩි කළාම, ෙගනැල්ලා තිෙබන සීනි කිෙලෝවකින් රුපියල් 19.75 
ගණෙන් විතර ලාභයක් ලැබුණාම, සාමාන්ය සනීපයක් දැෙනනවා 
ෙන්. ෙම්ක තමයි අද තිෙබන තත්ත්වය.  

ෙම් වාෙග්ම අද ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුෙළේත් බදු 
පතිපත්තිය  පුද්ගලික න්යාය පත අනුව කියාත්මක වන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙර්ගු ආඥා පනත හතර වරක් 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අද ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ඉතා විශාල කැලඹිල්ලක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  සමහර අයට 
උසස්වීම්, මාරුවීම් ෙදන ආකාරය පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ශී ලංකා නිදහස් වෘත්තීය සමිතිය ලිපියක් යවලා 
තිෙබනවා. "ෛමතීපාල සිරිෙසේන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා" 
යනුෙවන් ආමන්තණය කරලා, "අපරාධ නඩුවක චූදිතෙයකු ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට උසස් කිරීම" යනුෙවන් ලියලා 
තිෙබනවා.  

මාර්ගෙය් ගමන් කළ තිෙරෝද රථයක් නවතා තලවතුෙගොඩ 
ෙහේමාස් ෙගොඩනැඟිල්ලට ඇතුළත් වූ තුවාලකරුවකුෙගන් 
තලංගම ෙපොලීසිය විසින් කටඋත්තරයක් ලබාෙගන, චූදිතයා අත් 
අඩංගුවට ෙගන බී2297/16 යටෙත් 2016.02.11 වැනි දින 
කඩුෙවල මෙහස්තාත් ෙවත ඉදිරිපත් කරලා රිමාන්ඩ් කර තිෙබන 
ෙවලාෙව් තමයි ෙම් උසස්වීම ලැෙබන්ෙන්. අද ඔහු තමයි රජය 
ෙවනුෙවන් ෙර්ගුව පාලනය කරන්ෙන්. පිස්ෙතෝල ෙසල්ලම් දාපු ඒ 
සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිෙබන ෙකොට; අප රාධ 
ෙචෝදනා යටෙත් බන්ධනාගාරගත කර තිෙබන ෙකොට උසස්වීම 
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ලැෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට පිටින්, අවුරුදු 60 
පැන්න අයට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ෙසේවා දිගුවක් ෙදන්න යනවා. 
ෙම් හදන්ෙන් ෙපෞද්ගලික න්යාය පතයක් කියාත්මක කරන්නයි. 
ෙමවැන්නක් ලංකාෙව් කවදාවත් කියාත්මක කරලා නැහැ.  

ගංවතුරට අහුවුණ  ඒ අනාථයන්ට රුපියල් 10ක්  ෙදන්න 
බැහැ. බියගම තිෙබන බියර් ෙකොම්පැනිෙයන් - Ceylon Brewery 
- රුපියල් බිලියන 2කට ආසන්න බදු මුදලක් ලැෙබන නිසා, ඒ බදු 
මුදල ලැෙබන බියර් ෙකොම්පැනිෙය් නිෂ්පාදනය නැති වුණ නිසා, 
පිට රටින් ආනයනය කරන බියර්වල බදු අතිවිශාල ෙලස අඩු 
කරලා ඒ සමාගමට පමණක් ආනයනය කරන්න ඉඩ දීලා 
තිෙබනවා. ඒකාධිකාරයක් දරන ඒ බියර් සමාගම ගැන ෙම් අයට 
පුදුම අනුකම්පාවක් ඉපදිලා තිෙබනවා. නමුත්   සාලාෙව් පිඟන් 
භාණ්ඩ හදන කර්මාන්තශාලාව ඇතුළු මුළුමනින්ම විනාශ වුණු, 
පවුල් - පන්සල් පිටින්ම විනාශ වුණු ෙගවල් ෙදොරවල්වලට වන්දි 
මුදල් ෙදන්න බැහැ. හැබැයි, බියගම beer factory එක විනාශ 
වුණාම තීරුබදු අඩු කරලා බියර් ෙග්න්න අවසර ෙදන්න පුළුවන්.   

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණු වැටලීම් බලය ෙවනුවට, 
STF එෙක් 25ෙදෙනක් හා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කලුතර 
සිටින නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් දාලා  අද ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් ෙනොවූ අයුරින්  මුදල් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ ෙවනම 
වැටලීම් ඒකකයක් හදලා තිෙබනවා. පානදුර පෙද්ශෙය්, කලුතර 
දිස්තික්කෙය් කෘතිම රා සහ ස්වාභාවික රා අතර යුද්ධයක් ඇති වන 
විධියට, ෙපෞද්ගලික සමාගමක් වන ෙමන්ඩිස් සමාගෙම් අරක්කු 
නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විධිවිධාන හදලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් කරුණු 
සියදහස් ගණනක් නිසා අද ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙම් 
හැම එකක්ම ගිනි අරෙගන තිෙබනවා. වැට් එකට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණය කරපු පිටෙකොටුෙව් ෙවෙළන්ෙදෝ, ගාල්ෙල් 
ෙවෙළන්ෙදෝ,  මහරගම ෙවෙළන්ෙදෝ Sri Lanka Customs එකට 
කියනවා, "ගිහිල්ලා පනින්න" කියලා.  

අද භාණ්ඩ ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ. අපනයනය කරන්ෙන් 
නැති තැන් මර්දනයට හා භයගැන්වීමට කටයුතු කරනවා.  
ලංකාෙව් ආණ්ඩුවක් ෙපෞද්ගලික අංශය භයගැන්වූවා නම්, වැඩිම 
පමාණයකින් භයගන්වපු ආණ්ඩුව බවට ෙම් ආණ්ඩුව පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබනවා. මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ව්යාපාරිකයන් සිය 
ගණනක් ෙගනයන අතර, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවල තීරණ ගැනීමට 
හිටපු මිනිස්සු අරෙගන ගිහිල්ලා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරනවා. ඒ 
නිසා ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශය ව්යාපාරයක් කරන්ෙන් නැහැ; 
නිෂ්පාදනයක් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා නිෂ්පාදන 
ආර්ථික ෙගොඩනඟන්න හදනවා. ෙමෙහම හදන්ෙන් ෙමොන 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකද? නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තීරණ ගන්න මිනිස්සු 
FCID එෙකන් අරෙගන ගිහිල්ලා හිෙර්ට දාපුවාම, වැදගත් මිනිස්සු, 
සාධාරණ මිනිසස්ු, අහිංසක මිනිස්සු අරෙගන ගිහිල්ලා, රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ, අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු, සමාගම්වල අධ්යක්ෂවරු 
අරෙගන ගිහිල්ලා හිෙර්ට දාපුවාම ෙකොෙහොමද නිෂ්පාදනයක් 
කරන්ෙන්? ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ව්යවසායකයන්ට ෙමතරම් පමාණයකට හිරිහැර කරලා නැහැ. 
දැන් කඩවලට පැනලා වැට්වලට විෙරෝධය පළ කරපු අය භය 
කරනවා.  එදා දිගම්බරම් අමාත්යතුමා, මෙනෝ ගෙන්සන් 
අමාත්යතුමා වැට් විෙරෝධය අවස්ථාෙව් පිටෙකොටුවට ගිහිල්ලා කඩ 
අරින්න  කිව්වා. ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව වැට් 
බද්දට විරුද්ධ ජනයාෙග් උද්ෙඝෝෂණ තමයි ඒ ව්යාපාර විසින් 
කෙළේ. ෙම් විධිෙය් පළිගැනීම් කරලා ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලට 
අනුව මුදල් අමාත්යාංශය හැසිරවීෙමන් රෙට් ආදායම වැඩි කරලා 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කරන්න බැරි බව සඳහන් කරන 
අතර, මෙග් අෙනක් සෙහෝදරවරුන්ෙග් කාලය ඉතිරි කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද රෙට් බදු පිළිබඳවයි 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ගණන් කරලා බලන්න, තුෙනන් ෙදකක් 
ඉන්නවාය කියන ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් මන්තීවරු 
10ෙදෙනක්වත් ෙමතැන නැහැ. එක කැබිනට් ඇමතිතුමායි  
ඉන්ෙන්. ෙම් විවාදය ඉදිරියට ෙගන යන්න රජය මීට වඩා 
සහෙයෝගය දැක්වුෙවොත් ෙහොඳයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳව රජෙය් 

අවධානය ෙයොමු කරවන්නම්. The next speaker is, the Hon. 
Gnanamuthu Srineshan. You have twenty minutes.   

 
[பி.ப. 3.46] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் 3 விடயங்கள் இடம்ெபற்றி க் 
கின்றன. அவற்றில் என  உைரக்கான தைலப்  ம வாி 
மற் ம் ம ச்சாைலகள் சம்பந்தமானதாக இ க்கப் 
ேபாகின்ற . அந்த வைகயில் ம வாி பற்றி ம் ம ச்சாைலகள் 
பற்றி ம் கனதியான க த் க்கள் குறிப்பிடப்படேவண்  
இ க்கின்றன. ம ச்சாைலகள் லமாக அரசு அதிகமான 
வ வாயிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதாகப் ேபசப்ப கின்ற . 
அண்ைமயில் தினசாிப் பத்திாிைகெயான்றில் ம வாி லமாக 
104 பில் யன் பாய் ெபறப்ப வதாக ம் ம வினால் 
ஏற்ப கின்ற ேநாய்க க்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்காக ஏறத்தாழ 
140 பில் யன் ெசல  ெசய்யப்ப வதாக ம் குறிப்பிடப் 
பட் ந்த . அதன்ப  பார்க்கின்றேபா , ம வினால் 
கிைடக்கும் வ மானத்ைதவிட ம வினால் ஏற்ப கின்ற 
ேநாய்க க்காக 36 பில் யன் பாைய ேமலதிகமாகச் ெசல  
ெசய்யேவண் ய நிைலைம காணப்ப வ  ெதளிவாகின்ற . 
இந்த இடத்தில் ம வின் லமாக அரசுக்குக் கூ தலான 
வ மானம் கிைடப்பதாக நாங்கள் சிலாகித் ப் 
ேபசிக்ெகாண்டா ம் ம வினால் ஏற்ப கின்ற ேநாய்கைளக் 
குணப்ப த் வதற்காக அைதவிட ம் கூ தலான நிதியிைனச் 
ெசல  ெசய்கின்ேறாம். கு கிய காலத்தில் ம வாி லமாக 
வ வாய் கிட் னா ம் நீண்டகால விைளவாகப் 
பார்க்கின்றேபா  அதன் ெவளியீடாக ம வினால் 
அேநகமாேனார் ேநாயாளிகளாக்கப்ப  கின்றார்கள். எனேவ, 
இந்த வாி சம்பந்தமான விடயத்தில் கூ தலான காிசைன 
ெச த் கின்ற நாங்கள், ம வினால் கிைடக்கின்ற 
வ வாயிைனவிட ம வினால் ேநாயாளிகளா ேவாாின் ெசல  
ஆண் ேதா ம் 36 பில் யன்களால் உயர்ந்  காணப்ப  
கின்ற  என்ற உண்ைமைய மறந் விடக்கூடா .   

அ மட் மல்லாமல், இன்ைறய தலாளித் வ அரசுகைள 
இயக்கிச் ெசல்வதற்கு ம வாி என்ப  க்கியமான ஒ  
விடயமாக இ ந்தா ம், இ  எந்தள க்கு மனித வளத்திைனப் 
பாதிக்கின்ற  என்பைதப்பற்றி நாங்கள் சிந்தித் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். வளங்களில் உயர்ந்த வளம் மனித வளம். இந்த 
வளத்திைனச் சாியாகப் பயன்ப த்திய நா கள் வளர்ச்சி 
யைடந்தி க்கின்றன; அபிவி த்தி கண் க்கின்றன.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆனால், அந்த வளத்திைனத் தவறான ைறயில் 
பயன்ப த்திய நா கள் இன்ன ம் அபிவி த்தியைடயாத 
நா களாக இ க்கின்றன என்ற உண்ைமைய நாங்கள் 
விளங்கி ம் விளங்காதவர்கள் ேபான்றி க்கின்ேறாம். இந்த 
ம வான  ஒவ்ெவா  மனித வளத்திைன ம் ம ங்க க் 
கின்ற  அல்ல  ஒ  வைகயில் மனித வளத்தி ந்  
ெபறக்கூ ய உச்ச அைடவிைனப் ெபற யாமல் த க்கின்ற 
ஒ  ெபா ளாகக் காணப்ப கின்ற . கார்ல் மார்க் ன் 
தத் வமான , "எங்ெகல்லாம் ெதாழிலாளர் வர்க்கம் 
அடக்கிெயா க்கப்ப கின்றேதா, அங்ெகல்லாம் ஆ கின்ற 
வர்க்கத்திற்ெகதிராக, தலாளித் வ வர்க்கத்திற்ெகதிராகத் 
ெதாழிலாளர் வர்க்கம் கிளர்ந்ெத ந்  வர்க்கப் ேபாராட் 
டத்திைன நடத்தி ஆட்சியிைனக் ைகப்பற் ம்; அந்தப் 
பாட்டாளி வர்க்கப் ேபாராட்டம் ெவல் ம்" என்பதாகக் 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இதற்காக தலாளித் வச் 
சக்திகள் கண் பி த்த ஒ  சூத்திரம் என்னெவன்றால், 
ெதாழிலாளர்கைள இலட்சியமற்றவர்களாக அல்ல  ம க்கு 
அ ைமயானவர்களாக மாற்றிவிட்டால் இப்ப யான ேபாராட் 
டங்களி ந்  தப்பித் க் ெகாள்ளலாம் என்பதாகும். 
எனேவதான் அந்நியர் ஆட்சிக்காலத்தில், குறிப்பாகப் 
பிாித்தானியர் ஆட்சிக்காலத்தில் ெதாழிலாளர்கைள இந்தியா 
வி ந்  ெகாண் வந்  ேதாட்டங்களில் அமர்த்திவிட்  
அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் கூ களாக ைவத்தி க்கேவண் ம் 
அல்ல  பரம்பைர பரம்பைரயாக அவர்கள் ெதாழிலாளர்களாக 
இ க்கேவண் ம் என்பதற்காகத் ேதாட்டப் றங்களில் ம ச் 
சாைலகள் அல்ல  சாராயத் தவறைணகள் அறி கஞ்ெசய்யப் 
பட்டன. இதன் காரணமாகத் ெதாழிலாளர் வர்க்கம் ம க்கு 
அ ைமயாகித் அவர்கள  இலட்சியங்கள் அல்ல  அவர்கள  
எதிர்காலம் பற்றிச் சிந்திக்காமல் ெதாடர்ந் ம் ெதாழிற்பைட 
யினராக அல்ல  ெதாழிலாளர் வர்க்கமாக இ ந்  
ெகாண் க்கின்ற  என்ப  ம க்க யாத, மைறக்க 

யாத உண்ைமயாகும்.   

இன்ைறய காலகட்டத்தில் அேநகமாக ம வினால் எம  
மனிதகுலம் சீரழிந் ேபாகின்ற . ம வின் லம் சீரழிந்  
ேபாகின்ற இந்த மனித வளமான  நாட் ன் உற்பத்திக்கும் 
எ ச்சிக்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும் எந்தள க்கு உத ம் 
என்பைத நாங்கள் ஆக்க ர்வமாகச் சிந்தித் ப் பார்க்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். ஒவ்ெவா  மாவட் 
டத்தி ம் ம பானச் சாைலக க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் 
மிக ம் இலகுவாக வழங்கப்ப கின்றன. இவ்வா  அந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்றவர்கள் 
ெபா ளாதாரத்தில் வளர்ச்சியைடந்  - உயர்வைடந்  
ெசன்றா ம், ம ைவ கர்கின்ற ஏைழத் ெதாழிலாளர்கள், 
சாதாரண மக்கள் மிக ம் ேமாசமான வாழ்க்ைகைய 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

நம  நாட் ல் ம க்கு அ ைமயாகும் மனித வளங்கள் 
நைடப்பிணங்களாக உலாவிக்ெகாண் க்கின்றனர். அ  
மட் மல்ல, அவர்களில் தங்கி வாழ்கின்ற கு ம்பங்களிேல 
உள்ள குழந்ைதகள் பாடசாைலக் கல்விக்கு இைடயில் 

க்குப் ேபாட் வி கிறார்கள் அல்ல  வ ைம காரணமாக 
இைடவிலக க்கு உள்ளாகிவி கிறார்கள். அதைனத்தான் 
ஆங்கிலத்தில் drop-outs என்  ெசால் கின்ேறாம். ஆகேவ, 
எதிர்காலச் சந்ததியினரான எம  மாணவர்கள் தம  கல்விக்கு 

க்குப் ேபா வதற்குக் காரணமான ம , அவர்கள் கற்றவர் 
களாக உயர்ந்  வ வதற்கும் தைடயாக இ க்கின்ற .  

பட் ெதாட் கெளல்லாம் ைல க்குகெளல்லாம் ம  
விைனப் ெபறக்கூ ய விதத்தில் இன்  ம ச்சாைலகள் 

கிரமமாகத் திறந்  ைவக்கப்ப கின்றன. இதனால் 
தியவர்கள் மட் மல்ல, இன்ைறய இைளஞர்கள்கூட ம ப் 

பாவைனக்குட்பட்  அதற்கு அ ைமயாகிவி கின்றார்கள். 
இவ்வா  ம க்கு அ ைமயானவர்கள் உற்பத்திக்கு 
எந்தள க்கு உத வார்கள் என்பைத நாங்கள் எண்ணிப் 
பார்க்க ேவண் ம். ம வின் லமாக வாி கிைடக்கின்ற ; 
அரசுக்குக் கூ தலான வ வாய் கிைடக்கின்ற  என்பதற்காக 
எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ேவண் ய, நாட் க்கு 
உதவேவண் ய இந்த மனித வளங்கள் ம வினால் 
அழிக்கப்ப கின்றேபா  இந்த நா  ம வாியின் லமாக 

ன்ேனற யா  என்பைத நாம் உணர்ந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

எம  நாட் ல் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 190க்கு ேமற்பட்ட ம  விற்பைன 
நிைலயங்கள் காணப்ப கின்றன. அதி ம் குறிப்பாக 
மட்டக்களப்   மாவட்டத்தில் 78 ம  விற்பைன நிைலயங்கள் 
உள்ளன. அேதேபால், ஏைனய மாவட்டங்களான 
அம்பாைறயில் 50க்கு அதிகமாக ம் தி ேகாணமைலயில் 
60க்கு அதிகமாக ம் ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
காணப்ப கின்றன. இவ்வா  ம  விற்பைன நிைலயங்கள் 
அதிகாிக்க, அதிகாிக்க நாட் க்கு வ வாய் கிைடக்கும் என்  
எண்ணிக்ெகாண்டா ம், அ  ட் க்கு வ ைமையக் 
ெகா க்கின்ற  என்பைத மறந் விடக்கூடா .  "வரப்  உயர 
நீர் உய ம்" என்ற ஒளைவயாாின் பாடல் வாிகளின்ப  
பார்த்தால், களில் வ மானம் அதிகாிக்கின்றேபா தான் 
நாட் ன் வ மானம் அதிகாிப்பதற்கும் வாய்ப்பி க்கின்ற . 
அவ்வா  இல்லாமல், ம வின் லமாக களில் 
வ ைமயில் வா கின்ற ஒ  ச கத்ைத உ வாக்குகின்ற 
ேபா , நா  எவ்வா  வளர்ச்சிெபற ம்? எவ்வா  
எ ச்சிெபற ம்? எவ்வா  அபிவி த்தியைடய ம்? 
என்பைத நாங்கள் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம்.  

இந்தியாவில் நேரந்திர ேமா  அவர்கள் குஜராத்தின் 
தலைமச்சராக இ ந்தேபா , அங்கு ம  விற்பைன 

நிைலயங்கைளக் குைறத்தார் என்  ெசால்வைதவிட, அந்த 
மாநிலத்தின் வ வாய்க்காக ம  விற்பைன நிைலயங்கைள 
அவர் எதிர்பார்த்தி க்கவில்ைல என்  ெசால்லலாம். 
அவ்வாறி ந் ம் குஜராத் மாநிலமான  அவர  ஆட்சிக் 
காலத்தில் வளர்ச்சியைடந்த . ஆயின், ம வின் லமாக  
வாிகைளப் ெபற் த்தான் ஒ  நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப 

ம் என்ற க த்  அங்கு ெபாய்யாக்கப்பட் ள்ள . 
எனேவ, மாவட்டங்கள்ேதா ம் ம ச்சாைலகைள, சாராயத் 
தவறைணகைளத் திறந்  அரசுக்கு வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்ளலாம் என்ற கு கிய இலாப சிந்தைனயான , 
நீண்டகாலப்ேபாக்கில் எம  நாட் ன் உற்பத்திக்குப் 
பயன்படக்கூ ய மனித வளத்திைன அழித் வி கின்ற  
அல்ல  அதன் உற்பத்திக்கான பங்களிப்ைபக் குைறத்  
வி கின்ற  என்ப  நான் கூ ம் க்கிய விடயமாகும்.  

அதிகமான குற்றச்ெசயல்கைள ம் குற்றவாளிகைள ம் 
எ த் ப்பார்த்தால், அவர்கள் ம ேபாைதயில்தான் அவ் 
வாறான குற்றச்ெசயல்களில் ஈ பட் க்கின்றார்கள் 
என்பைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . நான் 
அண்ைமக்காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒ  நிகழ்விைன இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இரண்  அல்ல  ன்  
வாரங்க க்கு ன்  மட்டக்களப்பில் ேபாரதீ ப்பற்  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் க்ெகாைல நைடெபற்ற . அந்தச் 
சம்பவத்தின்ேபா , அவ் ட் ன் தைலவராக இ ந்தவர் தன  
மைனவிைய ம் குழந்ைதைய ம் மாமனாைர ம் ேகாடாியால் 
அ த் க் ெகாைலெசய்தி க்கின்றார். அவைரப் ெபா ஸார் 
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ைக ெசய்தேபா , அவர் ம ேபாைதயில் இ ந்ததாக அறியப் 
ப கின்ற . எனேவ, குற்றவாளிகள் அதிகாிப்பதற்கும் 
குற்றச்ெசயல்கள் அதிகாிப்பதற்கும் ம ப்பாவைன என்ப  

க்கியமானெதான்றாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான நீண்ட 
கால விைள கைளப் பற்றிச் சிந்திக்காமல், ம வின் லமாக 
வாியிைனப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ம வின் ெப மதிைய 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றேபா  அரசுக்குக் கூ தலான 
வ வாய் கிைடக்கும் என்ெறல்லாம் கன  காண்ப , நீண்ட 
காலப்ேபாக்கில் மனித குலத்ைத, மனித வளத்ைத, மனிதர்கள் 

லமாகக் கிைடக்கக்கூ ய உற்பத்தியிைன ம ங்க க்கின்ற 
ஒ  ெசயலாகத்தான் இ க்க ம் என்ப  என  
தாழ்ைமயான அபிப்பிராயமாகும். எனேவ, அரசான  ம வாி 
விடயத்தில் அல்ல  ம ச்சாைலகைள அதிகாிக்கின்ற 
விடயத்தில் மிக ம் கவனமாக இ க்கேவண் ம்.   

" ட் க்கு ெவளிச்சம் த வதற்காக கூைரைய 
எாிப்பாேரா?" என்  பாடல ெயான்  இ க்கின்ற . 
அதாவ , நாங்கள் ட் க்கு ெவளிச்சத்ைதப் ெப வதற்காக 

ட் க் கூைரைய எாிப்ப  மதிெகட்ட ெசயலாகும். அ  
த்திசா ாியமான ஒ  விடயமாக அைமயா . அேத 

ேபான் தான் நாட் ல் ம ச்சாைலகைள ம் அத டாக ம  
வாியிைன ம் அதிகாிப்பதன் லமாக நாட் ன் ெபா ளா 
தாரத்ைதக் கட் ெய ப்பலாம்; நாட் ல் அபிவி த்திைய 
அைடயலாம் என்ெறல்லாம் நிைனப்ப  தலாளித் வ 
தந்திேராபாயமாகும். அவ்வா  ெசய்வ  ஏைழ மக்களின் 
வயிற்றில் அ த்  அவர்கைள நைடப்பிணங்களாக மாற்றி, 
ஏைழக் குழந்ைதகளின் எதிர்காலத்ைத ம ங்க க்கின்ற 
அல்ல  பாழ க்கின்ற ஒ  விடயமாக அைமந் வி ம்.  

நான் ன்  குறிப்பிட்ட ேபால், மட்டக்களப்பில் மாத்திரம் 
78 ம  விற்பைன நிைலயங்கள் உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. 
குறிப்பாக, இந்த ம ச்சாைலகள் லமாக இலட்சியமில்லாத, 

ரேநாக்கில்லாத, எதிர்காலத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்காத ஒ  
ச கத்ைத நாங்கள் மிக ம் வ ந்  உ வாக்கிக் 
ெகாள்கின்ேறாம். நாட் க்குப் ெபா ளாதாரத்ைத ஈட் த்தர 
ேவண் ய இவ்வாறான இைளஞர்கள் தின ம் ம ேபாைதக்கு 
உட்பட்  நாட் க்குச் சுைமயாக மாறியி ப்பைத நாம் மறக்க 

யா . எனேவ, ற்ேபாக்காகச் சிந்திக்கின்றவர்கள் 
அல்ல  ரதி ஷ் யாகச் சிந்தித்  நாட் ைன வளப் 
ப த்தேவண் ெமன்  நிைனக்கின்றவர்கள், நாட் ைன 
அபிவி த்திப் பாைதயில் ெகாண் ெசல்லேவண் ெமன்  
நினைனக்கின்றவர்கள் ம  வாியில் தங்கியி க்கின்ற 
தந்திேராபாயமான அந்தச் சூத்திரத்ைதக் ைகவிடேவண்  
ெமன்ப தான் என் ைடய க த்தாகும்.  

இந்த இடத்தில் நான் சுட் க்காட்ட ேவண் ய இன்ெனா  
விடய ம் இ க்கின்ற . ஒ  மாவட்டத்தில் ம  விற்பைன 
அதிகாிக்க, அதிகாிக்க அந்த மாவட்டத்தில் வ ைம நிைல ம் 
அதிகாிக்கின்ற . மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் வ ைமநிைல 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றெதன்றால், அதற்கு ேநர் 
கணியமான திைசயில் - ேநர்விகித சமமாக அங்கு ம ச்சாைல 
க ம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்வைதக் காணலாம். ஆகேவ, 

த ல் வ ைமையத் தணிக்க ேவண் மாக இ ந்தால் 
அல்ல  மக்களின் வாழ்க்ைகயில் ம மலர்ச்சிைய, எ ச்சிைய, 
சுபிட்சத்திைன ஏற்ப த்த ேவண் மாக இ ந்தால், மாவட் 
டங்கள்ேதா ம் ம ச்சாைலகைள விஸ்தாித் க்ெகாண்  
ெசல்கின்ற அந்தத் தந்திேராபாயமான நைட ைறகைள 
நிச்சயமாக ைகவிட்டாக ேவண் ம். இல்லாவிட்டால், நாங்கள் 
எைதச் ெசய்தா ம் ஒ  குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயிலான 

தலாளித் வ வர்க்கத்தினர் உயர்ந் ெகாண்  ெசல்ல, 
அவர்களில் தங்கி வா கின்ற அல்ல  உைழத்  வா கின்ற, 

எண்ணிக்ைகயில் அதிகமான ெதாழிலாளர் வர்க்கத்தினர் 
ஏழ்ைம நிைலயில் - வ ைம நிைலயில் வா கின்ற மிக ம் 

ரதி ஷ்டமான ஒ  நிைலைமயிைனத்தான் எங்களால் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

மாவட்டங்கள்ேதா ம் ம ச்சாைலகைள அதிகாிப்பதன் 
லம் இைளஞர் - வதிகள் த ல் ம க்குப் பழக்கப் 

ப கின்றனர். இன்  ெபண்கள்கூட ம  அ ந் மளள க்கு 
எம  கலாசார கட் மானங்கள் சீர்குைலந் ேபாயி க்கின்ற 
ஒ  நிைலைமையப் பார்க்கின்ேறாம். ஆசிய நா களிேல 
இலங்ைகையப் ெபா த்தமட் ல் இலங்ைக மக்க க்ெகன்  
தனித் வமான, கட் க்ேகாப்பான ஒ  கலாசாரம் 
இ க்கின்ற . அந்தக் கலாசாரம் காற்றில் பறப்பதற்கும் 
கட் க்ேகாப்பான வாழ்க்ைகக்ேகாலம் கைலந் வி வதற்கும் 
இந்த ம ப்பாவைனதான் க்கியமான காரணமாக 
அைமந்தி க்கிற . ம பான வாிகைள அதிகாித்  
அதன் லமாக வ வாயிைன ஈட் க்ெகாள்ளலாம் என்ற 
நப்பாைசயிைன அல்ல  எதிர்கால இைளஞர்கைள சூனியப் 
பாைதைய ேநாக்கிக் ெகாண் ெசல்கின்ற நிைலைமயிைனத் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்ைத விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  பாடசாைலச் சிறார்களின், பல்கைலக்கழக 
மாணவர்களின் களியாட்டத் க்கு உத கின்ற ஒ  ெபா ளாக  
ம சாரம் மாறியி க்கின்ற . மிக ம் கு கிய ரத் க்குச் 
ெசன் , கஷ்டப்படாமல் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
திராவகமாக இ  மாறியி க்கின்ற . இவ்வா  ம ச்சாைல 
கைளத் திறந் வி வ  இன்ைறய இைளஞர் - வதிகைள 
நாட் க்கு உதவாதவர்களாக ம் சுைமயானவர்களாக ேம 
மாற்றிவி ம். ம பான வாிகைள அதிகாித்  கு கிய 
காலவட்டத்தில் வ வாயிைன ஈட் க்ெகாள்ளலாேமெயாழிய, 
அதன் நீண்டகால விைள  - outcome - எதிர்க்கணிய 
மாகத்தான் அைமய ம். அதற்காகத்தான் நான் அந்த 
உதாரணத்ைதச் ெசான்ேனன். அதாவ , ஆண் ேதா ம் 
ம வின் லமாகக் கிைடக்கும் வ வாய் 104 பில் யன் 

பாயாக இ ந்தால், ம வினால் ஏற்படக்கூ ய ேநாய்கைளக் 
குணப்ப த் வதற்கு 140 பில் யன் பாயிைனச் ெசலவழிக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, 36 பில் யன் பாயிைன 
ம வின் லமாக மைறகணியமான வ வாயாக ஈட் க் 
ெகாள்கின்ேறாம் என்ற உண்ைமயிைன நாங்கள் உணர்ந்  
ெகாள்ளேவண் ம். ேமேலாட்டமான சிந்தைனகள், னிப் ல் 
ேமய்கின்ற ேபாக்குகள் லமாக நாட் ல் நிைலயான 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள யா . நிைலயான 
அபிவி த்திக்கு ம சாரம் பக்கபலமாக இ க்க யா 
ெதன்பதற்கான  ேபாதியள  விளக்கத்திைனக் குற்றச் ெசயல் 
களி ந் ம் குற்றவாளிகளாக மாற்றப்பட்டவர்களி ந் ம் 
நாட் ல் சீரழிந் ேபாகின்ற ஒ  ச கத்தி ந் ம்  
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay, Sir. 
 

இதைன மறந்  ெமன்ேம ம் தவ கைள-தப் கைள 
வி கின்றேபா , இதன் லமான வ மானம் என்ப  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்தில் ஒ  கானல் நீராக இ க்குேம ஒழிய, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நாட் ன் அபிவி த்தி ேநாக்கிய ெந ந் ரமான பயணத் க்கு  
அல்ல  ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவயில் எதிர்காலத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப உதவ யா  என்ற ெசய்திைய ம் அரசுக்கு 
வ மானம்-வ வாய் ேவண் ம் என்பதற்காக இந்த ம சாரம் 
என்ற க வியின் லமாகக் கிைடக்கின்ற அந்த வ வாயிைன 
நாங்கள் ஒ  ெபா ளாகேவா, ஒ  பண அலகாகேவா எ த் க் 
ெகாள்ளக்கூடா  என்ற ெசய்திைய ம் இங்கு நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். இந்தக் க த் க்கள் சில 
ேவைளகளில் கசப்பாக இ ந்தா ம் அவற்றில் உண்ைம இ க்   
கின்ற  என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , எதிர்காலச் 
சந்ததிைய வளமாக ம் பலமாக ம் ஒ க்கசீலர் களாக ம் 
ஆற்றல்மிக்க நல்லெதா  ச கமாக ம் வளர்த்ெத ப்பதற்கு 
ம சாரத்தின்மீதான ெப க்கத்ைதக் கட் ப்ப த் ங்கள்! 
அதைனக் குைற ங்கள்! மாற்  வழிகளின் லமாக நாட் ன் 
வ வாயிைன ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் மனித வளத்ைத வ ப் 
ப த்திக்ெகாள்வதற்கும் அதைன உச்சப்ப த்திக் ெகாள்வ 
தற்கும் ைன ங்கள்! என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன் 
நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Daya Gamage. You have 

ten minutes. Before that, will an Hon. Member propose 
the Hon. Shehan Semasinghe to the Chair? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do 

now take the Chair. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  left the Chair, and  
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථා කරන්න. 

[අ.භා. 4.07] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන්, ෙර්ගු ආඥා 
පනත යටෙත් ෙයෝජනාව සහ නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නියමයන් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා 
ගන්නයි අපි සූදානම් වන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායයක් හැටියට මාස හයකට වතාවක් අපි ෙම්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා අනුමත කර ගන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මඟින් අපි අර්තාපල්වලට රුපියල් විස්සක් සහ 
ෙලොකු ලූනුවලට -ෙබොම්බයි ලූනුවලට- රුපියල් විස්සක් වශෙයන් 
බදු වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එළවලු ෙතල්වල බද්දත් 
රුපියල් විස්සකින් වැඩි කර තිෙබනවා.  අපි එෙසේ කර තිෙබන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙද්ශීය වගාකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොයි තරම් ආහාර 
පමාණයක් අෙප් රටට ආනයනය කරනවාද කියා ඔබතුමාත් 
දන්නවා. අපි රුපියල් බිලියන 300ක පමණ ආහාර දව්ය 
ආනයනය කරනවා. ඒ නිසා තමයි විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අෙප් රෙට් ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමට අවුරුදු 
තුනක වැඩසටහනක් කියාත්මක කෙළේ. ඒ තුළින් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අඩු වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
200කින්වත් ආනයන වියදම අඩු කර ගන්නයි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
සීනි, කිරි පිටි, හාල්, ටින් මාළු, කරවල, තිරිඟු පිටි, අල, ලූනු, 
එළවලු කියන ෙමන්න ෙම් භාණ්ඩ ටික ෙගන්වන්න විතරක් 
ෙඩොලර් මිලියන 1,464ක විෙද්ශ විනිමයක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
2015 අවුරුද්ෙද් අපි ෙඩොලර් මිලියන 1,314ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව 2014 අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව 2015 අවුරුද්ෙද් 
අපට ෙඩොලර් මිලියන 150ක විෙද්ශ විනිමය පමාණයක්  ඉතුරු 
කරන්න පුළුවන් වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අෙප් රට තුළ සිදු 
කරන නිෂ්පාදනෙය් යම් කිසි පගතියක් ඇති වී තිෙබනවාය කියන 
එක අපට ඒෙකන්ම පැහැදිලිව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අපට ඉතුරු කර ගියපු දායාදය තමයි, ෙකෝටි 
නවලක්ෂයක ණය. ෙම් ණය කරපිට තබා ෙගන සිටියත්, 
උද්ධමනෙය් සාමාන්ය අගය සියයට 3.1කට පවත්වා ෙගන යන්න 
අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා පකාශ කළා, 
"ඡන්දය කාලෙය්දී බදු අඩු ෙවනවා; ඡන්දය නැති කාලයට බදු වැඩි 
ෙවනවා" කියා. මම හිතන හැටියට එතුමා පකාශ කෙළේ, රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය් තිබුණු පතිපත්ති ගැනයි. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලෙය් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද, කෑලි කෑලිවලට කඩා පළාත් සභා 
ඡන්ද තිබුණු ආකාරය අප දැක්කා. එදා ෙම් හැම ඡන්දයකදීම 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අෙප් පෙද්ශවලට ඇවිල්ලා නත්තල් 
පප්පා තෑගි ෙබදනවා වාෙග් ඇට පැකට් ෙබදලා ඡන්දය ගන්න 
මිනිසුන්ව රැවැට්ටුවා. ෙනොෙයක් භාණ්ඩ මලු දුන්නා. ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල් දීලා මිනිසුන්ෙග් ඡන්දය ගත්තා. නමුත්, අපට එෙහම 
කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. එතුමන්ලා ඒ කෙළේ ෙබොරුවක්, 
රැවටීමක් බව අෙප් රෙට් ජිවත් ෙවන මිනිස්සු විශ්වාස කරපු නිසා 
තමයි, එදා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පලවා හැරලා මිනිස්සු අපට බලය 
දුන්ෙන්. නැවතී තිබුණු සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න ෙම් වන විට අපි කටයුතු පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කිව්වා, "කෘෂිකර්ම අධි කලාප 23ක්, ධීවර අධි කලාප 
10ක්, අෙප් පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණා" කියලා. ඔව්, අෙප් 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ඒවා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම ඒ 
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subject එක බාර ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයටයි. අපි ඒ කෘෂිකර්ම අධි කලාප 23න් කෘෂිකර්ම අධි 
කලාප 7ක් ෙම් අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්නවා. අම්පාර, කුරුණෑගල, 
ගාල්ල, මාතෙල් ආදී වශෙයන් කෘෂිකර්ම අධි කලාප 7ක වැඩ 
කටයුතු ෙම් අවුරුද්ෙද්ම පටන් ගන්නවා. කෘෂිකර්ම අධි කලාප 
7ක වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තාම, අෙප් රටට අවශ්ය කරන 
නිෂ්පාදන අපි හදන්න ඕනෑ. කවුරු ෙහෝ  ආෙයෝජකෙයක් 
ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත්, "කෘෂිකර්ම අධි කලාපෙය් අගය දාමය වැඩි 
කරලා ෙමොනවා ෙහෝ  ෙදයක් නිෂ්පාදනය කරන්න" කියලා, ඔහුට 
අවශ්ය කරන අමු දව්ය අෙප් රෙට් තිෙබන්න ඕනෑ.  

අෙප් ර ටට අවශ්ය කරන පලතුරු අපි තවමත් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට අවශ්ය කරන එළවලුවලට වඩා, 
අපනයනය කරන්න අවශ්ය කරන එළවලු ෙවනම අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ  හරහා ඒවාෙය් පමිතියත් හදන්න ඕනෑ. අද වන 
විට අපි නිෂ්පාදනය කරන එළවලු හා පලතුරුවලින් සියයට 40ක් 
විතර විනාශ ෙවලා යනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් ඒවා ගබඩා කරන්න, 
පවාහනය කරන්න අවශ්ය තාක්ෂණය නිවැරදි ආකාරෙයන් අපට 
නැති නිසායි. අපි ඒ තාක්ෂණය පිළිබඳවත්, අගය දාමය වැඩි 
කිරීෙම් කම පිළිබඳවත් අෙප් නිෂ්පාදනකරුවන්ට, ෙගොවි 
ජනතාවට, වගාකරුවන්ට අපි කියලා ෙදන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ එක දිගට කරෙගන ගිය වැරදි 
කියාදාමය අවුරුද්දකින් ෙවනස් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. නමුත් අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ඒක ෙවනස් කිරීමට 
අවශ්ය නිවැරදි සැලැස්මක් සකස් කරන්න. අද වන විට මෙග් 
අමාත්යාංශය කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් විශාල පගතියක් කරා ගමන් 
කරමින් තිෙබනවා. අෙප් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්න පුළුවන් 
ආකාරයට සැලසුම් සකස් කරලා, ඒ වගාව ව්යාප්ත කරමින් 
යනවා. අපට අවශ්ය කරන පැළ සංඛ්යාව ගන්න අපි තවාන් 
3,000ක් ඇති කරන්න දැනටමත් වැඩ පටන් අරෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් විශාල වැඩසටහනක් කරලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට 

ඕනෑ, අෙප් රෙට් ෙපොල් ගස් මිලියන 45ත් - 50ත් අතර පමාණයක් 
තිෙබන බව. ෙපොල් ගසක ගම්මිරිස් වැල් ෙදකක් අපි වැව්ෙවොත්, 
ෙපොල්වලින් ගන්න ආදායමට සමාන ආදායමක් ගම්මිරිස්වලින් 
ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. "කප්රුකට ගම්මිරිස්" කියන 
ෙත්මාව යටෙත් දැනටමත් අපි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "ධන සවිය" කියන වැඩසටහන තුළින් අෙප් 
රෙට් කාන්තාවන් දස ලක්ෂයක් වගාවට නැඹුරු කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වැඩසටහන තුළින් මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, වගාවට එකතු කරන භූමි පමාණය 
තවත් අක්කර 60,000කින් පමණ වැඩි කරන්න. ඒ තුළින් අෙප් 
GDP එකට සියයට ෙදකක් එකතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, "රුපියෙල් අගය 
වැඩිවීම තුළින් රුපියල් බිලියන 3,500ක් රටට අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා" කියලා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, එතුමා ෙමොන ගණන් 
කමයක් අනුව එෙහම කිව්වාද කියලා. එතුමාත් හිටපු රාජපක්ෂ 

ආණ්ඩුව එදා ෙඩොලර්වලින් ණය අර ෙගන, ෙඩොලර් stock market 
එකට දමලා, ෙඩොලර් එකට රුපියල් 110ක් තැබීෙම් පතිඵලයක් 
හැටියට, අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 36ක්ව තිබුණු 
අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 14ක් දක්වා කඩා ෙගන වැටිලා 
අපව විනාශ කරලාම දැම්මා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. 

එදා එතුමාට ඒ ගැන කථා කරන්න තිබුණා. එතුමාට දැනුම 
තිෙබනවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වැරදි තීරණ ගන්න ෙකොට කථා 
කරලා  ඒවා නිවැරදි කරන්න එතුමාට තිබුණා. එෙහම නිවැරදි 
ෙනොකරපු ෙහේතුව නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 
ජනතාවෙගන් අය කරන බදු මුදල් කාෙග්වත් සාක්කුවට 
දමාගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන බව. අපි අය කරන බදු 
මුදල් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රජෙයන් වැඩි කළ වැටුප් ෙගවීම සඳහාත් අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් බිලියන 140ක්  අවශ්ය කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.17] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙව ළඳ භාණ්ඩ බදු 

පනත යටෙත් ෙගන එන නියම පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙම් 
විවාදෙය්දී ෙම් සභාව අමතා කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සතුටක් 
බව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රජෙය් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව සහ මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව සිදු වන ෙම් විවාදෙය්දී මට කලින් කථා 
කළ ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා වරින් වර සඳහන් කළා, 
රාජපක්ෂවරු ණය ගත්තාය කියන කාරණය. ගරු ඇමතිතුමනි, 
2014 වර්ෂය අවසන් වන විට රෙට් සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 7,300යි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පත් 
වුණාට පසුව නිකුත් කළ මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුද්දක් ආණ්ඩු කරලා, 2015 වර්ෂය අවසන් 
වන විට ඒක රුපියල් බිලියන 8,400 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ යහ පාලන ආණ්ඩුව මගින් වර්ෂයක 
කාලයක් ඇතුළත රුපියල් බිලියන 1,100ක ණය පමාණයක් අර 
ෙගන තිෙබනවා. ණය ගත්තාට කමක් නැහැ. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා භූමිෙය් කරපු කරුණු කාරණා කවරක්ද, 
පාග්ධනය වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා වියදම් කරපු මුදල 
ෙකොපමණද කියන ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුව අපි ඉදිරිපිට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික 
කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුවක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව පටන් ගත්ත කාලෙය් සිටම ණය ගැන කථා 
කරනවා වාෙග්ම, ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්නත් අපි කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ නැහැ. යම් කිසි සාධාරණ කාලයක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවට අවශ්යයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ බැංකු වා ර්තාෙව් 
තිෙබන   ෙහොඳ කරුණක් පිළිබඳව මම සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි, 
2016 වර්ෂෙය් පළමුවන කාර්තුෙව්දී 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 
කර්මාන්ත අංශ ෙය් සහ ෙසේවා අංශෙය් යම් කිසි පවර්ධනයක් 
තිෙබනවාය කියන එක. ෙමොකද, 2015 වර්ෂෙය්දී ආර්ථික 
වශෙයන් ෙම් රෙට් ඉතාම දුර්වල පින්තූරයක් මැවිලා තිබුණා. 
නමුත් 2016 වර්ෂෙය් පළමුවන කාර්තුෙව්දී සංචාරක ක්ෙෂේතය සහ 
මූල්ය ක්ෙෂේතය ඇතුළු ෙසේවා ක්ෙෂේතවල සුළු ඉදිරි ගමනක් 
දකින්නට තිෙබන බව මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. අපි ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත්, -ආණ්ඩුෙව් 
හිටියත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියත්- ෙහොඳ ෙදය අපි අගය කරනවා. 
කර්මාන්ත අංශෙය් සහ ඉදිකිරීම් අංශෙය් සුළු ඉදිරි ගමනක් තිෙබන 
බව මහ බැංකු වාර්තාව සඳහන් කරනවා. නමුත් කර්මාන්ත 
අංශෙය් ෙහෝ ෙසේවා අංශෙය් තිබුණු ඒ සුළු ඉදිරි ගමන ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් සමස්ත කඩා වැටීම ෙකෙරහි ඇති කරන බලපෑමට 
පමාණවත් උත්ෙත්ජනයක් සපයන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක තබා ගන්නට අවශ්යයි.  

ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව 
සඳහන් කළා. එතුමා කිව්වා, තවාන් 3,000ක් දමන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා.  ඒක ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් රට සහලින්, -බතින්- 
ස්වයංෙපෝෂණය කරපු ෙගොවි ජනතාවට අද විඳින්න ෙවලා තිෙබන 
දුක් ගැහැට පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැතුව ඇති, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරය දරන 
ආණ්ඩුවකින් කෘෂි කර්මාන්තයට එවැනි මාරක පහාරය එල්ල 
ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මෙග් 
තාත්තාෙග් තාත්තා ෙගොවිෙයක්; මෙග් අම්මාෙග් තාත්තා 
ෙගොවිෙයක්. අෙප් මුතුන්මිත්ෙතෝ හරි ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, "අපි 
ෙගොවිෙයෝ" කියලා. නමුත් අද ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂණය වුණා. 
සහලින් ස්වයංෙපෝෂණය වුණු රෙට්, අවාසනාවට, අද කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමා කියනවා, දැන් ෙම් රෙට් සහල් වැඩියි කියලා. හැබැයි 
තවමත් පිට රටින් සහල් ෙගන්වනවා. තිරිඟු පිටි මිල අඩු කරනවා. 
සහල් වැඩියි, ෙහක්ටයාර ලක්ෂයක වී වගා කිරීම නවත්වන්න 
ඕනෑය කියලා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැබුණු ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ෙගොවි මහත්වරු පිරිසක් ඉන්නවා. ෙපොෙහොර මිල අධික ෙලස වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙහොණ්ඩරයක් රුපියල් 1,500 සිට රුපියල් 
3,200 දක්වා. ෙම් වැඩි වීම නිසා  ෙපොෙහොර ගන්න බැරි වුණු විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. භූමිෙය් සත්යය ෙහක්ටයාර ලක්ෂයක් ෙනොෙවයි. 
ෙහක්ටයාර ලක්ෂ හතරක විතර කුඹුරු වගාව ෙම් කන්නෙය් 
ෙකරුෙණ් නැහැ. අද හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 60ට, 65ට 
ගන්නවා නම්, ලබන අවුරුද්ෙද් රුපියල් 85ට, 95ට අරෙගන 
කන්න ලංකාෙව් ජනතාව ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ආර්ථික දැක්ම ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය 
ලාභ ෙනොලබන ව්යාපාරයක්ය කියන එකයි ඔවුන්ෙග් ස්ථාවරය. 
කෘෂි කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පිරිස පිළිබඳ හැඟීමක් නැහැ. "කෘෂි 
කර්මාන්තය ලාභ ෙනොලබන තැනක තිෙබනවාය, එයට 
සහනාධාර ෙදන්න ෙවනවාය" කියන ම තෙය් ඉඳෙගන "පිට රටින් 
සහල් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට කන්න ෙදන තැනට පත් 
වුෙණොත් ආර්ථිකමය වශෙයන් ලාභයි" කියන ස්ථාවරය තමයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මතය. ඒ නිසා තමයි වී ෙගොවියා ෙම් 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා, අද වී ෙගොවියා මුහුණ ෙදන අර්බුදයට සකියව මැදිහත් 
ෙවන්න කියලා.  

ෙත් වගාව පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙත් දළු 
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 85ට, 90ට තිබුණා. අපි අතිශෙයෝක්තිෙයන් 
ෙනොෙවයි, කථා කරන්ෙන්. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා, 
80,000ක් විතර කුඩා ෙත් වතු හිමියන්. ෙත් දළු කිෙලෝ එකක මිල 
රුපියල් 85ට, 90ට ඉහළ ගියා. රුපියල් 92ට ෙත් දළු කිෙලෝ එකක් 
මිලදී ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ ඒ මිල 
කමානුකූලව පහත වැටුණා. ෙත්  දළු කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 
52ට වැටුණා. හැබැයි, දැන් ෙත් මිල නැවත වතාවක් රුපියල් 65ට 
- 70ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? ෙත් මිල 
නැවත වතාවක් සුළු වශෙයන් වැඩි ෙවන්න ෙහේතුව තමයි, 
නිෂ්පාදනය විශාල ෙලස අඩු ෙවලා තිබීම. ෙපොෙහොර ටික දා 
ගන්න විධියක් නැහැ, කප්පාදුව කරන්ෙන් නැහැ, නැවත වගාවක් 
නැහැ. ෙම් මිල ඉහළ යාම ෙබොෙහොම තාවකාලික කාරණයක් 
පමණයි. අද නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා -ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එන ෙත් පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා- නැවත 
වතාවක් ෙත් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 60ට, 70ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි කියනවා, ෙම් ෙත් වගාව ආරක්ෂා කර ගන්න කියලා. 
ෙමොකද, ෙත් කර්මාන්තය කියන්ෙන්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ලංකාවට ආදායමක් ෙගනාපු ව්යාපාරයක්. ෙත් ෙගොවිෙයෝ 
කාටවත් අත පාන්ෙන් නැතුව ජීවත් වුණු පිරිසක්. ෙත් ෙගොවිෙයෝ 
කවදාවත් ෙද්ශපාලකෙයෝ පස්ෙසේ රස්සාවල් ඉල්ලාෙගන ගිය 
පිරිසක්  ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ෙත් අක්කරය-ෙදක, අක්කර කාල-
භාගය නඩත්තු කරෙගන, තමන්ම ඒ ජීවිකාව කරෙගන රුපියල් 
විසිපන්දාහක්, තිස්දාහක්, හතළිස්දාහක්, පනස්දාහක් මාසයකට 
ෙහොයාගත්තා. ඒ පිරිසට අද විශාල පහාරයක්  එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙබොෙහොම සත්යයක්.  

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔවුන්ව ආරක්ෂා 
කරන්න කියලා. ෙමම සභා ගර්භෙය් ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැති වුණත් 
අපි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකරලා ඔවුන්ට ස්ථාවර මිලක් ලබා ෙදන්න කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණු, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැතිවරණ පකාශනෙය් සඳහන් වුණු, ෙත් කිෙලෝ එකකට ලබා 
ෙදනවාය කියූ රුපියල් 75 ෙහෝ 80  ෙහෝ ඒ ස්ථාවර මිල ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන්න. ඒ මුදල බැරි නම් අඩුම ගණෙන් ෙත් කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 70ක් බැගින්වත් අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා ඉල්ලනවා. 

රබර් වගාව ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. අද රබර් ගස් 
ටික, දරට ගන්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි අපි සතුටු 
ෙවනවා, කුරුඳුවල මිල යම් කිසි පමණකට ස්ථාවරව පැවතීම 
පිළිබඳව. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් වාෙග් වගාවන් පවර්ධනය 
කරන්න කටයුතු කිරීම යහපත් කාරණයක් ය කියන මතෙය් අපි 
සිටිනවා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, " 
ඒ වගාවන් පවර්ධනය කිරීම පුළුවන් තරම් උත්ෙත්ජනය කරන්න, 
පුළුවන් තරම් ඒකට ආධාර කරන්න" කියලා.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, "බදු ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා" කියලා මුදල් ඇමතිතුමා පකාශ කරනවා. ආර්ථික 
කළමනාකරණය පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී ඒක ෙහොඳ කාරණයක්. 
ෙම් රෙට් බදු අය කිරීෙම් කමෙව්දෙය් ගැටලුවක් තිබුණා නම්, සුළු 
පිරිසක් විතරක් නම් බදු ෙගව්ෙව්,  බදු ෙගවන්න පුළුවන් තව 
පිරිසක් බදු ෙගවීම මඟ හැරලා ඉන්නවා නම්, ඔවුන්ෙගන් බදු 
එකතු කර ගැනීම ෙහොඳ කාරණයක්. හැබැයි, අපි ඒ කාරණය 
පිළිබඳව  "ෙහොඳයි" කියනවා වාෙග්ම තමයි ෙම් සමස්ත ආර්ථිකය 
පිළිබඳ ගැටලුෙව් පමාණයත් ගැන කියන්න ඕනෑ. වැට් 
සම්බන්ධෙයන් ෙගනා එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 
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පනත් ෙකටුම්පත ෙම් රටට ඉදිරිපත් වුණාම ඇමතිතුමාෙග් තිෙබන 
දූරදර්ශිභාවය, කාර්යක්ෂමතාව, ආර්ථික කළමනාකරණෙය් 
විශිෂ්ටත්වය අපි දැක්කා. එය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකට වුණා. 
එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනැල්ලා සිදු වුණු අවුල පැහැදිලිව ෙම් රට දැක්කා.  

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ පජාවට. ඔවුන් ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන්ට කලින්, සිවිල් සමාජයට කලින් නැඟී 
ඉඳලා ෙම් වැට් එෙකහි තිෙබන අනතුර දැකලා පකටව, පබලව 
විෙරෝධය පළ කළා. ඔවුන් කියපු කරුණු ෙබොෙහොම සරලයි. ඔවුන් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් සියයට 15ක බද්දක් ගහන ෙකොට, 
පිරිවැටුම මාසයට ලක්ෂ 10 දක්වා අඩු කරලා දිනක පිරිවැටුම 
රුපියල් 33,000ක් වාෙග් අඩු මුදලට ෙගනාවම, තමුන්ෙග් ව්යාපාර 
කරෙගන යන්න බැහැ. මාසයකට ලක්ෂ 10ක පිරිවැටුමක් සහිත 
ව්යාපාරයකට සියයට 15ක බද්දක් ගැහුවාම ඒ ව්යාපාර කරෙගන 
යන්න බැහැ. ඒ ගැන තමයි ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම වුෙණ්. ඊට අමතරව 
ඔවුන් කිව්වා, "නිෂ්පාදකයාෙග් ඉඳලා, ෙතොග ෙවෙළන්දාෙග් 
ඉඳලා, සිල්ලර ෙවෙළන්දා දක්වා ස්ථාන තුනකදී ෙහෝ හතරකදී 
භාණ්ඩයකට  වැට් එක ගැහීම නවත්වලා නිෂ්පාදකයාට පමණක් 
ෙම් වැට් එක ගහන්න. එෙහම නැත්නම් ලංකාවට බඩු ෙගෙනන 
ආනයනකරුවන්ට පමණක් වැට් එක ගහන්න" කියලා. ඒ සරල 
ඉල්ලීම තමයි ඔවුන් කෙළේ. හැබැයි ඒ ඉල්ලීම් කරලා ඊට පස්ෙසේ 
ඔවුන් පාරට බැහැලා තමුන්ෙග් කඩ වහලා විෙරෝධය පළ කරන 
ෙකොට ඒක මර්දනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ මර්දනය කරන්න 
භාවිත කෙළේ කුමක්ද? පළමුවැනි වතාෙව් කැඳවලා කිව්වා, 
"විෙරෝධතා දක්වන්න එපා. අපි අෙප් කියාමාර්ග ගන්නවා" කියලා. 
ෙමොකක්ද අරගත්තු කියා මාර්ගය? ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයක් 
නැතුව තමුන්ෙග් දිස්තික්කවල ඒ විෙරෝධය පළ කරපු ෙම් ෙවෙළඳ 
ව්යාපාරිකයන්, කඩ හිමියන් මර්දනය කරන්න ෙමොකක්ද පාවිච්චි 
කරපු කමෙව්දය?  මුදල් අමාත්යාංශය හරහා ෙර්ගුව එවලා ෙම් 
ව්යාපාර ඇතුළට ගිහිල්ලා සුළු වැරැදි ෙහොයා ෙගන සීල් තබන්න 
කටයුතු කළා. ගාල්ෙල් ෙවෙළඳ ව්යාපාර සීල් තැබුවා, ෙකොළඹ 
ෙවෙළඳ ව්යාපාර සීල් තැබුවා, මහරගම ෙවෙළඳ ව්යාපාර සීල් 
තැබුවා, අනුරාධපුරෙය් ෙවෙළඳ ව්යාපාර සීල් තැබුවා. ඒ 
ආකාරෙයන් ෙවෙළඳ සැල් සීල් තියලා එම ව්යාපාරිකයන්ව බිය 
ගැන්වීමක් කළා. ෙම් තර්ජනයට ලක් වුණු ගා ල්ෙල් ව්යාපාරික 
මහත්වරු, VAT පනත ෙගෙනන්නට කලින් VAT ෙගවපු 
පුද්ගලයන් බව අපි දන්නවා. තමන්ෙග් ව්යාපාර ඉදිරියට කරෙගන 
යාමට බැරි අපහසුතාව -තර්ජනය- දැකලා තමයි ඔවුන් ඒ 
විෙරෝධය පෑෙව්. හැබැයි,  ඔවුන්ව බිය ගැන්වීමක් කරලා, ඔවුන්ව 
පසුපසට කළා. ෙම් කමෙව්දය ෙහොඳ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් වුණු වැරැද්ද නිවැරදි කර ගන්න. ඒකට 
ව්යාපාරිකයන් පළි නැහැයි කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඉතිහාසෙය් ඉතාම අඩු මුදලට ෙතල් බැරලය තිබුණු 
අවස්ථාෙව්දී ආර්ථිකමය වශෙයන් එහි වාසිය තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ලබා ෙගන තිෙබනවා. අපි, ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 120ට, 200ට ගත්ත ෙතල් බැරලයක මිල අද ෙඩොලර් 28ට, 

30ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ පජාවට වාෙග්ම 
සමස්ත ජනතාවට ඒ ආර්ථික වාසිය ලබා ෙදන්න අවශ්ය පරිදි 
ආර්ථිකය මීට වඩා ශක්තිමත්ව කළමනාකරණය කර ගන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් කිහිපයක් 
අනුමතිය සඳහා සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ෙමම 
සභාව ඇමතීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
අෙප් රජෙය් අරමුණ වන්ෙන්, ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට පැමිෙණන අවස්ථාෙව්දී එම ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමත්, ඒ 
නිෂ්පාදන පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකයාට යම් සහනයක් 
සැලසීමත්ය. ඒ නිසා තමයි ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ලූනු 
ෙගොවීන් අස්වැන්න ෙනළන කාලෙය්දී පිටරටින් ලූනු ෙගන්වීම 
සඳහා වන බද්ද රුපියල් 20කින් වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
ලූනු පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් 152,000ක් වන අතර, අෙප් 
රෙට් ෙගොවීන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ලූනු ෙමටික් ෙටොන් 
89,000යි.  

පසු ගිය වසෙර් රුපියල් මිලියන 13,000ක -රුපියල් ෙකෝටි 
1300ක- මුදලක් ලූනු ෙගන්වීම සඳහා වියදම් කර තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් අල ෙගොවීන් අල අස්වැන්න ෙනළන කාලය වන විට අල 
ෙමටික් ෙටොන් 95,000ක පමණ අස්වැන්නක් එනවා. නමුත්, අෙප් 
රෙට් අවශ්යතාව ෙමටික් ෙටොන් 127,000යි. එම නිසා පසු ගිය 
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 5,500ක අල අපට ෙගන්වන්න සිද්ධ 
වුණා. අල සඳහාත් ආනයන බද්ද රුපියල් 35 දක්වා රුපියල් 
20කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමෙසේ කරන්ෙන් අල ෙගොවියාෙග් 
අස්වැන්න එන කාලයට එම ෙගොවියාව ආරක්ෂා කරන්නයි. ෙම්ක 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කථා කළා. ඔවුන් කථා කෙල් ෙම් රට 
අවුරුදු 20ක් පාලනය කෙළේ කවුද කියලා හිතන්ෙන්වත් නැතිවයි.  

අ පි 1977 කාලෙය් රට පාලනය කරන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 24ක ආදායමක් තිබුණා. අපි රට භාර ෙදන 
විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 20ක ආදායමක් තිබුණා. 
නමුත්, නැවතත් අපි ෙම් රට භාර ගන්නා විට ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10.5 දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. අෙප් 
පාලන කාලෙය්දී කෘෂිකර්මයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් ඇති 
දායකත්වය සියයට 20ට වඩා තිබුණා. නමුත්, කියන්න කනගාටුයි, 
අද වන විට එය සියයට 8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරමින්, පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරමින් ෙම් 
රෙට් ආදායම් වැඩි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය අය වැෙයන් අපි ජනතාවට විශාල සහන ලබා 
දුන්නා. අපි රාජ්ය ෙසේවකයන් 1,316,000කෙග් වැටුප් රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කළා. අපි විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කළා. 
සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 200කින් වැඩි කළා. ෙගොවි ණය කපා 
හැරියා. විෙශේෂෙයන්ම එළවළු, පලතුරු ෙගොවීන් 58,000කෙග් 
රුපියල් ෙකෝටි 250ක ෙගොවි ණය කපා හැරියා. ඒ වාෙග්ම ශිෂ්ය 
සහනාධාරය වැඩි කළා. වැඩිහිටි සහනාධාරය වැඩි කළා. ගර්භිණී 
මාතාවන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදන්න තීන්දු කළා. අපි පසු ගිය අය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැෙයන් ෙමවැනි විශාල සහනාධාර ෙතොගයක්  ෙදන්න තීන්දු 
කළා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අය වැෙය් රුපියල් මිලියන ෙදලක්ෂ 
පනස්දහස් තුන්සියයක වියදම් ෙයෝජනා තිබුණා. ෙම් ෙහේතුෙවන් 
අෙප් රෙට් වියදම් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 2015 
වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර තුළ රජෙය් ආදායම තිබුෙණ් රුපියල් 
බිලියන 395යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 39,500යි. එය සියයට 
16. 9කින් වැඩි ෙවලා, ෙම් වසෙර් පළමුවැනි මාස 4 තුළ ආදායම 
රුපියල් බිලියන  473කින් -රුපියල් ෙකෝටි 47,300කින්- වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා අපට කම ෙදකයි 
කරන්නට තිෙබන්ෙන්. එකක්, අෙප් රෙට්  නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් 
ඇති කිරීම. එය එක රැයකින් කරන්නට බැහැ. එෙසේ නම් අපට 
කරන්නට තිෙබන්ෙන්  අෙප්  බදු ආදායම යම් කිසි පමාණයකින් 
වැඩි කර ගැනීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් හිතවත්  ගරු රෙම්ෂ් 
පතිරණ මන්තිතුමා VAT එක ගැන කිව්වා. 2006 වර්ෂෙය් ෙම්  
VAT එක සියයට 20ක් තිබුණා. අෙප් ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ඇවිත් තමයි  එය  සියයට 11ට අඩු කෙළේ. ඒ සියයට 11ට 
තිබුණු  එක තමයි නැවත සියයට 15ට වැඩි  කෙළේ. VAT එක  
වැඩි කිරීෙමන් අප රුපියල් ෙකෝටි 10,000ක ආදායමක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් රෙට් සුළු ව්යාපාර, සාමාන්ය  
ව්යාපාර ඇතුළුව ෙවළඳ ව්යාපාර   මිලියන 2.5කට වැඩි පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් ආදායම් බදු ෙගවන ලිපිෙගොනු කීයද  
තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් සමාගම් 4596යි ආදායම් බදු ෙගවන්ෙන්. 
පුද්ගලයන් 1,35,000යි  ආදායම් බදු ෙගවන්ෙන්. උපයන විට  බදු 
ෙගවන අය ඉන්ෙන් 4,26,000යි. VAT ලිපිෙගොනු තිෙබන්ෙන් 
15,296යි. NBT  ලිපිෙගොනු තිෙබන්ෙන් 21,700යි. Economic 
Service Charge - ESC - එක ෙගවන්ෙන් 4024යි.  සමස්ත බදු 
ලිපිෙගොනු තිෙබන්ෙන් 6,90,045යි. ෙම් තත්ත්වය තුළ මිලියන 
2.5කට - 25,00,000කට- වැඩි ව්යාපාරික ස්ථාන තිෙබද්දී ෙමවැනි 
අඩු ලිපිෙගොනු තුළින්  අප ආදායමක් ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නමුත් 
විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි 
කර ගන්න ගත් කියාමාර්ග නිසා ෙමවර ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

2015 වසෙර් අෙප් රෙට් ආදායම තිබුෙණ්,  රුපියල් ෙකෝටි 
එක්ලක්ෂ හතළිස්පන්දහස් පන්සියයි. නමුත් වියදම රුපියල් ෙකෝටි  
තුන් ලක්ෂයයි. රජෙය් ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවන්නට රුපියල් 
ෙකෝටි 60,000ක් ඕනෑ. විශාමික පන්ලක්ෂ හැත්තෑ දාහට විශාම 
වැටුප් ෙගවන්න රුපියල් ෙකෝටි 15,000ක්  ඕනෑ. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ෙම් රට ඉදිරියට අර ෙගන යන්නට නම්  අප 
අනිවාර්යෙයන්ම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්නට  ඕනෑ. චීන 
සමාගම්වලට  හම්බන්ෙතොට කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භ කරන්න 
අක්කර 15,000ක් ඉල්ලා තිෙබනවා කියා අෙප් අගමැතිතුමා 
කිව්වා. ඒ කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීම තුළින් අෙප් රෙට් ආදායම 
වැඩි කර ගන්න  ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කර ගැනීම 
සුමානයකින් ෙදකකින් කරන්නට බැහැ. ෙම් රජය පත් ෙවලා පසු 
ගිය 17ෙවනි දාට අවුරුද්දයි. අෙප් ආණ්ඩුවට තව අවුරුදු හතරක 
කාලයක්  තිෙබනවා. ෙම්  කාලය තුළ අප විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය රජය  ෙකොළඹ වරාය නගරය - Port City 
එක - හදන්න පටන් ගත්තා. එහි තිබුණු දුර්වලතා, විෙශේෂෙයන්  
පරිසර අධ්යයනකින් ෙතොරව කළ ඒවා, ඒ වාෙග්ම අක්කර 
පණහක් සින්නක්කර ෙදන්න තිබුණු නිසා අප ඒක  නවත්වා 
චීනයට ඒ අක්කර පණහ සින්නක්කර ෙනොදී විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් තුළින් සිංගප්පූරුව හා ඩුබායි අතර මූල්ය නගරයක් 

බවට එය පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊෙය් 
අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, චීනෙය් මහජන බැංකුෙව්  
දකුණු ආසියාෙව්  ශාඛාව  එම මූල්ය නගරෙය් ඉදි ෙවනවා කියා.  
එතෙකොට  චීනය විසින් අෙප් රටට  විශාල ආෙයෝජනයන් ෙගන 
එන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි ෙම් සියල්ලම කරන්න 
අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කරන්න එක රැෙයන් කරන්න බැහැ. 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය රජය හම්බන්ෙතොටට කර තිෙබන අතිවිශාල 
ආෙයෝජන නිසා ෙමොකක්ද රටට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකෝටි 
හැත්තෑ දාහක් හම්බන්ෙතොටට ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. 
කිසිම ආදායමක් නැහැ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන්. අප  මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 
20 ගණෙන් අවුරුදු අටක් ණය ෙගවන්න ඕනෑ.  අ පට ලැෙබන 
ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 30යි. මාසයකට වියදම රුපියල් ලක්ෂ 
250යි.  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක් 
වියදම් කර තිෙබනවා. හම්බන්ෙතො ට වරායට රුපියල් ෙකෝටි 1, 
44,100ක් - රුපියල් බිලියන 14,410ක්-  වියදම් කර තිෙබනවා.  
කීයද ආදායම? ආදායමක්  නැහැ. පසු ගිය වසෙර්  පාඩුව රුපියල් 
ෙකෝටි 700යි. ආරම්භ කළ දවෙසේ සිට ෙම් දක්වා පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 36,710යි -ෙකෝටි 3671යි-. ෙම්  තත්ත්වය තුළ 
ෙකොෙහොමද රට ඉදිරියට යන්ෙන්?  සූරියවැව කිකට් කීඩාංගනය  
හදන්න  වරායට  භාර දී තිෙබනවා.  ඒ සඳහා වරාය අමාත්යාංශයට  
ෙගවන්න තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 5027ක්.  -ෙකෝටි  502ක්- 
ෙගවන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
එවැනි තත්ත්වයක් තුළ විශාල ආෙයෝජන කරමින්  ඒ 

ආෙයෝජනවලින් රටට පතිඵල ෙනොලැෙබන අවස්ථාවක අපට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා  
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න. ඒ සඳහා තමයි ෙම් ව්යාපෘති දැන් 
ආරම්භ කරමින් යන්ෙන්.  අෙප්  වරාය මූල්ය නගරය ආරම්භ 
වුණාට පස්ෙසේ  ෙම්  රෙට්  විශාල පිබිදීමක් ඇති ෙව්වි. හැබැයි අපි 
එය කරන්ෙන් අෙප් රට උගසට තියා ෙනෙවයි. ෂැං-ගිලා 
ෙහෝටලය  හදද්දි ෙකොළඹ, ගාලු මුවෙදොර අක්කර 7ක්  
සින්නක්කර දීලා තිෙබනවා. කවුරුවත් ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.  ෂැංගි-ලා ෙහෝටලයට අක්කර හතක් සින්නක්කරව ලියා 
දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්   යුද හමුදා මූලසථ්ානයට අයිතිව 
තිබුණු අක්කර හතක ඒ භූමි පමාණය දැන් අයිති චීනයට. නමුත් 
අපි අෙප් රටට ආදෙරයි. ඒ නිසා තමයි අෙප් රෙට් එක බිම් 
අඟලක්වත් පිට රැටියන්ට සින්නක්කරව ලියා ෙනොදී, ෙම් වරාය 
මූල්ය නගරය ඉදිකිරීෙම්දී ඒ ෙවනස කෙළේ.  

අපි අද ෙම් නියම  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන 
ෙවෙළඳ ෙපොළට එන අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නයි; 
අෙප් කෘෂි කර්මාන්තය ඉහළ නංවන්නයි. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් 
අද වනෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් කෘෂිකර්මයට තිෙබන 
දායකත්වය සියයට අට දක්වා අඩුෙවලා තිෙබනවා. අපි  ෙම් 
පමාණය වැඩි  කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රට බාර ගනිද්දී බදු 
අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 86:14ක් වශෙයන්. වක බද්ද සියයට 
86යි; සෘජු බද්ද සියයට 14යි. නමුත් අෙප් මූල්ය කළමනාකරණය 
නිසා දැන් වක බද්ද සියයට 80යි. සෘජු බද්ද සියයට 20යි.  සෘජු 
බද්ද  සියයට 20 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වසර පහ තුළ 
ෙම් සෘජු බද්ද අඩු තරමින් සියයට 25 දක්වාවත් වැඩි කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙලෝකෙය් රටවල බදු අනුපාතය 
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තිෙබන්ෙන් සියයට 60 : 40 වශෙයන්.  වක බද්ද සියයට  60 
දක්වා අඩු කරලා, සෘජු බද්ද සියයට 40 දක්වා වැඩි කරලා, ෙම් 
රෙට් ආදායම වැඩි කර ෙගන, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනයෑෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට මූලික දායකත්වය සැපයීම තමයි අෙප් යුතුකම.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වසර පහ තුළ අපි ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරන බව 
මා පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළගට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
"ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

 
[අ.භා. 4.38] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2007 වර්ෂෙය් අය වැය 

ෙයෝජනාවක් ෙලස විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත හඳුන්වා 
ෙදනු ලැබුවා. ඇත්තටම ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
හඳුන්වා දුන්ෙන් බදු අය කරෙගන රජෙය් ආදායම වැඩි කර 
ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවලට තමයි ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පැනවුෙණ්. 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ෙවනස් වනෙකොට ෙම් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවලත් මිල ෙවනස් ෙවනවා. එතෙකොට ජීවන වියදමට 
විශාල ෙලස බලපෑම් ඇති ෙවනවා. විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළින් 
පැමිෙණන අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට යම් බදු මුදලක් නියම කරලා, 
රෙට් ඉන්න ජනතාවෙග් ජීවන වියදම ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම 
තමයි ෙම් බද්ද පැනවීෙම් එක් අරමුණක් වුෙණ්. ෙම් බද්ද සරල 
බද්දක්. අෙනක් සියලු බදු අයින් කරලා, ෙල්සිෙයන් හා පහසුෙවන් 
පාලනය කරන්න හැකි බද්දක් වශෙයන් තමයි ෙම් බද්ද තිබුෙණ්. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම්, shock absorber එකක් වාෙග්  තමයි ෙම් 
බද්ද තිබුෙණ්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙමොනවා වුණත්, රටට 
ෙනොදැෙනන විධියට මිල පාලනය කිරීම තමයි ෙමහි එක 
අරමුණක්  වුෙණ්.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. ෙගොවියා අස්වැන්න ෙනළන 
කාලයට, අල, ලූනු, මිරිස් වාෙග් ෙද්වල් සුලබ වනවා.  ෙලෝකෙය් 
ඉන්න ව්යාපාරිකයන්ට පුළුවන් අෙප් වගාව සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ කරන්න. ෙමොකද, අෙප් අස්වැන්න ෙනළන කාලයට 
ලංකාවට අඩු මුදලට ඒ නිෂ්පාදන එව්ෙවොත් අෙප් කෘෂි 
කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගන්න, 
ෙද්ශීය කෘෂි නිෂ්පාදන ස්ථාවරව තබා ගන්න, එම නිෂ්පාදන රැක 
ගන්න, ඒවාෙය් මිල රැක ගන්න තමයි ෙම් බද්ද හඳුන්වා දුන්ෙන්. 
ඇත්තටම ෙම් බද්ද වක බද්දක් විධියට පැනවුණත්, අෙප් ආදායම 
වැඩි කර ගැනීෙම් අරමුණකින් ෙනොෙවයි ෙම්  බද්ද පනවන්න 
පටන් ගත්ෙත් කියන එක මම නැවතත් කියනවා. 

අෙප් ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙම් රෙට් මුදල් උපයන්නන්ෙගන් වැඩි ෙකෙනකු බදු 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒක කාලයක සිට තිෙබන පශ්නයක්. බදු 
ආදායමින් සියයට 20ක් තමයි මුදල් උපයන ධනවත් අයට බදු 
වශෙයන් ෙගවන්න පුළුවන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බදු ආදායමින් 
සියයට 80ක්ම රැස් කර ගන්ෙන් මුදල් උපයන අයෙගන් 
ෙනොෙවයි. pick-pocket  ගහනවා වාෙග් බලහත්කාරකමින් ෙහෝ 
ෙනොදැනුවත්කමින් ෙහෝ ගන්න මුදල්වලින් තමයි ඒ ආදායම රැස් 
කර ගන්ෙන්. ඒ විධියට තමයි සියයට 80ක් වන වක බදු 
හැෙදන්ෙන්. ව්යාපාරිකයන්ට ආදායම උපයන්න අවස්ථාව දීලා, ඒ 
සඳහා අවශ්ය සියලු පහසුකම් ලබා ෙදන්න වර්තමාන රජය 
උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, ඒ සඳහා ෙගවිය යුතු බද්ද සාධාරණව 
රජයට ෙගවිය යුතුයි කියන තැන රජය ඉන්නවා. ඒ තුළින් 
සාමාන්ය පාරිෙභෝගිකයාෙගන් -ජනතාවෙගන් - අය කරන වක 
බද්ද අඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනට සියයට 20ක් 
හැටියට තිෙබන සෘජු බද්ද සියයට 40 දක්වා ෙහෝ වැඩි කරලා,  
සියයට 80ක් හැටියට තිෙබන වක බද්ද සියයට 60 දක්වා අඩු 
කරන්න රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
පාවිච්චි කෙළේ ආදායමක් රැස් කර ගැනීෙම්  බද්දක් වශෙයන් බව 
අපි දන්නවා. 2010 අවුරුද්ද දිහා බැලුෙවොත්, 2010 අවුරුද්ෙද් 
එකතු කර ගත්ත  මුළු බදු ආදායමින් විෙශේෂ  ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
හැටියට තිබුෙණ් සියයට 1.4යි. හැබැයි, 2013 සහ 2014 - පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් අග කාලය - වනෙකොට ෙම් බද්ද සමස්ත බදු ආදායමින් 
සියයට 4.6ක් දක්වා වැඩි කර ගත්තා. ඒ අනුව, බදු ආදායම 
වැඩිකර ගැනීමට තමයි පසු ගිය රජය ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
බද්ද පාවිච්චි කෙළේ.  

දැන් ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙකොෙහොම කිව්වත්, 
අද කථා කරපු මන්තීවරු ෙකොෙහොම කිව්වත් වර්තමාන ආණ්ඩුව 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ  ෙම් බද්ද අඩු කළා. එහි යථාර්ථයට 
ගියා. ෙම් බද්ද තිෙබන්ෙන් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව රැකගන්න සහ 
ෙගොවි ජනතාව රැකගන්නයි. ජීවන වියදම යම් තරමකට පාලනය 
කිරීමට අවශ්ය කමෙව්දයක් ෙලස තමයි විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බද්ද පනවා තිෙබන්ෙන්. අප බලයට ආ ගමන්ම අත්යවශ්ය බඩුවල 
මිල අඩු කළා.  වර්තමාන රජය බලයට ඒමත් සමඟම විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතට හසු වන අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
ෙබොෙහොමයක මිල අඩු කිරීම නිසාම, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
මඟින් අය වන බදු පමාණය සමස්ත බදු ආදායෙමන් සියයට 3.8 
දක්වා අඩු වුණා. අපි ෙම් බද්ද රෙට් ආදායම වැඩි කරගන්න, රට 
කරවන ආදායමක් ෙලස උපෙයෝගි කරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කරපු හැටි අපි 
දන්නවා. විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පැනවූෙය් අල ෙගොවියාට, ලූනු 
ෙගොවියාට, උක් ෙගොවියාට ඔවුන්ෙග් ෙගොවිතැන ආරක්ෂා කර 
දීමත්, ඒ අයෙග් නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර දීමත්, ජනතාවෙග් වියදම 
පහත ෙහළීමත් අරමුණු ෙකොටෙගන බව අපි දන්නවා. නමුත් මා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කලින් කිව්වා වාෙග්, 2010දී විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු මඟින් 
එක්කාසු කරගත් මුළු බදු මුදල් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 10,173යි. 
2014දී විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද මඟින් අය කරගත් බදු මුදල් 
පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 40,953යි. එෙහම නම් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවල මිල සියයට 400කින් වැඩි කර තිෙබනවා, ඒ අවුරුදු 
තුනක හතරක කාලය තුළ.  

එදා ඒ බඩුවල මිල සියයට 400කින් වැඩි කළා! හැබැයි පශ්නය 
තමයි ඔය කියන ෙවෙළන්දන් එදා එළියට බැස්ෙසේ නැති එකයි. 
දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා ෙන්, "ෙම් බදු නිසා පාරිෙභෝගිකයාට 
රිෙදනවා. ඒ නිසා ෙවෙළන්දන් එළියට බැස්සා" කියලා. නමුත් එදා 
අත්යවශ්ය බඩුවල මිල සියයට 400කින් ඉහළ දැම්මාම -බදු 
ආදායම සියයට 400කින් වැඩි වුණාම- කිසිම ෙකෙනක් 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ආෙව් නැහැ. එෙහම නම් දැන් ෙම් කරන 
උද්ෙඝෝෂණය ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුව දීලා තිෙබන නිදහස 
අනවශ්ය විධියට පාවිච්චි කිරීමක් තමයි ෙම් උද්ෙඝෝෂණ තුළින් 
අපට ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, සියයට 11ක තිබුණු 
VAT එක සියයට 15 වුණා කියලා අද උද්ෙඝෝෂණය කරනවාද? 
ෙම් රජය අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල පහතටම ෙහළුවා. එම 
භාණ්ඩවලට බදු පනවා මුදල් අය කරන එක පැත්තකට දැම්මා, 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා මැදිහත් ෙවලා. ඒ, ජීවන වියදම අඩු 
කරන්නයි. නමුත් එදා අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල සියයට 400කින් 
වැඩි ෙවද්දී ඔය කියපු එක්ෙකෙනක්වත් උද්ෙඝෝෂණ කරන්න 
ආෙව් නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකක්ද, අද කරන උද්ෙඝෝෂණය? 
කාෙග් වුවමනාවට කරන උද්ෙඝෝෂණයක්ද ෙම්? බඩු මිල සියයට 
400කින් වැඩි ෙවද්දී එදා උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ නැහැ. නමුත් 
සියයට 11 බද්ද සියයට 15 වුණාම පාරට බැස්සා. ඒක තමයි ෙමහි 
තිෙබන යථාර්ථය. වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙගන යන විනිවිද දැකිය 
හැකි ෙම් පතිපත්තිය, විනිවිද ෙපෙනන ෙම් පතිපත්තිය, හැෙමෝටම 
දන්වා වැඩ කිරීෙම් පතිපත්තිය නිසා තමයි ෙමෙසේ උද්ෙඝෝෂණ 
රැල්ලක් ආෙව්. පසු ගිය රජය අය කරපු බදු පමාණය ෙම් රජය අය 
කරන්ෙන් නැහැ. එච්චර ෙලොකු බදු පතිශතයකට අප ගිහින් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් ආණ්ඩුව -යහ පාලන 
ආණ්ඩුව- ඇවිත් අවුරුදු එකහමාරක් ෙවනවා. නමුත් අපි දන්නවා 
අත්යවශ්ය බඩුවල මිල මීට අවුරුදු එකහමාරකට ඉස්සර ෙවලා, 
එනම් 2014දී තිබුණාට වඩා අද අඩුයි කියලා. අපි උදාහරණ 
කීපයක් ෙගන බලමු. 2014දී කිරි පිටි කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 
962යි. අද එය රුපියල් 810 දක්වා බැහැලා. ෙද්ශීය කිරි පිටි මිල 
තවත් බැහැලා; රුපියල් 735 දක්වා බැහැලා. එදා සුදු සීනි කිෙලෝ 
එකක මිල  රුපියල් 116යි. අද එය රුපියල් 95 දක්වා බැහැලා. එදා 
රතු පරිප්පු කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 220යි; 240යි. අද එය 
රුපියල් 169ක් දක්වා බැහැලා. අවුරුදු එකහමාරක්  තුළම බඩු මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පාන් පිටි කිෙලෝ එකක මිල එදා රුපියල් 
110යි. අද  රුපියල් 87 දක්වා බැහැලා. ආණ්ඩුව ඇවිත් අවුරුදු 
එකහමාරක් ගත ෙවලා තිබුණත් අත්යවශ්ය බඩුවල මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

එදා හාල් මැසස්න් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 640යි. අද මිල 
රුපියල් 495යි. එදා අල කිෙලෝ එක රුපියල් 128යි.  අද ඒක 
රුපියල් 120 දක්වා බැහැලා. එදා බී ලූනු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 
125යි. අද  ඒක රුපියල් 78 දක්වා බැහැලා. එදා  ගෑම් 480 ටින් 
මාළු රුපියල් 202යි. අද ඒක රුපියල් 140 දක්වා බැහැලා. එදා මුං 
ඇට කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 314යි. අද ඒක රුපියල් 220 දක්වා 
බැහැලා. එෙහම නම්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් පැවැති අත්යවශ්ය 
බඩු මිලට වඩා අද ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් බඩු මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතාවට අද ඒ සහනය සලස්වා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපටල්, ඩීසල්, භූමි ෙතල් මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. ගෑස ්මිල -LP ගෑස් මිල- ෙගන බැලුවත්, 2014ට වඩා 
අද මිල අඩුයි. නමුත් කවුරුවත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, 

"ෙගොවියා ගැන සිතන්ෙන් නැහැ" කියලා.  2014 වර්ෂෙය් පැවැති 
තත්ත්වය අපි දන්නවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් -පසු ගිය අවුරදු 
10 තුළම- හැම දාම වාෙග් වී ෙගොවියා අස්වැන්න විකුණාගන්න 
බැරිව උද්ෙඝෝෂණ කළා. නමුත් ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කෙළේ? හාල් 
ෙගන්නුවා. එක් පැත්තක, වී විකුණාගන්න බැහැ කියලා 
ෙගොවිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණය කළා. 2014 අවුරුද්ෙද් ෙගොවියා රැක 
ගන්න ගත්ත කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? හාල් ෙමටික් ෙටොන් නව 
ලක්ෂයක් පිටරටින්  ෙගන්වුවා. පසු ගිය  ඉතිහාසය ගත්තාම, ගත 
වූ අවුරුදුවල පිටරටින් ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන්    ෙමටික් ෙටොන් 
20,000ත් - 40,000ත් අතර පමාණයක්. නමුත් 2014 අවුරුද්ෙද් 
හාල් ෙමටික් ෙටොන් නව ලක්ෂයක් ආනයනය කළා. වී ෙගොවියාට 
ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි. අපි ෙම් බද්ද පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නයි. එදා කළ ෙද්වල් මතක නැහැ. ඔය 
සිටින මන්තීවරු තමයි එදා හිටපු ඇමතිවරු; කැබිනට් ඇමතිවරු. 
2014 වර්ෂෙය් හාල් ෙමටික් ෙටොන් නව ලක්ෂයක් ආනයනය 
කරන්න හදන ෙකොට, "වී ෙගොවියා රැක ගන්න ඕනෑ" කියලා 
කවුරුවත් කෑගැහුවාද?  2014 හාල් ෙමටික්  ෙටොන් හය ලක්ෂයක් 
ෙම් රටට ආනයනය කළා. 2014 ආනයනය කළ පමාණෙය් ඉතිරි 
ෙකොටස විධියට ෙමටික් ෙටොන් 2,85,600ක් 2015දී ආනයනය 
කළා. ඒ විධියට බලන ෙකොට ෙම් රෙට් තිබුණු පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද? අද අපි විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට ෙම් රෙට් 
පතිපත්තිය සකස් කරන්න ගියාම සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලබා දුන් කාලය අවසන් 
වී ෙගන එනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ,  "වියලි දණ්ඩක් වුණත් ෙම් රෙට් පැළ ෙවනවා"ය කියලා 
විරුදාවලියක්  තිබුණු බව. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රටට 
රසායනික ෙපොෙහොර ෙගනත් දමලා ෙපොෙළොව විනාශ කළා. වියලි 
දණ්ඩක් පැළ ෙවනවා තබා වතුර ටිකක් ෙබොන්න බැරි තත්ත්වයක් 
ෙම් රෙට් ඇති කළා. නමුත් අපට ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  2015 වර්ෂය අර ෙගන බැලුවත්,  ඊට ෙපර පැවැති 
කාලය ගැන කල්පනා කර බැලුවත් එෙහමයි. මට අෙනක් ඒවා 
ගැන විගහ කරන්න ෙවලාවක් නැහැ.  අෙප් රෙට් අල නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 94,800යි. නමුත් ෙමටික් ෙටොන් 1,42,200ක් 
ආනයනය කර තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන් අල ෙගන්වන්න විතරක් 
රුපියල් ෙකෝටි 480ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ලූනු නිෂ්පාදනය දිහා 
බැලුවත් එෙහමයි. නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 89,600යි. ෙමටික් 
ෙටොන් 2,10,300ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
1161ක ලූනු ආනයනය කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට වියළි මිරිස් 
බැලුවත්, රතු ලූනු බැලුවත්, මුං ඇට බැලුවත් තත්ත්වය ඒකයි. ඒ 
නිසා ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න නම්  වගා කිරීම පිළිබඳවත්, 
නිෂ්පාදන කල් තබා ගැනීෙම් කමෙව්ද පිළිබඳවත් අධ්යයනය 
කරමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයට ඔබතුමා හරහා 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවමින් මම නිහඩ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 4.49] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විෙශේෂ 

ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන්  පිළිබඳව  වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

අෙප් නව රජය බලයට පත් ෙවලා වසරක් පිෙරන්නට ආසන්න 
ෙම් ෙමොෙහොෙත්, එම වසරක, වසර එකහමාරක කාලය තුළ ජන 
ජීවිතයට අත්යවශ්ය වන පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල  ජනතාවට 
දැරිය හැකි, ඒකාකාරී මට්ටමකින් පවත්වා ෙගන යන්නට අෙප් 
රජයට හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අපි සන්ෙතෝෂ 
වනවා.   මීට කලින් කථා කළ ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීවරයා 
කළ කථාව අපි අහෙගන හිටියා. එතුමා කිව්වා "පාරිෙභෝගිකයාට 
සහනයක් නැහැ, කිසිම සුගතියක් නැහැ" කියලා.  ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා,  රජයක් හැටියට අපි ලබා 
දුන් සහන ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය සඳහා සියයට 6ක් 
ෙවන් කිරීම,  ෙයෝධ නිවාස වැඩ සටහන්,  ලක්ෂ 14ක් වන රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීම, සෑම කුඹුරු 
හිමියකුටම අක්කරයක් සඳහා රුපියල් 5,000ක ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම වැනි දැවැන්ත වැඩ සටහන් සඳහා සෑම 
වියදමක්ම දරමින්, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන යුගෙය් ගත් සියලුම 
ණය සඳහා වාරික ෙගවමින්  ෙම් පවත්වා ෙගන යන සුභ 
සාධනයන් පිළිබඳව  අෙප් රජයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

සමහර අය ෙම් පිළිබඳව මහා හඬක් නඟමින්  කථා කළා. 
ෙමම බද්ද පවත්වා ෙගන යන්ෙන් මහජනයාට සහනයක් සැලසීම 
අරමුණු කර ෙගන  ෙනොෙවයි  කියන අදහසක් ඒ අය මතු කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අපි නම් ෙම්ක පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්  එෙහම ෙනොෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේට මම 
කියන්න ඕනෑ.   2006 සිට 2016 දක්වා  විෙශේෂ ෙව ෙළඳ භාණ්ඩ 
මත බදු පැනවීම පිළිබඳව  සංඛ්යාෙල්ඛන මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 
එම සංඛ්යා  ෙල්ඛන අනුව 2009දී ෙමහි ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම 
රුපියල් මිලියන 20,720යි. ලැබුණ විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
ආදායම රුපියල් මිලියන 18,965යි.  

ඊළඟට, 2010 මැතිවරණ වර්ෂය එනවා. 2010 වර්ෂය, 
මැතිවරණ වර්ෂයක්. 2010 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම 
රුපියල් මිලියන 24,889යි; ලබා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 
10,173යි. සම්පූර්ණෙයන් හරි අඩකටත් වැඩි පමාණයක් 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් දානය කරලා; පදානය කරලා තිෙබනවා. 
2011 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් මිලියන 
15,000යි; උපයා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 15,622යි.  

ඊළඟට මැතිවරණය ඉවරයි; ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන 
ඉවරයි; ජනාධිපති බවට පත් ෙවලා ඉවරයි. නැවත සාධනයන්, ශුභ 

සාධනයන් කිසිවක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ බදු අය කර ගත් ආකාරය 
අපට ෙපෙනනවා. 2012 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම 
රුපියල් මිලියන 27,470යි; උපයා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 
36,608යි. දැන් ෙපෙනනවා, මැතිවරණය නිසා 2010දී 
ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායෙමන් හරි අඩක් අඩු කරලා භාගයක් තමයි 
අය කර ගත්ෙත් කියලා. ඒ ඡන්ද ලබා ෙගන අවුරුද්දක් ගත 
වුණාට පස්ෙසේ කිසිම හිතක්, පපුවක් නැතුව ඇස්තෙම්න්තුගත 
ආදායම ම ලබා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද්දී ඇස්තෙම්න්තුගත 
ආදායම රුපියල් මිලියන 27,470යි. නමුත් වර්ෂය අවසානෙය් 
වරින්-වර, වරින්-වර බඩු මිල ඉහළ දමමින්-ඉහළ දමමින් රුපියල් 
මිලියන 36,608ක් අය කර ෙගන තිෙබනවා.  එය ලස්සන චිතයක්. 
2013 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් මිලියන 
43,197යි; ලබා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 46,705යි.  ඒ 
වනෙකොට ඡන්ද ලබා ෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා ජනතාවෙගන් සල්ලි 
ගත්තාට කමක් නැහැ. ෙමන්න, ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුව ෙමෙහයවපු 
හැටි.  

ෙම් තත්ත්වය ආපසු ෙවනස් ෙවනවා, අෙප් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් වන විට.  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා  ජනාධිපති  
වශෙයන් පත් වන ෙකොට ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් 
මිලියන 65,000යි; ලබා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 47,953ක් 
දක්වා අඩු වනවා. 2015 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම 
රුපියල් මිලියන 56,000යි; ලබා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 
52,276යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරා ෙම් බද්ද හසුරුවා තිෙබන්ෙන් ෙම්  ආකාරයටයි 
කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ.   

ඊළඟට, ෙම් බදු පනවන්ෙන් ෙමොනවාටද? සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් අත්යවශ්ය  භාණ්ඩ සහ ශුභ සාධනයන් සඳහායි. මා 
ළඟ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. එහි සඳහන් ආකාරයට හාල්මැස්සන් 
සඳහා අය කළ බදු අනුපාතය 2012 වර්ෂෙය් සියයට 10යි; 2013 
වර්ෂෙය් සියයට 26යි; 2014 වර්ෂෙය් සියයට 26යි; 2015 වර්ෂෙය් 
සියයට 11යි; 2016 වර්ෂෙය් සියයට 11යි.  සියයට 26ට තිබුණු 
බද්ද අපි සියයට 11 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමය දීර්ඝ 
ෙල්ඛනයක්. එය කියවන්න ගිෙයොත් මට කාලය ගත වනවා. ඒ 
නිසා විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු අනුපාතයන් සඳහන්  ෙමම 
ෙල්ඛන ය මා සභාගත* කරනවා. ජන ජීවිතයට අවශ්ය වන සියලු 
බඩු භාණ්ඩ සඳහා අය කළ බද්ද අෙප් නව රජය තුළින් අඩු කළ 
නිසාද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිරන්තරෙයන්ම අපට ෙම් අවලාද 
නඟන්ෙන් කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම අහන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   වරින්-
වර, වරින්-වර, සතිෙයන්-සතිය, මාස ෙදෙකන්-තුෙනන් 
මැතිවරණ පවත්වපු හැටි මෑත ඉතිහාසය තුළ අපි ඕනෑ තරම් දැක 
තිෙබනවා. අෙප් වයඹ පළාත් සභාෙව් මැතිවරණය පවත්වන 
ෙකොට කුරුණෑගල අල කිෙලෝව රුපියල් 50යි,  කෑගල්ෙල් අල 
කිෙලෝව රුපියල් 100යි. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අලව්ෙව් 
පාලෙමන් ෙමහා පැත්ෙත් කඩවල්වල අල කිෙලෝව රුපියල් 50යි,  
පාලෙමන් එහා පැත්ෙත් අල කිෙලෝව රුපියල් 100යි. එවැනි 
මැතිවරණ රටාවක් තුළ බඩු භාණ්ඩවල මිල ෙවනස් කරපු හැටි අපි 
දැක්කා.  

1751 1752 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා ණය වැඩි වුණු කථාවක් කිව්වා. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! 
ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා තමයි.  යුද්ධ කාලෙය් ගත්ත ණය නම් 
ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. 2010දී, 
2011දී, 2012දී, 2013දී ණය ගත්ෙත් අවුරුදු 4කින් ෙගවන්නම්, 
අවුරුදු 5කින් ෙගවන්නම්, අවුරුදු 6කින් ෙගවන්නම් කියලායි. ඒ 
ණය ගත්ෙත් නිකම් ෙනොෙවයි.  සියයට 1ක ෙපොලියට, සියයට 2ක 
ෙපොලියට ෙනොෙවයි.  සියයට 8ක, සියයට 9ක ගිනි ෙපොලියටයි එම 
ණය ගත්ෙත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒ ගත්ත ණය තමයි අපි ෙම් ෙගවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා  

හැම දාම, මාසෙයන් - මාසයට අපට ගල් ගහනවා.   හිතුවක්කාර 
කසාදයක් බැඳ ගත්තාම -  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ 
කථාවත් කියන්නම්.  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
හිතුවක්කාර කසාදයක් තමයි කර ගත්ෙත්. ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කසාද බැඳගත්තා. 
ඒක පෑෙහන්ෙන නැති කසාදයක්. පෑෙහන්ෙන් නැති ඒ කසාදය 
බැඳෙගන; විවාහ පාප්ත ෙවලා එතුමා ෙම් ර ෙට් තාත්තා -
පීතෘවරයා- බවට පත් වුණා. ෙම් කසාදය නිසා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
කියන දරුවා පිළිසිඳ ගත්තා; ගැබ් ගත්තා. අපිත් දන්නවා, 
හිතුවක්කාර කසාද බැඳගත්තාම ගෙම් ෙගොෙඩ් ආච්චිලා, 
කුඩම්මලා, නැන්දම්මලා ලැෙබන්න ඉන්න දරුවා ගබ්සා කරන්න 
එක එක අත්ෙබෙහත් කරන බව. දරුවාව ගබ්සා කරන්නට, අෙප් 
ගම්වල හිටපු නපුරු කුඩම්මලා, නපුරු ආච්චිලා ගම්වල 
වැටවල්වල තිෙබන වල් අන්නාසි ෙගඩි, වල් අන්නාසි ගැට, වල් 
අන්නාසි ෙබොඩ, දිමි ෙගොටුවල බිත්තර, ඒ වෙග් ෙද්වල් දාලා 
විවිධාකාරෙය් අත්ෙබෙහත් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ඇති වුණු විවාහය තුළින් 
බිහිවන ''යහ පාලනය'' කියන දරුවා ගබ්සා කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
පටන් ගත් දා සිට මුන්නැෙහේලාත් ගල් ගහනවා, ගල් ගහනවා, ගල් 
ගහනවා. වල් අන්නාසි ෙබොඩ, දිමි ෙගොටු, වල් අන්නාසි ගැට, විවිධ 
ෙද්වල් කව-කවා, කව-කවා ෙම් දරුවා ගබ්සා කරන්න තමයි 
හදන්ෙන්. හැබැයි, කියන්න සන්ෙතෝෂයි, ඒ දරුවා ඉපෙදන්ෙන් 
අවුරුදු 5කින් බව. ඒ කියන්ෙන් මාස 60කින්. ඒ උපද්දවන දරුවා 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ අෙප් රට තුළ; මාතෘත්වය තුළ; ඒ කුස තුළ 
යහතින් වැෙඩන බව පකාශ කරමින්, ෙමොන වල් අන්නාසි ගැට 
කැව්වත්, ෙමොන ගල්-මුල් ගැහුවත් ඒ දරුවා තවමත් ගබ්සා 
කරන්න බැරිවුණාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 

පනත යටෙත් නියමයන් සඳහා අදහස් කිහිපයක් පකාශ කිරීමට 
ලැබීම මම මහත් භාග්යයක් ෙසේ සලකනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙද්ශීය ෙගොවියා නඟා සිටුවීම සඳහා ලූනු 
සහ අල ෙවනුෙවන් පනවපු බද්ද සම්බන්ධෙයන් රජෙය් 
පාර්ශ්වෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. නිසි කාලයට බදු පැනවීම 
ෙහොඳ කාරණයක් වුණත්, ලූනු සම්බන්ධෙයන් බදු පැනවීම කෙළේ 
පමාද ෙවලා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හරහා ලූනු ෙගොවීන්ට 
ඔවුන්ෙග් අස්වැන්න කුණු ෙකොල්ලයට විකිණීමට සිද්ධ වුණා. ඒ 
එක්කම කෘෂි ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම ගැන රජය අදහස් පකාශ 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රජරට 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මම දකිනවා, අද 
ෙගොවි ජනතාවෙගන් සියයට 50ක් වී ෙගොවිතැනින් ඉවත් ෙවලායි 
ඉන්ෙන් කියලා. ෙම් රජය කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් - වී 
ෙගොවිතැන සම්බන්ධෙයන් - ෙගනයන පතිපත්තිය තුළ ෙම් 
කන්නය ෙවනෙකොට ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 50ක් වී ෙගොවිතැනින් 
ඉවත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් පෙද්ශවල වී මිල 
රුපියල් 28යි. දැන් කුඹුරුවල ෙගොයම් කැෙපනවා. කුඹුරුවලින් 
බාගයක ෙගොයම් කැපිලා ඉවරයි. තව මාසයක් යද්දී සියලුම 
කුඹුරුවල ෙගොයම් කැපිලා ඉවර ෙවනවා. හැබැයි, අද ෙවනකල් 
රජය වී මිලදී ගැනීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරලා නැහැ. 
එක පැත්තකින් වී ටික කුණු ෙකොල්ලයට - රුපියල් 28ට - 
විකිෙණනවා. රුපියල් 50 ගණෙන් ගන්නවා කියපු වී ටික, 
රුපියල් 38 ගණෙන් ගන්නවා කියලා රජය ෙපොෙරොන්දු වුණාට 
ෙම් ෙවනකල් කිසිම තැනක වී මිලදී ගැනීෙම් යාන්තණය වී 
අෙළවි මණ්ඩලය විසින් කියාත්මක කරලා නැහැ. ඒක අෙප් ෙගොවි 
ජනතාවට විශාල පශ්නයක්. 

අෙනක් පැත්ෙතන් අද ෙවනෙකොට නිෂ්පාදනය සඳහා යන 
වියදම අක්කරයකට රුපියල් 47,000ක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 28,000යි, රුපියල් 32,000යි අතර තිබුණු 
වියදම රුපියල් 47,000 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
ගත්තාම, ෙගොවිෙයකුෙග් දිනක ආදායම රුපියල් 100 දක්වා පහළ 
වැටිලා තිෙබනවා. "ෙම්කද, කෘෂි ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැඟීම 
ෙවනුෙවන් රජය ෙගනයන පතිපත්තිය?" කියලා අපට රජෙයන් 
අහන්න සිදුෙවනවා. ෙම්ක ඉතාම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. ෙම් 
තත්ත්වයට අද ෙවනකල් සාධනීය විසඳුමක් ලබා ෙදන්න රජයට 
පුළුවන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ලබන කන්නය ෙවද්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වහාම අවධානය ෙයොමු කරන්න. හැබැයි, රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු ෙවද්දී වී ෙගොවිතැනින් අෙප් ෙගොවියා 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් ෙවලා තිෙය්වි. ෙමොකද, ෙපොෙහොර මිටියක 
මිල රුපියල් 2,800යි.  

අෙප් රජය කාලෙය් අපි ලබා දුන්ෙන් බාල ෙපොෙහොර කියලා 
කිව්වා. හැබැයි, ගුණාත්මක භාවෙයන් ඉහළ ෙහොඳ ෙපොෙහොර 
ලබාෙදන්න ආපු ආණ්ඩුව කෙළේ, ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 50ක් වී 
ෙගොවිතැනින් ඉවත් කිරීමයි. අෙනක් පැත්ෙතන් නිසි කාලයට 
ජලය කළමනාකරණය ෙනොකිරීම හරහා සිදු වුෙණ් අතිෙර්ක 
ෙභෝග සඳහා අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ලැෙබන ආදායමත් නැති 
වීමයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් කෘෂි ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්නට 
පුළුවන් ගමනක් යාම ෙම් ආණ්ඩුව පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුව කෘෂි කර්මාන්තය බහු ජාතික සමාගම් විසින්  
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ෙමෙහයවන තැනට අරෙගන ගිහින්, පසුගිය ආණ්ඩුෙව් වැරදි කිය 
කියා මාස 18ක්, අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලයක් ආවා වාෙග් -
කලින් කථා කළ මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග්- ඉදිරි අවුරුදු 4ක 
කාලයත් ෙම් ආකාරයට ගමන් කරයි කියන විශ්වාසය තමයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ඉතාම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රට පාලනය 
කරන්නට බැහැ කියන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ණය ගැන සඳහන් 
කරමිනුයි. ඒ සම්බන්ධව තමයි නිතරම විෙව්චන එල්ල කරන්ෙන්. 
අපි ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවා, අපි ඒවා ලබා ෙදන්නම්. ෙම්වා යහ 
පාලන රජෙය් මහ බැංකුව විසින් ලබා ෙදන ෙතොරතුරු. 2015 
අවුරුද්දට පමණක් රුපියල් බිලියන 1,112ක මුදලක් යහ පාලන 
රජය ණයට අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව 
අවුරුද්දක් ඇතුළත රුපියල් 100,000කින් ණය කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් කථා කරන්ෙන් පසුගිය ආණ්ඩුෙව් ණය ගැන. 2006 වන විට 
රුපියල් බිලියන 2,222ක්ව තිබූ ණය පමාණය 2006 සිට 2009 
වර්ෂය දක්වා, - පළමුෙවනි අවුරුදු 4ට- මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව්දී රුපියල් බිලියන 4,160 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 2010 සිට 2014 වර්ෂය දක්වා ෙම් රෙට් ණය බර 
පමාණය රුපියල් බිලියන 7,391 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව වසරකට වැඩි වීම රුපියල් බිලියන 646යි. වසරකට රුපියල් 
බිලියන 646ක වැඩි වීමක් තිෙබන විට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙභෞතිකව දැක්කා, පසුගිය රජය කළ සංවර්ධනය ගැන. එෙහම 
කිසිම ෙදයක් ෙපෙනන්නට නැති, ෙභෞතිකව ජනතාවට දකින්නට 
කිසිම ෙදයක් නැති ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 1,112ක මුදලක් 
ණයට අරෙගන සමස්ත ජනතාවෙග් ණය බර රුපියල් ලක්ෂයකින් 
වැඩි කරලා, අද පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ණය පිළිබඳව කථා කරනවා. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන පශ්නය. ෙම් 
පශ්නයට උත්තරය ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් නිවැරදි 
කළමනාකරණයක් කරන්ෙන් නැතිව, ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් 
ඇති ගැටලුවලට නිවැරදි උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැතිව ෙම් 
ආණ්ඩුව පසුගිය ආණ්ඩුවට බැණ බැණ ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි කාලය 
ෙගන යන්නට කල්පනා කරෙගන ඉන්නවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් 2014ට වඩා 2015දී ආණ්ඩුෙව් 
වියදම සියයට 28කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 28කින් 
රජෙය් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට මූලිකම ෙහේතුව 
ෙවන්ෙන් එක පැත්තකින්, -එදා විෙව්චනය කළා වාෙග්- විශාල 
කැබිනට් මණ්ඩලයක් පවත්වාෙගන යාම, දූෂණය සහ වංචාව. අපි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
රජෙය් වියදම සියයට 28කින් වැඩි වීම සාධාරණීකරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් පුනරාවර්තන වියදම් සියයට 
28කින් වැඩි කරලා  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද සාමාන්ය 
ජනතාවට කියන්ෙන් බදු ෙගවන්න කියලා? සියයට 28ක 
පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි වීම ගිණුම්ගත කරන්නට ඕනෑ නිසා 
තමයි කඩිමුඩිෙය් VAT සම්බන්ධ පනත  අරෙගන ආෙව්. ෙම් 
VAT සම්බන්ධ පනත නිවැරදි ආකාරයට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාෙව් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා, 
අෙනක් පැත්ෙතන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
උල්ලංඝනය කරලා කඩිමුඩිෙය් ෙගනාව ඒ පනත පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය  මතයක් පකාශ කළාට පසුව, අද වන විට රජය 
අඩිෙයන් අඩිය පහළට වැ ටිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්ෙක් 
වගකීම ෙම් රෙට් ජනතාව පිට පැටවීම වැරදියි. ෙම්ෙක් වගකීම ෙම් 
ආණ්ඩුව භාර ගන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් මන්තීවරෙයක් 
ෙපර කථාවකදී කිව්වා, දරුවා පසූත කරන්නට තව අවුරුදු 4ක 
කාලයක් යනවා කියලා. ගැබ් අරෙගන තවම අවුරුද්දයි, ඒ නිසා 
දරුවා පසූත කරන්නට තව අවුරුදු 4ක කාලයක් ෙදන්න කියලා 
කිව්වා. අවුරුදු 5ක් ගියාට පසුව තමයි දරුවා පසූත කරන්ෙන් 
කියලා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් විකෘති භාවයක් 

තිෙබනවා. විකෘති දරු උපතක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
අපි දැකලා නැහැ දරුෙවක් මවු කුෙසේ අවුරුදු 5ක් ඉන්නවා. එෙහම 
අහලා නැහැ, ෛවද්ය විද්යාෙව් එෙහම කියලා නැහැ.  ඒෙකන්ම 
ෙපෙනනවා ෙම් රජය අංග විකල ආණ්ඩුවක් බව.  ෙම් රජයට ෙම් 
රට ෙගන යන්නට බැහැ. ෙම්ක දවසින් දවස කඩා වැෙටනවා. ෙම් 
කඩා වැටීමට පිළිතුරු ෙදන්න තමයි ආණ්ඩුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
දඩයම විධියට පාවිච්චි කරන්ෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා මීට වඩා 
යහපත් මූල්ය කළමනාකරණයක් ෙම් රට තුළ සිදු විය යුතුයි 
කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාවට මීට වඩා සහන ලබා ෙදන්නට අවශ්ය 
කටයුතු ෙම් ආණ්ඩුව කළ යුතුයි. ආණ්ඩුව රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
වියදම් කරලා ෙවෙළඳ දැන්වීම් දැම්මාට, අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල 
අඩු ෙවනවා කියලා කිව්වාට ජනතාවට ඔය කියන මිලට ගන්න 
නම් බඩු  ෙම් රෙට් නැහැ. ෙම් රෙට් නම් ඔය කියන මිලට ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ කිසිම භාණ්ඩයක් ගන්න නැහැ. එතැනදි සිදු වුෙණ් ඒ 
ෙවෙළඳ දැන්වීම්වලට රජෙය් මුදල් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් කිරීමයි. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ඉතාම පැහැදිලිව අෙගෝස්තු 
මුල් සතිෙය් පැවැති ෙකොළඹ ආර්ථික සමුළුෙව්දී සියලුම ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් කිව්වා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙම් රෙට් ආර්ථික කළමනාකරණය දුර්වලයි, ෙම් රෙට් මිල 

පාලන පතිපත්තිය පාෙයෝගික නැහැ, ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය තව 
දුරටත් ඉදිරියට අරෙගන ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් කඩා වැටීම අත ළඟයි 
කියන පණිවුඩය ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු ෙම් රජයට ෙකොළඹ ආර්ථික සමුළුෙව්දී ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම අගමැතිතුමාට උපෙදස් 
සපයන ආර්ථික විෙශේෂඥෙයකු වන මහාචාර්ය රසීන් සාලි 
මැතිතුමා ෙම් රජෙය් මිල පාලන පතිපත්තිය හැඳින්වූෙය් "තකතීරු 
කියාවක්" හැටියටයි. ෙම්, රජයට උපෙදස් ෙදන අද සිටින 
කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අර්බුදයකට වත්මන් 
රජය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක අයහපත් කළමනාකරණයක්. 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙබොරුෙවන් බලයට ආ ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් 
රට ෙබොරුෙවන් පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන ආණ්ඩුවක්. 
ෙබොරුෙවන් ෙම් රට පාලනය කරන්න බැරි වුණු තැන ෙම් රට 
මර්දනෙයන් පාලනය කිරීෙම් උත්සාහයක් ආණ්ඩුව දරනවා. 
ෙම්ෙක් වගකීම දරන්න ඕනෑ, ෙම්කට වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ ෙම් 
රෙට් ජනතාව ෙනොෙවයි. ඒ හින්දා ෙම් රෙට් සංසක්ෘතියත් එක්ක 
බැඳුණු වී ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න, කෘෂිකර්මය ආරක්ෂා 
කරන්න කියලා ඉතාම කාරුණිකව මා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලනවා. එෙලස ආරක්ෂා කරන ගමන් අලුත් කමෙව්දයන් 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ නම්, ඒ කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදන්න. 
හැබැයි, ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය විනාශ කරලා අලුත් 
කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා.  

මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මී ළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.09] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත් වන නියමයන් කීපයක් පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු වනවා. ෙම් රෙට් ජීවත් 
වන පාරිෙභෝගිකයින්ට, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙගොවි ජනතාවට 
සහනයක් ලබා ෙදන්න, ඒ අයව ආරක්ෂා කර ගන්න ෙමවැනි 
කටයුතු සෑම රජයක්ම සිදු කරනවා. ෙමම නියමයන් නිසි ෙවලාවට 
ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීෙමන් තමයි අෙප් 
රෙට් ජීවත් වන පාරිෙභෝගිකයින්ව ආරක්ෂා ෙකෙරන්ෙන්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා ෙකෙරන්ෙන්ත්. විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙය් කල්ලිය නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා අද ෙම් බදු 
පිළිබඳව කථා කරනවා. මම හිතන විධියට ෙම් අයට බදු ගහනවාට 
වඩා පුරුදු පසු ගිය කාලෙය් කප්පම් අරෙගනයි. ඒ දවස්වල 
ආදායම් ගත්ෙත් බදු ගහලා ෙනොෙවයි, කප්පම් තුළින්. දැන් තමයි 
නීත්යනුකූල ෙලස ෙම් රෙට් ආදායම ෙගනියන්ෙන්. ෙම් රජයට 
කරන ෙලොකුම ෙචෝදනාවක් හැටියට දැන් ෙම් අය කියනවා, "අෙප් 
ආණ්ඩුව පසු ගිය ආණ්ඩුවලට වඩා වැඩිෙයන් ණය අරෙගන" 
කියලා.  

මම හිතන හැටියට ෙම්ක ගණිත ශාස්තය  අවෙබෝධය පිළිබඳ 
පශ්නයක්. අෙප් ඉතිහාසය දිහා බලා ෙම් රටට නිදහස ලබා ගත් 
කාල වකවානුෙව් සිට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් වන ෙතක් ගත් ණය පමාණයත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පාලනය කළ අවුරුදු 9ක කාලය තුළදී ගත් 
ණය පමාණයත් සන්සන්දනය කරලා බලන්න ඕනෑ. ඒ අනුව, 
නිදහස ලබා ගත් දින සිට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත් වූ 
කාල වකවානුව දක්වා ගත් ඒ සියලු ණයවලට වඩා හත්-අට 
වතාවක් වැඩි කරලා විශාල ණය පමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගය තුළදී අරෙගන තිෙබනවා. 

දැන් ෙමතැන තිෙබන අනික් ගැටලුව තමයි, ෙම් නව යහ 
පාලන රජය යම් ණයක් ගත්තා නම්, අරගත්ෙත් පසු ගිය ආණ්ඩුව 
වාෙග් ආෙයෝජන සඳහා ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරායට ෙකොයි 
තරම් මුදලක් යට කළාද කියා අප දන්නවා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුපළට ෙකොයි තරම් මුදලක් යට කළා ද කියාත් අප දන්නවා. 
ෙම් වාෙග් අනවශ්ය ව්යාපෘති සඳහා තමයි පසු ගිය රජය ණය 
ගත්ෙත්. ඒ පව් තමයි අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
අපට ණය ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුව ගත්ත ඒ 
ණය ෙගවන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙකොෙළේ වහලායි ගැහුෙව්. රජෙය් ණයවලට ෙම්වා ෙපන්නුෙව් 
නැහැ. ඒ ණය ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් වුෙණ් නැහැ. රජෙය් 
ආයතන, ඒ ව්යවසාය ආයතන සෘජුවම ණය ගත්තා. ඒ අය ගත් 
ණය පිළිබඳ ෙතොරතුරු අපට නිවැරදි කරන්න සිදු වුණා. එෙහම 
නිවැරැදි කරලා තමයි දැන් ෙම් සත්ය ණය පමාණය අපට 
දැනගන්න ලැබුෙණ්. නමුත්, මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා ෙම් ෙමොන පව් කරගහන්න වුණත්, ෙම් නව රජය ඒ 
එකින් එක, එකින් එක විසඳලා, ෙම් රෙට් ඉන්න ජනතාවට 
සහනයක් ලබාදීලා, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන බව. ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ඒ පතිලාභ ෙම් රෙට් ජනතාවට භුක්ති 
විඳින්න පුළුවන් වන කාල වකවානුවකට දැන් යටිතලය සකස් කර 
තිෙබනවා. අෙප් රජයට වසරක් පිෙරන ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් 
රටක් හැ ටියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන යටිතලය හදාගන්න ෙම් 
වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොයි තරම් 
ෙහොරකම්, ෙකොයි තරම් වංචා, ෙකොයි තරම් දූෂණ ෙවලා 
තිෙබනවාද කියන එකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, ශී ලංකා 
ෙර්ගුව එෙහම නැත්නම් SriLanka Customs එක.  2014 වර්ෂෙය් 
ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාලෙය්ත්, 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට 
ජූලි දක්වා කාලෙය්ත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් -2016- ජනවාරි සිට ජූලි 
දක්වා වූ කාලෙය්ත් ශී ලංකා  ෙර්ගුව ලැබූ ආදායම් ටික 
සන්සන්දනය කර බැලුෙවොත්, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොයි තරම් 
ෙහොරකමක්, ෙකොයි තරම් දූෂණයක්, ෙකොයි තරම් වංචාවක් සිදු 
ෙවලාද කියන එක මැනවින් අවෙබෝධ ෙවනවා. 2014 වර්ෂෙය් 
ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාල සීමාෙව් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම රුපියල් මිලියන 209,344යි. ඒ 
පමාණය ෙම් අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට 242,293ක් දක්වා -සියයට 
27.8කින්- වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් -SriLanka Customs එෙක්- ආදායම 
රුපියල් මිලියන 266,830 සිට මිලියන 457,390ක් දක්වා නැවත 
සියයට 21.4කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම, 2014 ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා වූ කාල 
සීමාෙව් එහි ආදායම රුපියල් මිලියන 37,815යි. එය 2015 
ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ රුපියල් මිලියන 
57,255ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එය නැවතත් 2016 
ජනවාරි සිට  ජූලි දක්වා කාල සීමාව තුළ රුපියල් මිලියන 
69,305ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පතිශතයක් ෙලස 
ගත්ෙතොත්, සියයට 21ක වර්ධනයක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන තුෙන් -ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව- ආදායම රුපියල් මිලියන 513,988 සිට 2014 
ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා වූ කාල සීමාව සහ 2016 ජනවාරි සිට ජූලි 
දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ රුපියල් බිලියන 768,989ක් ෙලස 
සියයට 23කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
ආදායම අපට අහිමි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් ආදායම අහිමි වුණා 
කියන්ෙන් රවි කරුණානායක අමාත්යතුමාට ආදායමක් අහිමි 
වුණා කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජනතාවටයි ඒ ආදායම 
අහිමි වුෙණ්.  ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙමවැනි ආදායමක් අහිමි වුණා 
නම්, ඒකට ෙහේතුව ෙවලා තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒකට ෙහේතුව 
ෙවලා තිබුෙණ් පසු ගිය කාලෙය් වුණු ඒ දූෂණයයි. පසු ගිය 
කාලෙය් වුණු ඒ වංචාවයි. ෙවන කිසිම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
රජයට ඒ මුදල් ෙගවන්ෙන් නැතිව ඒ අය තමන්ෙග් සාක්කු පුරවා 
ගත් තත්ත්වයක් තමයි ඒ දවස්වල තිබුෙණ්.  

හැබැයි, ඒක දැන් නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඔන්න ඔය 
කාරණය තමයි නුවර ඉඳන් ෙකොළඹට පාද යාතා යන්න පධානතම 
ෙහේතුව ෙවලා තිබුෙණ්. ෙවන කිසිම ෙදයක් ෙනොෙවයි. නුවර 
ඉඳන් ෙකොළඹට පාද යාතා යන්න පධානතම ෙහේතුව, පසු ගිය 
කාලෙය් වංචනික ෙලස උපයා ගත් ආදායම ඒ අයට අහිමිවීමයි. 
එෙහම නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවට හිමි ආදායම නැවතත් ජනතාවට 
ලබා ෙදන කමෙව්දයකට අපි දැන් කම-කමෙයන් ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ වාෙග්ම සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල් ලබා ෙගන, 
නැවතත් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න; ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජනයක් කරන්න; අෙප් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය 
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ෙම් අය දැන් වී වගාව ගැන කථා කරනවා. එය  කාෙලෝචිත 
පශ්නයක්. නමුත් 2014 අෙප් වී නිෂ්පාදනය වැඩි වශෙයන් තිෙබන 
ෙකොට පසු ගිය ආණ්ඩුව සහල් ආනයනය කරන්න තීරණය කළා.  
සහල් ආනයනය කරන්න එදා තීන්දු තීරණ ගත්ත අය, අද වී 
ෙගොවිතැන ගැන කථා කරනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට තීන්දුවක් ගන්න එළෙඹන ෙහොඳම අවස්ථාව තමයි  
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ඉදිරිෙය්දී එන පළාත් පාලන මැතිවරණය. ඒ පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය් දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂය  පමුඛ අෙප් කණ්ඩායම 
ජයගහණය කරවීම සඳහා නැවතත් ජනතාව තීන්දු කරයි කියා 
අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, 
ගරු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාත් යන ෙම් සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා ආර්ථික වශෙයන් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවශ්ය වැදගත් තීන්දු තීරණ ෙනොබියව අරෙගන ෙම් රට 
සාරවත් රටක් වාෙග්ම දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් බවටත් පත් 
කරන්න කටයුතු කරයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒක නියතයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා - නැත. ගරු අනුර සිඩ්නි 

ජයරත්න මහතා - නැත.  ගරු රාජ්ය අමාත්ය රවීන්ද සමරවීර 
මහතා  - නැත.  

මීළඟට ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා. 
 
 
[අ.භා. 5.20] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද සමහර කාරණා පිළිබඳ අපි කථා කරන ෙකොට අපි 
විෙශේෂෙයන් කල්පනා කරන්න අවශ්යයි,  වර්තමාන රජය ෙමොන 
වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ ෙම් ආණ්ඩුව බාර ගත්තාද කියන කාරණය. 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙකොන්ෙවලා, ආර්ථික වශෙයන් කඩා 
වැටුණු ආණ්ඩුවක් තමයි අපි බාර ගත්ෙත්.   

ෙමහිදී අපි විෙශේෂෙයන් මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. එනම් මැතිවරණය පවත්වන්නට ඕනෑ තරම් කාල 
සීමාව තිෙබද්දී, යම් නායකෙයක් වසරකට එකහමාරකට කලින් 
මැතිවරණයක් පවත්වනවා නම්, එෙසේ පවත්වන්ෙන් තමන්ට ඒ 
ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන යන්න බැරි නිසායි. එෙහම ආණ්ඩුවක් 
බාරෙගන, අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් 
නායකත්වෙයන් අද රට හරි පැත්තට අපි ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. 
දැන් ෙම් රටට ජාත්යන්තර වශෙයන් දැවැන්ත පිළිගැනීමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. පශ්න මැද ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනියන ෙකොට සමහර 
ෙවලාවට සමහර  අයට ෙම් දිහා බලා ඉන්න බැරිව, ෙචෝදනා 
කරන, උසුළු-විසුළු කරන අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
අපි කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් ගමන ඉස්සරහට යනවා. ඒක 
කාටවත් නවත්වන්න බැහැ. ෙමොකද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විටින් 
විට කියන ෙදයක් තමයි 2020 ෙවනතුරු ෙම් ආණ්ඩුව කිසිම 
ෙකෙනකුට පරාජය කරන්න; වට්ටන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි 
කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අභිෙයෝගය 
බාරෙගන යන ඒ ගමෙන්දී අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් බහුතරයක් ජනතාව කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පිරිසක් බව.  කෘෂි කර්මාන්තෙයන් 
යැෙපන ඒ පිරිසට ෙදන්න පුළුවන් හැම සහනයක්ම අපි ෙදන්න 
ඕනෑ.  

ෙම් කාලෙය් ඌව පළාෙත් අර්තාපල් අස්වැන්න ලැෙබනවා. 
ඒවා දැන් ෙවළඳ ෙපොළට එනවා. එතෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොළ 

ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙගොවි මහත්වරු තමන්ෙග් 
වගාවන්වල නිරත ෙවන්ෙන් ඒ වගාවට නැත්නම් තමන්ෙග් 
නිෂ්පාදනයට ෙහොඳ මිලක් තිෙබනවා නම් පමණයි. එෙහම 
නැත්නම් ඒ ෙගොවි මහත්වරු ඒ  වගාෙවන් ඉවත් ෙවනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව්දී  අර්තාපල් ගැන, මිරිස ් ගැන සහ අනික් 
සියලු කාරණා ගැන කථා කළා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් කරන උක් වගාව පිළිබඳව කථා 
කරන්න ඕනෑ.  ගරු අමාත්යතුමා සීනිවලට රුපියල් 30ක බද්දක් 
පනවා තිෙබනවා. ඒ බද්ද තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම උක් වගාෙව් 
යම්කිසි පගමනයක් ඇති ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
හැබැයි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අෙප් පළාත්වල 
පරිසරෙය් ඇති වන ෙවනස් වීම් අනුව, සමහර විට වගාෙව් සහ 
නිෂ්පාදනෙය් අඩු වැඩි වීම් ෙවන්න ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩ තිෙබන බව. 
උක් වගා කරන්ෙන් ෙමොන දිස්තික්කවලද, ආර්ථික වශෙයන් 
ෙමොන විධියට බැට කාපු දිස්තික්කවලද කියන එක අපි ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විශ්වාස 
කරන්න, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා වාෙග්ම, රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා 1986 අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කළ පැල්වත්ත සහ 
ෙසවණගල කියන කර්මාන්තශාලා ෙදෙකන් අද පවුල් 40,000ක් 
ජීවත් වනවා.  

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 2012, 2013 වර්ෂවල දරිදතාව 
පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන බැලුෙවොත්, මන්නාරමටත්, 
මුලතිව්වලටත් පිටි පස්ෙසන් අපි ඉන්ෙන්. ඒ තරම් දුප්පත්කෙම් 
පතුෙල් ඉන්ෙන් අෙප් ෙගොවි මහතුන් යම්කිසි විධියකින් ආරක්ෂා 
ෙකෙරන වැඩ පිළිෙවළක් හැෙදන්න ඕනෑ. ෙකෙනකුට කියන්න 
පුළුවන්, “ෙමටික්ෙටොන් 600,000ක, 700,000ක වාෙග් සීනි 
අවශ්යතාවක්  ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒෙකන් සියයට 10යි අපි 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්" කියලා. ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙම් 
කාරණෙය්දී ආරක්ෂා කරන්ෙන්, වී කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා ඉන්න 
ෙගොවි මහතුන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා ෙහෝ ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා ෙහෝ අද කිව්වා, වී 
වගාව පිළිබඳව. -මට මතක නැහැ හරියටම කවුද කිව්ෙව් කියලා.- 
ඇත්ත, වී වගාෙව් දැවැන්ත ගැටලුවක් අපට තිෙබනවා. එකක්, 
වැරදි කාලවල සහල් ආනයනය කිරීම. පහු ගිය කාලෙය් අපි 
දැක්කා, වී නිෂ්පාදනය ෙවලා ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට  සහල් 
ආනයනය කරන අවස්ථා. ඒ, අෙප්  වී නිෂ්පාදනය ගැන කල්පනා 
කිරීමක්, නැත්නම් ඒ ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් ෙනොකර ගත්ත 
තීරණයි. ඒ වැරදි  තීන්දු තීරණ නිසා ෙගොවි මහතුන් 
අසරණභාවයට පත් වනවා.  

වී නිෂ්පාදනෙය්දී අපි ෙත්රුම් ගත යුතු තවත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, අපි තවදුරටත් වී නිෂ්පාදනය වැඩි කරෙගන, 
වැඩි කරෙගන ගිහිල්ලා අහිංසක ෙගොවි මහතුන්ට තම නිෂ්පාදන 
ටැක්ටර්වල ෙගොඩ ගහෙගන ෙපෝලිම්වල, පාරවල්වල රස්තියාදු 
ෙවන්න ඉඩ ෙදනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒ අයව ෙවනත් විකල්ප 
වගා කමවලට ෙයොමු කරනවාද කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, උමා ඔය ව්යාපාරය යටෙත් අෙප් දිස්තික්කෙය් විතරක් 
අලුෙතන් වැව් 95ක් හදන්න. ඒ වැව් අනූපෙහේම ජලය වී වගාවට 
ෙයොදා ගත්ෙතොත්,  නැවත "වී අතිරික්තය" කියන පශ්නයට ෙගොවි 
මහතුන් අනිවාර්යෙයන් මුහුණ ෙදනවා. අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අරෙගන බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන මුං ඇට, 
කුරක්කන් ඇතුළු හැම  ෙභෝගයක්ම  පිට රටින් ෙගන්වනවා. ඒ 
යම් කිසි පමාණයක්. වී වගාවටම විතරක් ෙගොවි මහතුන් 
ෙයොදවන්ෙන් නැතුව අලුත් කම සහ විද්යාත්මක කම පාවිච්චි 
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කරලා, අස්වැන්න වැඩි කරලා අපි ආනයනය කරන අෙනකුත් 
ෙභෝගවල ඒ අඩුව පුරවන්න පුළුවන් නම්, මම විශ්වාස කරනවා, ඒ 
ෙගොවි මහතුන්ට අනිවාර්යෙයන්ම යම්කිසි ලාභයක් ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා. අපි තවදුරටත් ෙගොවි මහතුන් වී වගාවට ෙයොමු 
කරලා, ඒ අය වී වගාව තුළ සිර කරලා, පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවාද කියන එක ගැන අපි කල්පනා 
කරන්න අවශ්යයි.  

ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්, "සීනි නිෂ්පාදනයට අෙප් 
දායකත්වය සියයට 10යි. එෙහම නම් ෙමොකටද, සීනි මිල 
ෙමච්චරම වැඩි කරන්ෙන්" කියලා. මම හිතන හැටියට අෙප් රවි 
කරුණානායක ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් කල්පනා කරනවා ඇති, 
"පාරිෙභෝගිකෙයෝ අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අපි සීනි මිල ෙම් 
විධියට පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙමොකටද?" කියලා. එපමණ විශාල 
පිරිසක් ඉන්න ෙකොට ෙමොකටද ෙම් ගැටලුවට මුහුණ පාන්ෙන් 
කියලා එතුමා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, අද ෙලෝකෙය් 
පවණතාව ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය් පවණතාව, සීනි පරිෙභෝජනය 
ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ ෙහෝ අඩු කරන්න. අපි උදාහරණයකට 
ෙමක්සිෙකෝව වාෙග් රටක් ගනිමු. ඒ රටවල අද සීනි පාවිච්චි 
කරලා යම් යම් බීම වර්ග හදනවා නම් ඒවාට ෙවනම බද්දක් 
පනවනවා. ෙමොකද, සීනි පරිෙභෝජනය තුළින් ෙබෝෙනොවන ෙරෝග 
- non-communicable diseases, NCDs - වැඩි වීමක් වන නිසා. 
එෙහම නම් අෙප් රෙට් සීනි පරිෙභෝජනය වැඩි කරලා ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට වැඩි මුදලක් වියදම් කරනවාද, නැත්නම් ඒ වැය වන 
මුදල ඉතුරු කරනවාද කියලා අපි දැන් තීරණයක් ගන්න අවශ්යයි.  

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය නිශ්චිත කරලා තිෙබන පරිදි, 
දිනකට ගන්න ඕනෑ සීනි පමාණයට වඩා ෙදගුණයක් විතර අෙප් 
රෙට් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්යෙයන් ඒක ආසියානු කලාපෙය්ම 
රටවල වන ෙදයක්. අපි ෙම්වා ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
තවදුරටත් සීනි පරිෙභෝජනය වැඩි කරන්න අපි උදවු කරනවාද, 
එෙහම නැත්නම් සීනි යම්කිසි ස්ථාවර මිලක පවත්වාෙගන 
ගිහිල්ලා, අෙප් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් උක් වගාෙවන් ජීවත් 
වන විශාල ෙගොවි පිරිස ආරක්ෂා කරනවාද කියන කාරණය අපි 
කල්පනා කරන්න අවශ්යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, 
ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
බදු පනත යටෙත් වූ නියමයන් තුළින් යම්කිසි විධියකින් අෙප් 
ෙගොවි මහතුන් ආරක්ෂා ෙවයි කියලා. ඒ ෙගොවි මහතුන් අපි 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අතිවිශාල පිරිසක් ෙම් කමය තුළ 
තමන්ෙග් ජීවිකාව කරගන්නා නිසා.  

වී නිෂ්පාදනය විතරක් ෙනොෙවයි, මිරිස් නිෂ්පාදනය, අර්තාපල් 
නිෂ්පාදනය ආදී හැම ෙදයක්ම අපි අනිවාර්යෙයන්ම ආරක්ෂා 
කරන්න අවශ්යයි. ෙගොවි මහත්වරුන්ට  ඒ පහසුකම් ටික ෙදනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවුණා, වී 
නිෂ්පාදනෙය් අඩුවක් ෙවනවාය කියා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පිළිබඳව ගත්ත අලුත් වැඩ පිළිෙවළ ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් හරි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒකට ෙහේතුව, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා වැරදි ෙපොෙහොර, තමන්ට ඕනෑ 
විධියට, රජයට අවශ්ය විධියට ෙගනැල්ලා -ආනයනය කරලා- 
ෙගොවි මහත්වරුන්ට ෙබදා දුන් නිසා, ඒ ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරනවා 
හැර, ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ට ෙවනත් විකල්පයක් තිබුෙණ් නැහැ. 

නමුත්, අද ෙගොවි මහත්වරුන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්, තමන්ට 
ලැෙබන මුදලින් රසායනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරනවාද, එෙහම 
නැත්නම් කාබනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරලා මීට වඩා ෙහොඳ, 
අලුත් කමයකට කෘෂිකර්මාන්තය කර ෙගන යනවාද කියන එක. 
ඒ නිසා වී වගාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සෑම ෙද්කටම අද රජය 
ගත්ත තීරණ නිවැරැදියි කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සෑම 
කියාදාමයකින්ම ෙගොවි මහත්වරුන්ට යම් කිසි සහනයක් සලසන 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඉදිරි 
අවුරුදු හතර තුළ අනිවාර්යෙයන්ම ෙමහි පතිඵල අපට දකින්නට 
ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු 
අගමැතිතුමා, ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රටට 
ආෙයෝජකයින් ආෙව් නැහැ කියා. ආෙයෝජකයින් ලංකාවට 
එනෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම අහන්ෙන්, තමන්ට ලැෙබන සියයට 
ගණන කීයද කියලායි. ඒ නිසා ආෙයෝජකයින්ෙග් පැමිණීම එන්න 
එන්නම අඩු වුණා. ඒ නිසා තමයි, වියට්නාමය, බංග්ලාෙද්ශය, 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවලට ආෙයෝජකයින් ගිෙය්. ෙමොකද, ෙම් රටට 
වඩා ඒ රටවලදී ආෙයෝජකයින්ට තමන් කරන නිෂ්පාදනවලට 
අවශ්ය වාතාවරණය හැදුණා. එයින් අපට වුණු පාඩුව අති විශාලයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් ආෙයෝජකයින්ට ෙම් රටට 
එන්න අවස්ථාව දැන් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
අගමැතිතුමා පසු ගියදා කිව්වා, ෙමොණරාගල දිසත්ික්කයටත් අපි 
ඉඩම් ටික ෙවන් කර ෙගන තිෙබනවා කියා. ෙමවැනි ආකාරයට 
ආෙයෝජකයින් ඒම තුළින්, රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි වනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, රැකියා පශ්නයටත් -විරැකියාවටත්-  විසඳුමක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මට තිෙබනවා. 

ෙම් රෙට් නිවැරැදි ආර්ථික කළමනාකරණයක් කර, ඉදිරි 
කාලෙය්දී මීට වඩා ෙසෞභාග්යමත් රටක් බිහි කරන්න අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්තෙවමින්, මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
 II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජනවාරි 28 
දිනැති අංක 1951/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1761 1762 
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 III 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016  ෙපබරවාරි 29  දිනැති අංක 
1956/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

IV 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 මාර්තු 08  දිනැති අංක 
1957/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

V 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙපේල් 01  දිනැති අංක 
1960/59 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

VI 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 මැයි 12  
දිනැති අංක 1966/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
 

VII 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 මැයි 20  
දිනැති අංක 1967/57 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

VIII 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූනි 16  
දිනැති අංක 1971/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙර්ගු ආඥා පනත: ෙයෝජනාව 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள 

CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2016 ජූනි 16 දිනැති අංක 1971/23 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
නියමය 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER 
 
 

I 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 අෙපේල් 29 දිනැති අංක 1964/70 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
II 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 ඇ වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 

පනවන ලදුව, 2016 මැයි 2 දිනැති අංක 1965/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

III 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 ඇ වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 මැයි 16  දිනැති අංක 1967/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

IV 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 මැයි 19 දිනැති අංක 1967/52 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.08.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 

 
 

මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ජාතික පාසල් 
සංඛ්යාව වැඩි කිරීම 

ேதர்தல் ெதாகுதிகள் ேதா ம் ேதசியப் 
பாடசாைலகைள அதிகாித்தல்  

INCREASE OF NATIONAL SCHOOLS ON ELECTORAL BASIS 

 
 

[5.30p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, I move the following 

Adjournment Motion:  

" Almost  all over the country, it is observed that many districts have 
a very few National Schools functioning under the Central 
Government. Majority of the existing schools belong to Provincial 
Councils and each electorate contains only three or four schools. 
Many schools operating under Provincial Councils are  found to be 
short of teachers, equipment, building etc., which are the essential 
facilities for a smooth functioning of a school.  

 The existing National Schools having such facilities are not equally 
distributed even among such electorates and therefore, often 
children in rural areas are not provided with equal opportunities for 
education as enjoyed by those who are in close proximity to cities.  

 Therefore, the Hon. Minister of Education is requested to take over 
at least two schools that are functioning under Provincial Councils 
from each electorate in the island to the Central Government and 
convert them to be National Schools providing them with sufficient 
resources so that equal opportunities will be opened up for children 
in all over the country thus shedding off the presently existing 
differences for educational opportunities for them."  

Sir, with this Motion, I wish to draw the attention of 
the Hon. Minister of Education to the educational 
problems in different electorates.  

As you know, there are a very few National Schools, 
probably two or three, in each electorate. Out of 75-100 
schools in an electorate, only about three or four schools 
are being managed by the Central Government. In those 
schools administered by the provincial councils, children 
are suffering because of lack of facilities and are 
undergoing a lot of difficulties. When parents find out 
that facilities are not available in such schools in their 
electorate, they send their children to better schools in 
other areas. Therefore, if we open two or three National 
Schools with facilities in each electorate, we can solve 
this problem. Through the establishment of two or more 
National Schools in each electorate and upgrading the 
level of education of the students, the standard of 
education in each electorate could be  made parallel to 
that of the schools in big cities like Colombo and Kandy.  

Further, we have to upgrade the education in girls' 
schools administered by the provincial councils. It is also 
a problem. If we upgrade the education in those schools 
to the level of the National Schools, it will pave the way 
for us to provide equal opportunities for female students 
in higher education and also future development.  

Through providing more National Schools in each 
electorate we can uplift education level in rural areas so 
that the standard of education in those areas would be the 
same as that of the big cities. With the establishment of 
more National Schools, the competitive situation that 
prevails at times of school admission will ease. 
Generally, all  parents would like their children to go to 
good schools. But, if you establish two or three National 
Schools in each electorate and provide all the facilities - 
teachers, labs and so on - this competitiveness will 
definitely ease. Through the establishment of National 
Schools in each electorate, the personality of students in 
those areas will develop immensely due to opportunities 
available to take part in competitions at national level in 
the fields of sports, education and culture.  

Also, the transfer of teachers serving in these National 
Schools, which has not taken place for a long period, 
could be properly implemented. Progress in the field of 
education can be achieved by sharing human and physical 
resources available in each National School. Through the 
establishment of more National Schools, the educational 
standards could be uplifted and backward areas could be 
developed.  

 Sir, why I brought this Motion is because we come 
across these problems in every area, every electorate and 
in every district we go to. The Hon. Minister of 
Education is doing his level best to uplift the level of 
education. As you know, earlier, only 2 per cent of the 
GDP was allocated for education, but this time, it has 
gone up to 6 per cent. The Hon. Minister  is trying to 
provide facilities to all the schools.  

According to my point of view, if we increase the 
number of National Schools that come under the Central 
Government, we can improve the standard of those 
schools in  the future. Then, the students in rural areas or 
backward areas need not go outside and they will get an 
opportunity to enter a National School.  In  the Puttalam 
Electorate, which I represent, there are a lot of students 
who always try to go to Kandy, Colombo or Chilaw for 
education. But, there are poor students who are unable to 
do this. My electorate has only three National Schools 
whereas there are about 200 provincial schools. So, Hon. 
State Minister of Education, according to my suggestion, 
if we make another two or three National Schools under 
the Central Government, the Central Government can 
provide all the facilities and bring those schools up to the 
level of leading schools in the country. Then, the poor 
students who are capable, who are unable  to leave their  
electorates for education, will definitely go to those  
schools and they will  have the same facilities in the 
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future and they will prosper like the students of big  
schools such as Royal College, Trinity College and so on.  

In my electorate, I have personally seen these 
problems. Sometimes, the poor children are unable to 
carry on their education. I know, earlier the setup was 
entirely different. Now the Government is spending so 
much money. The allocation for education has been 
increased to 6 per cent. But, still, the provincial schools 
are not getting adequate facilities. There is a shortage of 
teachers. If we establish a few more National Schools and 
provide them with teachers and other facilities, the 
children will get that benefit. Therefore, I request the 
Hon. Minister of Education and the State Minister of 
Education to consider my Adjournment Motion, so that 
the poor students who are capable can study in the their 
area without going out to another area.   

Thank you very much.  
 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman 
இந்தப் பிேரரைணைய நான் ஆேமாதிக்கின்ேறன்.  
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.37] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  
ෙයෝජනාව ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව. පළමුෙවන්ම අපි, දැනට තිෙබන ෙම් අධ්යාපන 
කමෙව්දය දිහා බලමු. අපි දන්නවා, අද ලංකාෙව්  ජාතික පාසල් 
සහ පළාත් සභා පාසල් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පළාත් 
සභා පාසල් දිහා බලන විට අපි දකින ෙදයක් තමයි, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව පැවති කාල වකවානුෙව් පළාත් සභා පාසල් කමෙව්දය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, ඒ ෙද්ශපාලනීකරණය සෑම තැනකම 
ඔඩුදුවලා තිබුණු බව. ඒ බලධාරින්, එෙහම නැත්නම් පළාෙත් මහ 
ඇමතිවරයා, නැත්නම් පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා, ඒ පාසල්වල 
උගන්වපු ෙහොඳ ගුරුවරු ෙද්ශපාලන ෙහේතු නිසා මාරු කරපු 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා පාසල්වල 
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සිටියා. එෙහම 
හිටිෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත. මම හිතන හැටියට, ඒ 
ආයතනවලින්, පළාත් සභාවට අයත් පාසල්වලින් 
ෙද්ශපාලනීකරණය අයින් වුෙණොත්  අද අෙප් ගරු ෙමොෙහොමඩ් 
නවවි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් 
ෙවයි. සබරගමුව පළාත පමණක් ගත්ෙතොත්, අද  ඒ පළාත් සභාවට 
අයත් පාසල් විශාල පමාණයක් වැසී ගිහින් තිෙබනවා. මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් මුදල් දුන්නත්, ඒ මුදල් 
කමානුකූලව පාසල්වල සංවර්ධනය සඳහා වියදම් ෙනොකිරීම 
නිසායි ඒ පාසල් වැසී ගිහින් තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව, "ෙහොඳම 
පාසල ළඟම පාසල" කරන්න ආසනයකින් පළාත් සභා පාසල් 
ෙදකක් ෙතෝරා ෙගන, ඒ පාසල් ෙදක දියුණු කරන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතා ෙයෝග්යයි 
කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ මන්ද, එම 
පාසල් ජාතික පාසල් මට්ටමටම ෙගන ඒමට කටයුතු කරෙගන 
යන නිසා. මම සබරගමුව පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයකු විධියට 
ඉඳලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. සබරගමුව පළාත් සභාෙව් 
ඉන්න අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අවශ්ය විධියට කියා කරන්න පධාන 
අමාත්යතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 
එතුමාට ඕනෑ විධියට ගුරුවරු මාරු කරනවා; ලැයිස්තුවලට අනුව 
ළමයින් පාසල්වලට ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම සුදුසුකම් තිෙබන 
ළමයාට ඒ පළාත් සභාවල පාසල්වලට ඇතුළත් ෙවන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා 
ෙම් ෙව්ලාෙව් කියා සිටිෙය්. අපි පාසලක් වසනවාට වඩා, පාසලක් 
විවෘත කරලා තබන එක තමයි වැදගත්.  

ඈත ගම්වල ඉන්න දරුවන් අද නගරෙය් තිෙබන පාසල්වලට 
යන්න හදනවා. ඒකට ෙහේතුව  අද ගාමීය පාසල වැසී ගිහින් 
තිෙබන එකයි. ෙවනත් රටවල ළමෙයක් ගාමීය පාසලකට ගිහින්, 
ඊළඟට තමයි ජාතික පාසලකට ෙහෝ ෙවනත් පාසලකට යන්ෙන්. 
අද ගාමීය පාසලකට ගියාම උගන්වන්න අවශ්ය ගුරුවරු ඒ 
පාසෙල් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙඩස්, බංකු නැහැ; ළමයාට 
උගන්වන්න අවශ්ය කරන කළු ලෑල්ලක් නැහැ; ෙගොඩනැඟිලිවල 
වහල  නැහැ; වැසිකිළියක් නැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් පාසල්වල වැසිකිළි හදන්න ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
මුදල්වලින් පළාත් සභා පාසල්වල වැසිකිළි හැෙදනවාද නැද්ද 
කියන එකත් අපි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවායිනුත් මුදල් 
ගසා කන මහ ඇමතිවරු තමයි අද ඉන්ෙන්. අපි අද "යහ පාලන" 
ආණ්ඩුවක් හදලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ "යහ පාලනය" සෑම විටම 
පළාත් සභාෙව්ත් සිදු විය යුතුයි කියන එක මා ෙම් ෙව්ලාෙව්  
පකාශ කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාට  සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් අදහස් 
පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 5.43] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු එම්.එච්.එම්. නවවි 

මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් වටිනා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාව ගැන 
සාකච්ඡා  කරන ෙම් ෙවලාෙව් දී  එහි අන්තර්ගතය ෙනොවුණත් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහසින් පසු නැවත ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනෙය් ඉතාමත් විප්ලවකාරී පියවරක් ඉදිරියට තබන්න 
සූදානම් වන ෙවලාවක්, ෙම්. ඉතිහාසෙය් ඉඳලා  2015 වනෙතක් 
ආපු ගමෙන් දී පැවැති  විවිධ රජයන්, විවිධ ඇමතිවරුන් 
ෙනොෙයකුත්  තීන්දු තීරණ ෙගන තිෙබනවා.  ෙම් ගරු සභාෙව් මින් 
ෙපර කථා වුණා වාෙග්, ගෙම් පාසල වැහිලා නගරෙය් පාසල් 
අතෙළොස්සකට තරගකාරිත්වයක් ඇති වුණා. දරුවාෙග් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙදමව්පියන්ට දවෙසේ වැඩි කාලයක් පාසල් 
ළඟ රස්තියාදු ෙවන්න සිදු ෙවන ෙපෞද්ගලික පන්ති කමයක් 
ශීඝෙයන් ව්යාප්ත වුණු,    මංෙකොල්ලකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණු 
අධ්යාපන කමෙව්දයක් තමයි අපට උරුම ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් 
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[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා] 
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කමෙව්දෙයන් අපව මුදවා ගන්න; අෙප් ජාතිය මුදවා ගන්න විවිධ 
ඇමතිවරු, විවිධ නායකයන්, විවිධ ආණ්ඩු විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කළා.  

පසු ගිය කාලෙය් "ද්විතීයික පාසල් කමය" කියලා 
වැඩසටහනක් ආවා. ඒ වාෙග්ම, "පාසල් දහෙසේ ව්යාපෘතිය"  
යටෙත් මුළු රටම එකවර එක වැඩ පිළිෙවළකට ඇතුළත් කරන්න 
කියා කළා.  සමහර ගම්වලට ගියාම ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ අනිසි 
පතිඵල අද අපට දකින්නට ලැෙබනවා. දීර්ඝ කාලීනව කරපු 
අධ්යයනයකින් ෙතොරව, එක එක අයෙග් ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවන් මත ද්විතීයික පාසල් කමය සඳහා  හිතුමෙත්ට පාසල් 
නම් කර ෙගන තිෙබන වට පිටාවක් අෙප් දිස්තික්කවල 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 

මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එයට ෙහොඳම 
උදාහරණයක් තමයි කරන්ෙදනිය මධ්ය මහා විද්යාලය.  මුළු 
කරන්ෙදනිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයටම තිබුණු එකම සම්පත එම 
පාසලයි. කරන්ෙදනිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඈත එපිට 
ෙකළවරක පිහිටි ගෙම් පාසෙල් ඉෙගන ගන්නා දරුෙවකුට 
ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් ෙවලා එන්න තිබුණු පාසල, අද පාසල් 
හතක දරුවන් එන පාසලක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අද ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ඒ නිසා විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. 

කුඩා තැන ඉඳලා නැඟිටලා ආපු -කනිෂ්ඨ විද්යාලෙය් ඉඳලා 
දියුණු කරෙගන මහා විද්යාලය දක්වා ඉහළට ආපු- ඇතැම් පාසල් 6 
ෙශේණිය වනෙතක් සීමා කිරීෙමන්-ෙපෝෂිත පාසල් බවට පත් 
කිරීෙමන්- පාසලක අවශ්යතාව මත කම කමෙයන් දියුණු ෙවලා 
ආපු පාසල්වලට බරපතළ මරු පහරක් වැදිලා තිෙබනවා. එම 
පෙද්ශවල ජනතාවත් ඒ නිසා අද විශාල ආන්ෙදෝලනාත්මක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා; ෙනොෙයකුත් මැසිවිලි 
නඟනවා.  

වර්තමාන රජය ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහෙන් තිෙබන්ෙන්, 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" කියන සංකල්පය. ෙම් සංකල්පය 
අනුව ගෙම් පාසෙල් ෙමෙතක් තිබුණු ෙභෞතික සම්පත්වල අඩුව 
මුලින්ම පුරවන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම මානව 
සම්පත්වල අඩුව -පුහුණු ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය- පුරවමින්  ගණිතය, 
විද්යාව, ඉංගීසි වාෙග් වැදගත් විෂයන්වලට අදාළ ගුරු පුරප්පාඩු 
පිරවීම සඳහා පියවර ගැනීම,  ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික විෂයන්, කීඩා 
විෂයන් දියුණු කර ගෙම් දරුවන්ට එම විෂයන් පිළිබඳව 
අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙගන ඒම තුළින් 
"ගෙම් පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය ෙහොඳ සංකල්පයක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සඳහා බාධාවක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ඇතැම් පළාත් 
සභාවලින් ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ තිෙබන මුඛ්ය පරමාර්ථයන් ඉටු කර 
ගැනීම සඳහා පමාණවත් සහෙයෝගයක් ෙනොලැබීම තමයි ඒ 
බාධාව. ඒක තමයි ඇත්ත. සමහර උදවිය තවමත් පරණ පාෙර්ම 
තමයි යන්න හදන්ෙන්. අලුෙතන් හිතලා යම් ෙදයක් කරන්න 
ඔවුන්ට වුවමනාවක් නැහැ. අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ගන්නා 
ධනාත්මක පියවර ආපස්සට හරවන ඇතැම් පිරිස්  පළාත් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
අධ්යාපන විෂය සම්බන්ධෙයන් මධ්යම රජය සහ පළාත් සභා අතර 
ඉතා ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක්  තවමත් ඇති ෙවලා නැහැ කියන 
එකයි මට හිෙතන්ෙන්. එවැනි අඩුවක් අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම් 
තමන්ෙග් දරුවන් නගරෙය් පාසලකටම යැවිය යුතුයි කියලා ගෙම් 
මිනිසුන් තුළ තිෙබන ආකල්පෙයන් ඔවුන් මුදා ගන්න තිෙබන 

එකම විසඳුම තමයි අස්වීම් සහතිකය පාසෙල් නමින් නිකුත් කිරීම 
නතර කිරීම. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 10 තුළ 
කුමන පාසල හැදුවත්, ජාතික පාසල කියලා නම් කළත්, ෙවනත් 
විධියකින් නම් කළත්, නගරෙය් තිෙබන පාසල් හතරට-පහට 
තමයි ඉල්ලුම තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෝ රිච්මන්ඩ් විද්යාලයට, 
එක්ෙකෝ සංඝමිත්තා විද්යාලයට, එක්ෙකෝ සවුත්ලන්ඩ්ස් 
විද්යාලයට, එක්ෙකෝ මහින්ද විද්යාලයට තමයි ඉල්ලුම 
තිෙබන්ෙන්. ඈත ගමක ඉන්න ෙගොවියා, නැත්නම් ෙගවිලිය 
තමන්ෙග් දරුවා අර ෙගන ඇවිල්ලා නගරෙය් රස්තියාදු ෙවනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ෙගොවිතැන් කටයුතු කඩාකප්පල් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇතැම් ස්ථානවල ෙපෞද්ගලික ජීවිතත් කඩාකප්පල් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැටලුවට ෙදන්න පුළුවන් ෙහොඳම විසඳුම 
තමයි  අෙපොස සාමන්ය ෙපළ විභාග හා අෙපොස උසස් ෙපළ විභාග 
සහතික නිකුත් කරනවා වාෙග්ම අස්වීම් සහතිකයත් පාසෙල් 
නමින් නිකුත් කරන්ෙන් නැතුව අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
නිකුත් කිරීම. එෙහම කම ෙව්දයක් හදන්න පුළුවන් නම්,  ෙම් 
ආකල්පය පසු පස දිව යාම නතර කරන්න පුළුවන් කියලා මම 
ෙපෞද්ගලිකව  විශ්වාස කරනවා.  

දරුවාෙග් දක්ෂතාවන් හඳුනා ගන්නට ඕනෑ, පළමු වන-ෙදවන 
ෙශේණිවල ඉඳලායි. පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගයට මම ෙපෞද්ගලිකව 
මුළුමනින්ම විරුද්ධයි. පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාග කමය නතර විය 
යුතුයි. දරුවාෙග් දක්ෂතාව පැය තුනක පශ්න පතයකින් මනින්න 
බැහැ. ඒ ෙවනුවට දරුවාෙග් දක්ෂතාව හඳුනා ෙගන, හැකියාව 
හඳුනා ෙගන, ඔවුන්ෙග් කුසලතාව හඳුනා ෙගන කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් රජය අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් දරුවන් 
අසමත් කරන්ෙන් නැතුව අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය දක්වා 
අවුරුදු 13ක් පාසල් යන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න තීරණය කර 
තිෙබනවා.  එක් එක් දරුවා ගැන ෙවන ෙවනම ෙතොරතුරු 
ගබඩාවක් සකස් කරලා, එක් එක් දරුවාෙග් හැකියාවන් හඳුනා 
ෙගන, එක් එක් දරුවා අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා ෙතෝරා 
ගත යුත්ෙත් කුමන විෂයද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ අනුව කීඩාවටද, කලාවටද, එෙහම නැත්නම් 
විද්යාවද, ගණිතයද දරුවා වඩාත්ම දක්ෂකම් දක්වන ක්ෙෂේතය 
කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ අනුව එම දරුවාට 
ඉදිරියට යන්න මාර්ගය හදලා දිය යුතුයි. අවසානෙය්දී අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අස්වීම් සහතිකය නිකුත් විය යුතුයි කියන 
එක තමයි මාෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඊට සමගාමීව 
හැම දරුෙවකුටම සම ෙසේ කීඩා පහසුකම් ලැෙබන පරිදි අඩු 
ගණෙන් අධ්යාපන ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන්වත් කීඩා සංචිත 
පිහිටුවිය යුතුයි. එතෙකොට ගෙම් දරුවන් කිකට් ගහන්න ඕනෑය 
කියලා නගරෙය් පාසලට එන්ෙන් නැහැ. ගෙම් දරුවන් මැරතන් 
එකට ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑය කියලා නගරෙය් පාසලට එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන්වත්  
තාක්ෂණික විද්යාගාර ආදී පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි. එෙහම 
කමෙව්දයක් හැදුෙවොත් තමයි අද අෙප් ගම්බද ෙදම්ව්පියන් ඇලී 
ගැලී සිටින ආකල්පෙයන් ඔවුන් මුදා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියා 
මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙවන් කියන්ෙන් හැම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම සම 
ෙසේ ජාතික පාසල් පිහිටුවිය යුතුයි කියලායි. එෙහම විෂමතාවක් අද 
රෙට් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ සම්බන්ධෙයන් පුළුල් 
කතිකාවතකට යා යුතුයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
පිළිබඳව මාෙග්ත් එකඟතාව පළ කරනවා. තවත් කරුණු 
ෙබොෙහොමයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ වුණත් තවත් කථිකයන් 
ෙබොෙහොමයක් ඉන්නා නිසා එය පසුවට කල් තබමින්, කාල 
ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මන්තීතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ெகளர 

உ ப்பினர் நவவி அவர்களினால் ன்ைவக்கப்பட்ட ஒத்தி 
ைவப் ப் பிேரரைணயின்மீ  என் ைடய க த் க்கைள ம் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அ ராத ர மாவட்டத்திேல 
தமிழ்ெமாழி லமான ேதசியப் பாடசாைல ஒன்ேற ஒன் தான் 
இ க்கின்ற  என்பைத நான் கல்வி இராஜாங்க அைமச்சாிடம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் சிறந்த 

ைறயில் உயர்தரக் கல்விையக் கற்பதற்கான தமிழ்ெமாழி 
லப் பாடசாைல ஒன் கூட இல்லாத நிைலயில்தான் அந்த 

மாவட்டம் விளங்குகின்ற . அங்குள்ள 64 பாடசாைலகள் 
மாகாண சைபக்கு உாித்தானதாக இ க்கின்றன. சாஹிரா 
கல் ாி என்ற ஒேரெயா  பாடசாைல மாத்திரேம மத்திய 
அரசின்கீழ் இயங்குகின்ற . அ  கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
பல வ டங்களாக ெபயரளவில்தான் ேதசியப் பாடசாைலயாக 
விளங்கிய . இதனால், என் ைடய மாவட்டத்தில் குைறந்த 
பட்சம் ஐந்  பாடசாைலகைளயாவ  ேதசியப் பாடசாைல 
களாகத்  தர யர்த் மா  ெகளரவ கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சாிடம் நான் பணிவன் டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, அங்கு Science, Maths ேபான்ற பிாி களில் 
உயர் கல்வி கற்பிப்பதற்கான தரமான பாடசாைலகள்கூட 
இல்ைல. அங்கு மிகக் ெகட் த்தனமான மாணவ மாணவிகள் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்க ைடய ெகட் த்தனத்ைத 
ெவளிக்காட் வதற்கு அங்கு எந்தச் சந்தர்ப்ப ம் அைமவ 
தில்ைல. இப்ப யானெதா  சூழ்நிைலயில்தான் அ ராத ர 
மாவட்டத்தின் கல்விநிைல இ க்கின்ற . இன்  நாங்கள் 
பரவலாக எ த் ப் பார்த்தால் ெகா ம் , கண்  ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் கல்வியின் தரம் அதிகாித் க் காணப்ப வைத 
அவதானிக்கலாம். அேதேநரம் ேதசியப் பாடசாைல என்ற 
திட்டத்திேல பல ெப ம் பாடசாைலகள் உள்வாங்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம் எங்க ைடய பாடசாைலகளில் ஒேரெயா  
பாடசாைல மட் ந்தான் அந்தத் திட்டத்திேல உள்வாங்கப் 
பட் ள்ள . இதைனக் கவனத்திற்ெகாண்  அங்குள்ள 
மாணவர்க ம் உயர் கல்விையத் ெதாடரேவண் ம்; 
ெதாழில் ட்பாீதியில் ன்ேனற்றம் காணேவண் ம்; கல்வியில் 
ெவளி லேகா  ேபாட் ேபாட ேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் அதற்குாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்  த மா  
இந்தச் சைபயி டாக நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கல்வி என்ப  இலங்ைகயில் மட் மல்ல, உலகிேலேய 
க்கிய இடத்ைத வகிப்பதனால் ெகளரவ  உ ப்பினர் நவவி 

அவர்கள் கல்வியின் க்கியத் வத்ைதப் பற்றிய விடயங்ைள 
இந்தச் சைபயில் விாிவான ைறயிேல ன்ைவத்தார். 
அவ ைடய ன்ெமாழிைவ ம் என் ைடய ன்ெமாழி 
ைவ ம் ஒ  பக்கத்தில் ஒ க்கிப் ேபாட் விடாமல் அவற்ைற 
நைட ைறப்ப த் வ  தமிழ் ெமாழி ேபசக்கூ ய ெகளரவ 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்களின் கடைமப்பாடாகும்.  

அ ராத ர மாவட்டத்திேல விேவகானந்தா என்ற ஒ  
மாெப ம் மனிதனின் ெபயாில் உ வாக்கப்பட்ட கல்விச் 
சாைல ஒன்றி க்கின்ற . விேவகானந்தா் அவர்கள் இலங்ைக 
யில் மட் மல்ல  உலகத்தி ம் பிரசிதித்திெபற்ற ஒ வராக 
விளங்கியவர். ஆனால், இன்  அந்தப் பாடசாைல ெபயரள 
வில்தான் இயங்குகின்ற . இன்  அந்தப் பாடசாைல 
இ க்கும் நிைலையக் கண் ப்பாக நீங்கள் வந்  பார்க்க 

ேவண் ம்; அைதப் பற்றிய விடயங்கைள அறியேவண் ம். 
அந்தப் பாடசாைல ெபயரளவில்தான் உயர்தரப் பாடசாைல 
யாக இ க்கின்ற . ஆனால், ெசயல் ாீதியில் அங்கு ஒன் ேம 
யில்ைல. அந்தப் பாடசாைல அைமந்தி க்கும் இடத்ைதக்கூட 
மாகாண அரசு ைகப்பற் வதற்குப் பல யற்சிகள் 
ெசய் வ கின்ற . அதைனப் பா காக்க ேவண் ய  கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சராகிய உங்க ைடய கடைமயாக 
இ க்கின்ற .   

இந்த நாட் ேல மிகப் ெபா ப்பான கல்வி அைமச்ைச 
எங்க ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்க ம் ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்க க்குக் ெகா த் ள்ளார்கள்.  அவர் 

க்கியமான, திறைமமிக்க ஓர் அைமச்சர்.  அவர்  ெபா த்த 
மான ாீதியில் அ ராத ர மாவட்டத்தி ள்ள 64 பாடசாைல 
களில் ஆகக் குைறந்த  34 பாடசாைலக க்கு இன, மத 
பாகுபா ன்றி 410 மில் யன் பாைய வழங்கி ள்ளார். 
கடந்த 20 வ ட காலத்தில் இ ந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒ  
ேபா ம் அ ராத ர மாவட்டத்தின் கல்விக்கு எந்தவைகயி ம் 
உதவி ெசய்யவில்ைல.  ஆனால், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
பதவிக்கு வந்த டேன 410 மில் யன் பாைய ஒ க்கீ  
ெசய்தார். அ மட் மல்ல, அங்குள்ள ேதசியப் பாடசாைல 
யான சாஹிரா கல் ாிக்கு 110 மில் யன் பாைய ம் அவர் 
ஒ க்கியி ந்தார். இப்ப யான ஒ  மகத்தான பணிைய இந்த 
அரசு ெசய் ள்ள .  அந்தவைகயில், மத்திய மாகாணத்ைதப் 
ேபான்  அ ராத ர மாவட்டத்ைத ம் உங்கள் உள்ளத்தி 
ெல த் , நாங்கள் ன்ைவத்த ன்ெமாழி கைள நீங்கள் 
நிைறேவற்றேவண் ெமன்  மீண் ம் ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்களிடம் தாழ்ைமயாகக் ேகட் ெகாள்வேதா , 
எனக்கு இங்கு ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 
நன்றிைய ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.58] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙගන ආ ජාතික පාසල් පමාණය වැඩි කිරීම සහ 
එම පාසල්වලට අදාළ පහසුකම් වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් මටත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධව පළමුෙවන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඇත්තටම  ජාතික පාසල් ෙනොතිබුණා නම් අද වනවිට 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වල උසස් 
ෙපළ අධ්යාපනය කියාත්මක ෙනොෙවන මට්ටමක් ෙවන්න 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පෙද්ශ ගත්තාම, "ජාතික පාසල්" 
සංකල්පය   ෙනොතිබුණා නම් එම දරුවන්ට උසස් ෙපළ අධ්යාපනය 
ලබන්නට ස්ථානයක් නැහැ. එම ජාතික පාසල්වල තිෙබන්ෙන්ත් 
උසස් ෙපළ කලා විෂයයන් පමණයි. ෙම් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ 
අපි අද මුහුණ ෙදන පධාන පශ්නයක් තමයි, ගාමීය පෙද්ශවල 
තිෙබන පාසල්වලට විද්යා, ගණිත, ඉංගීසි සහ තාක්ෂණික 
විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් ෙසොයා ගන්නට ෙනොහැකිවීම. පත්වීම් 
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ලබා දීලා නගරෙයන් ෙකොතරම් ගුරුවරු පමාණයක් ගාමීය 
පෙද්ශවලට යැව්වත්, ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ඒ පළාත්වලින් 
මාරුවීම් ලබා ෙගන එනවා.  

අපි ෙකොතරම් ෙසොයා බැලුවත්, උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී 
සිට විද්යා, ගණිත, ඉංගීසි සහ තාක්ෂණික විෂයයන්වලට අදාළව 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා ගත් උපාධිධාරින් ෙසොයා ගැනීමට 
අපට හැකියාවක් නැහැ. අද ෙවනෙකොට උතුරු-මැද පළාෙත් 
උපාධිධාරි ගුරු පත්වීම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම විද්යා, ගණිත, ඉංගීසි සහ තාක්ෂණික විෂයයන්වලට 
අදාළව පශ්න පත ෙදකකින් යුත් -එක පශ්න පතයකට ලකුණු 
සියය බැගින් ලකුණු ෙදසියයක් ලබා  ෙදන- විභාගයට ෙපනී සිට 
එයින් ලකුණු 40ක්වත් ගන්න බැරි අෙප්ක්ෂකයන්ට පවා ගුරු 
පත්වීම් ලබා දිය යුතු තැනට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයට 
ෙහේතුව තමයි,  ජාතික පාසල ගත්තත් එම පාසල්වල උසස් ෙපළ 
විද්යා, ගණිත හා ඉංගීසි වැනි විෂයයන් ඉගැන්වීම ෙබොෙහොම 
අඩුවීම. උගන්වනවා අඩුයි. ඒ නිසා දරුවන් ෙබොෙහෝ විට ෙයොමු 
ෙවන්ෙන් අදාළ පාසෙල් තිෙබන විෂයයන්වලට විතරයි. දුර බැහැර 
යවා ෙහෝ විද්යා, ගණිත, ඉංගීසි හා තාක්ෂණික විෂයයන්වලට 
අදාළ අධ්යාපනය ඒ දරුවන්ට ලබා ෙදන්න තරම් ඔවුන්ෙග් 
ෙදමවුපියන්ට හැකියාවක් නැහැ. ආර්ථික පසුබිමක් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් විෙශේෂිත වූ විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් අද අපට බරපතළ වූ 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙවනෙකොට අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් බලධාරින් ෙපලඹී තිෙබනවා, 
උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි දරුවන් එම විභාගෙය් 
පතිඵල මත බඳවා ෙගන උසස් ෙපළ ගුරුවරුන් වශෙයන් පුහුණු 
කරන්නට. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා බිහි කළ 
නිදහස් අධ්යාපන සංකල්පය තුළ මධ්යම රජෙයන් කියාත්මක වන 
ජාතික පාසල් කමයක් තිෙබන අවස්ථාවකදී පවා අද අෙප් රෙට් 
අධ්යාපනය එවැනි මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ජාතික පාසල් පමාණයත් ෙනොතිබුණා නම් ෙම් රටට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා ඒ අනුව අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා පළාත් සභා පාසල්වලින් කිහිපයක් ෙහෝ පවරා ෙගන ජාතික 
පාසල් මට්ටමට එම පාසල්වලටත් පහසුකම් ලබා දීලා ඉගැන්වීම 
සහ එම පාසල් මධ්යම ආණ්ඩුව මගින් කියාත්මක වන, පාලනය 
වන පසු බිමක් නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ෙමොෙහොමඩ් 
නවවි මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ෙහොඳ අදහසක් වශෙයන් 
මම දකිනවා. ෙමම ජාතික පාසල්වලටත් මම ෙපර සඳහන් කළ 
විද්යා, ගණිත, ඉංගීසි සහ තාක්ෂණික විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් 
පමාණවත් මට්ටමින් ගුරුවරුන් ලබා දිය යුතුයි කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ජාතික පාසල් තුළ ගුරුවරුන් මාරු කිරීෙම් කමෙව්දයක් 
කියාත්මක කිරීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි 
ජාතික පාසල් පමාණය සුලභ ෙනොවීම. සුලභ ජාතික පාසල් 
පමාණයක් තිබුණා නම් එෙසේ ගුරුවරුන්ෙග් මාරුවීම් කරන්න 
හැකියාව තිබුණා. ඒ වුණාට තිෙබන ජාතික පාසල් පමාණය 
ෙබොෙහොම ස්වල්පයක් නිසා ඒ කමෙව්දය කියාත්මක කිරීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ.  

වර්තමාන රජෙය් අධ්යාපන ඇමතිතුමා විසින්, ''ළඟම පාසල - 
ෙහොඳම පාසල'' සංකල්පය යටෙත්, ෙම් පාසල්වල තත්ත්වය ඉහළ 
නංවන්නට රුපියල් මිලියන 63,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒ මුදල් පළාත් සභා පාසල්වලට ෙයොමු කරන  නිසා, 
පළාත් සභාවලට ඒ මුදල් ලබා ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. අද වන විට ඒ 
පළාත්වල ඉන්න මහ ඇමතිවරුන්ෙග් කියා කලාපයත් එක්ක, ඒ 
මුදල්වලින් බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කවලට යාෙම් හැකියාව 
තිෙබනවාද, නැතිද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් ජාතික පාසල්වල තත්ත්වය ඉහළ නංවන ෙකොට, 

අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් විතරක් බැලීම පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ඒ පාසල්වල  කීඩා, සුභසාධන කටයුතු, විෙශේෂෙයන්ම 
වැසිකිළි-කැසිකිළි පහසුකම් ගැන ෙසොයා බැලිය යුතුයි. වැසිකිළි-
කැසිකිළි පහසුකම් ෙනොතිබුණු පාසල්  සියයට 10ක පමණ 
පමාණයක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් 
විෙශේෂෙයන් සැලකිල්ල ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙභෞතික සම්පත් දියුණු කරන්න 
පාසල්වලට මුදල් ෙවන් කළා. ඒ මුදල්වලින් සිදු වුෙණ්, පාසල්වල 
සංවර්ධන කටයුතුවලට වැඩිය තමන්ෙග් හිතවාදින්ට ෙකොන්තාත් 
ලබා දීෙම් කටයුතුයි. සමහර පාසල්වලට විද්යාගාර ලබා දුන්නා. 
මම දන්නා එක පාසලක් තිෙබනවා. ළමයින් 34ෙදෙනකු ඉන්න ඒ 
පාසලට විද්යාගාරයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි මධ්යම 
ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක වන මධ්ය මහා විද්යාලයට ඒ විද්යාගාරය 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

අපි මනා සැලසුමකින් යුතුව ජාතික පාසල් නිර්මාණය සහ 
සංවර්ධනය කෙළොත් අධ්යාපන වශෙයන් අපට විශාල දියුණුවක් 
ලබා ගන්න හැකි ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ජාතික පාසල් 
ෙව්වා, පළාත් පාසල් ෙව්වා, දුෂ්කර පළාතක පාසලකට යන 
ගුරුවරෙයකුට අද මුහුණ ෙදන්න  සිදු ෙවන්ෙන් අතිශයින්ම දුෂ්කර 
තත්ත්වයකටයි. සමහර ෙවලාවට ඒ පාසලට විදුලිය නැහැ. සමහර 
පාසල්වලට ජල පහසුකම් නැහැ; පවාහන පහසුකම් නැහැ. සමහර 
ගුරු නිවාසවල හරි හැටි වහලයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යභාරෙය්දී ෙම් 
ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ගුරුවරෙයක් වශෙයන් පත් කරලා පාසලකට යවන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර පෙද්ශවල පාසලකට යවන ෙකොට ඒ 
ගුරුවරයාට ඒ පළාෙත් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පසුබිම නිර්මාණය 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ගුරුවරයාට දුෂ්කර පළාතට ගිහිල්ලා, ඉන්න ගුරු 
නිවාසය හරියට නැත්නම්, ඒ අවශ්ය කරන ජල පහසුකම්, විදුලිය 
පහසුකම් නැත්නම් ඒ ගුරුවරයා ඒ ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ආරක්ෂාව තිෙබන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරුමැද වාෙග් පළාත් ගත්තාම වල් අලි 
තර්ජනය අද බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර ගුරුවරුන් වල් අලි පහාරවලින් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒක නිසා ෙම් කටයුත්ෙත්දී විෙශේෂෙයන්ම ඒ දුෂ්කර පළාත්වල 
ෙසේවය කරන ගුරුවරුන්ෙග් පහසුකම් නඟා සිටුවීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් මන්තීතුමා. 

ඊට කලින්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[பி.ப. 6.06] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

இன்  ெகளரவ உ ப்பினர் ஹமட் நவவி அவர்களி 
னால் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற, ேதசியப் பாடசாைலகைள 
அதிகாிக்கேவண் ம் என்ற பிேரரைண ெதாடர்பாகப் 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக நன்றி 
ையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  உண்ைமயிேல இ  
மிக ம் க்கியமான ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இன்  
கிழக்கு மாகாணத்தில், குறிப்பாக தி ேகாணமைல மாவட்ட 
மான  கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டெமன்  
உச்சாிக்கப்ப கின்ற . எத்தைனேயா பாடசாைலகள் 
அவற் க்கான அ ப்பைட வசதிகளில்லாமல் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற ஓர் அவல நிைலையப் பார்க்கக்கூ ய ஓர் 
இடமாக எங்க ைடய மாவட்டம் இ க்கின்ற .  அதாவ , 
ஒேர வகுப்பைறயில் 3 அல்ல  4 வகுப் க்கள் 
நைடெப கின்ற பாடசாைலகள், ெவ ம் ெபயரளவிேல 
பாடசாைலகளாகப் பதி  ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகள், 20 
ஆசிாியர்கள் ேதைவப்ப கின்ற பாடசாைலக க்கு 
ெவ மேன 8 அல்ல  7 ஆசிாியர்கைளக் ெகாண்ட 
பாடசாைலகள் எனக் குைறகள் நிைறந்த பாடசாைலகைளக் 
ெகாண்ட ஒ  மாவட்டமாக ம் பாடசாைலக் கல்வி 
விடயத்திேல பின்தங்கிய மாவட்டமாக ம் அ  இ க்கின்ற .  
ஆைகயால், எங்க ைடய மாணவ மாணவிகள் மிக ம் 
திறைமசா களாக இ ந்தா ம் அவர்க ைடய திறைமகைள 
ெவளிக்ெகாண் வர யாமல் டக்கப்ப கின்ற நிைலதான் 
இன்  எங்க ைடய பிரேதசத்திேல நில கின்ற .   

ேம ம், எத்தைனேயா வ டங்க க்குப் பின்னர் நாம் 
எதிர்பார்க்க யாத அள க்கு இன்  இந்த அரசாங்கத் 
தினால் கல்விக்காகப் பாாிய நிதி ஒ க்கப்பட் ந்தா ம், 
அந்த ஒ க்கீ கள் சாியான ைறயில் அந்தந்தப் பாடசாைல 
க க்கு அல்ல  கல்வித் ைறக்குப் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றனவா? என்பைதக் கண்காணிப்பதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்கப்படேவண் ம் என்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
நான் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இதற்கு ன் 
கல்விக்ெகன்  எத்தைனேயா ேவைலத்திட்டங்கள் ன்ைவக் 
கப்பட்டா ம் எவ்வளேவா நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டா ம் அவற்ைற ைமயாக அ பவிக்க யாதவர் 

களாக எங்க ைடய பிரேதசத்தி ள்ளவர்கள் இ ந்தார்கள். 
இன்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில்  ர், கிண்ணியா 
ேபான்ற பகுதிகளில் திறைமயான மாணவர்கள் இ ந் ம் 
அவர்க க்கு கணித, விஞ்ஞானப் பிாி கள் இல்லாத ஒ  
நிைலேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, எதிர்காலத்திேல சிறந்த 
மாணவர்கைள உ வாக்க ேவண் ெமன்றால், ெவ மேன 
ஒ க்கீட் ம் ேபச்சி ம் அவர்களின் கல்விையப் பற்றிக் 
கைதத் க்ெகாண் ப்பைத வி த் , இதற்கான தீர் கைள 
எட்டக்கூ ய விடயங்கைள ன்ென க்க ேவண் ம்.   

குறிப்பாக என் ைடய ெதாகுதிைய எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்கு இரண்  பாடசாைலகள்தான் ேதசியப் பாட 
சாைலகளாக இ க்கின்றன. அவற் டன் இன் ம் இரண்  
ேதசியப் பாடசாைலகைள அைமப்பதற்கான ேவண் ேகாைள 
நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ஏற்ெகனேவ 
வி த்தி க்கின்ேறன். எனேவ, அதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ம் யற்சிைய ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்  ேமற் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்   ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  மாகாணத்தி ம் கல்வி விடயத்தில் இன்  ஏேதா 
ெவா  வைகயிேல றக்கணிப் கள் நடந் ெகாண் க் 
கின்றன. திறைமயான மாணவர்கள் இ ந் ம் ஏேதாேவார் 
அ ப்பைடயில் இன்  அவர்க ைடய திறைமகள் 
ெவளிக்ெகாணரப்படாத ெசயற்பா கள் நிகழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றன. எனேவ, இவ்வாறான விடயங்கைள விேசட 
கண்காணிப்பின்கீழ் எதிர்ேநாக்கி அதற்கான தீர் கைள 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெபற் த்தர ேவண் ெமன் ம்  
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  கின்ேறன். 

உண்ைமயிேல இந்தப் பிேரரைண மிக ம் க்கியமான 
ெதான்றாகும். இன்  நாங்கள் மாகாண சைபயில் இ க்கின்ற 
அைமச்சர்கைளக் குற்றஞ் சாட் க்ெகாண் க்கின்ேறா 
ேமெயாழிய, அவர்க க்கு நிதி எவ்வா  கிைடக்கின்ற  
என்பைதப் பற்றிச் சிந்திப்பதில்ைல. அவர்கள் மத்திய 
அரசிடமி ந்  நிதிையப் ெபற்ேற அந்தச் ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்யக் காத் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இன்  எத்தைனேயா 
பாடசாைலகளில் அதிபர், ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற இ ந்  
ெகாண் க்கிற . அ மட் மல்ல, பாடசாைல ஊழியர் 
நியமனங்கைளக்கூட மாகாண சைபயினால் ெசய்ய யாத 
சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, மாகாண சைபயின் 
கீழான மிக ம் திறைமயான சில பாடசாைலகைள இனங் 
கண்  அந்தப் பாடசாைலகைளத் ேதசியப் பாடசாைலகளாகத் 
தர யர்த் வதற்கான நடவ க்ைகைய ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , இந்தப் 
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தைமையயிட்  ெகளரவ நவவி 
அவர்க க்கு மீண் ம் இந்த இடத்தில் நன்றிையக் கூறி, 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

[பி.ப. 6.11] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
குறிப்பாக மாகாண சைபயின் கீழான பாடசாைலகளில் நில  
கின்ற பற்றாக்குைறகைள நீக்கும்வைகயில், ஒ  ெதாகுதியில் 
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ஆகக்குைறந்த  இரண்  பாடசாைலகைளயாவ  மத்திய 
அரசின்கீழான ேதசியப் பாடசாைலகளாக மாற் வத டாக 
அந்தப் பிரேதசத்தி ைடய கல்வி அபிவி த்தியிேல ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ம் என்ற அ ப்பைடயில் 
இங்கு ெகளரவ உ ப்பினர் நண்பர் நவவி அவர்கள் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற இந்தப் பிேரரைணமீ  ேபசுவைத 
யிட்  நான் மிக ம் சந்ேதாஷமைடகின்ேறன்.  

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் என் ைடய 
ெந க்கமான நண்பர் ஆவார். அவர் அரசிய ல் நீண்டகால 
அ பவம் ெகாண்டவர். உண்ைமயில் ேதசியப் பாடசாைலகள் 
பல்ேவ பட்ட வளங்கைளக் ெகாண் க்கின்றன; இந்த 
நாட் ைடய கல்வித் ேதைவயிேல க்கியமான 
பங்களிப்ைபச் ெசய்  வ கின்றன. மாகாண சைபயின் கீழான 
பாடசாைலக ம் அவ்வா  பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற அேத 
ேநரம், வளப்பற்றாக்குைற காரணமாக ேதசியப் பாடசாைலகள் 
ேபான்ற ஒ  சிறப்பான கல்விைய வழங்க யாத நிைலயில் 
இ ப்பைத நா  வதி ம் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

இன்  பாடசாைலகளிேல குறிப்பாக கணித, விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்பப் பாடங்க க்கான  - Mathematics, Science, IT 
subjects க்கான - ஆசிாியர் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கி ம் அதற்கு ெவளியி ள்ள 
அேநகமான தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைலகளில் விஞ்ஞான, 
கணித ஆசிாியர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் GCE உயர்தர 
வகுப் க்களில் Science, Mathematics பிாி கள் நி த்தப் 
பட் க்கின்றன. இதனால் ெபற்ேறார் தம  பிள்ைளகைள 
Arts, Commerce பிாி களில் மாத்திரம்தான் ப ப்பிக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . காரணம், GCE உயர் தரத்தில் 
Mathematics, Science பிாி களில் உள்ள ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற காரணமாக அந்தப் பாடங்களில் மாணவர்கள் 
சிறப்பான கல்விையப் ெபற் க்ெகாள்ள யாைமயாகும். 
எதிர்கால விஞ்ஞான, கணினி கத்தில் இன்  நாங்கள் 
உ வாக்குகின்ற Arts and Commerce graduates இனால் 
எந்தப் பிரேயாசனத்ைத ம் அைடய யா . எப்ெபா ம் 
இவர்க க்கு இந்த நாட்  அரசாங்கத்தினால் மாத்திரம் 
ெதாழிைலக் ெகா க்க யா . வ டாந்தம் ெவளிேய கின்ற 
ஆயிரக்கணக்கான Arts and Commerce graduatesக்கு நாங்கள் 
ெதாழில் வழங்கிக்ெகாண்  இ க்க யா . அேதேநரம், 
Mathematics and Science Graduatesக்கு அரசாங்கம் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்கினா ம், அவர்க க்கு ெவளிநாட் ம் 
நிைறய ெதாழில் வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, அதற்கு 
ஏற்ப எங்க ைடய மாணவர்கைள நாங்கள் பயிற் விக்க 
ேவண் மாக இ ந்தால்,  மத்திய அரசு இதற்கான விேசட 
ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ம். இந்த நாட் ேல GCE 
உயர்தர வகுப் க்க க்கு Mathematics and Science teachers 
பற்றாக்குைறயாக இ க்கின்ற பாடசாைலகளில் அவற்ைறப் 

ர்த்திெசய்வ டன், ஏைனய பாடசாைலகளி ம் Mathematics 
and Bio-science பிாிவில் ப க்கக்கூ ய சூழ்நிைலகைள 
உ வாக்குவதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  ெமத ஸ்ற் மத்திய கல் ாி கிட்டத்தட்ட 150 
வ டங்கள் பைழைமவாய்ந்த ம் தன்ைமயான மான ஒ  
பாடசாைல; மட்டக்களப்  நகாில் இ க்கின்ற மிகச் சிறந்த, 
சகல ச கங்க ம் ப க்கின்ற ஒ  பாடசாைல; குறிப்பாக, 

த்த காலத்தி ம்கூட மட்டக்களப்பிேல தமிழ், ஸ் ம் 
மாணவர்கள் ஒன் ேசர்ந்  ப த்த பாடசாைல. எனி ம், 

இப்பாடசாைல ரதி ஷ்டவசமாக ேதசியப் பாடசாைலயாக 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. மட்டக்களப்பில் இ க்கின்ற ஏைனய 
பாடசாைலகள் உள்வாங்கப்பட்டேபா , - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one minute more. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Sir, I will wind up in about two minutes’ time. 

அந்தப் பாடசாைல பல்ேவ பட்ட காரணங்களால் ேதசிய 
பாடசாைலக க்குள் உள்வாங்கப்படவில்ைல. அண்ைமயிேல 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்தப் பாடசாைலக்கு விஜயம் 
ெசய்தேபா , அவாிடம் அந்தப் பாடசாைலயின் அதிப ம் 
ெபற்ேறா ம் இந்தக் ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத்தார்கள். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இன்  நான் உங்களிடத்தில் 
ஒ  ேகாாிக்ைகைய மாத்திரம் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , நீங்கள் ஒ  விேசட அ ப்பைடயில், 
மட்டக்களப்பில் மிகப் பழைமவாய்ந்த இந்த Methodist Central 
Collegeஐ தய ெசய்  ேதசிய பாடசாைலக க்குள் 
உள்வாங்கச் ெசய் ங்கள்! அதற்குத் ேதைவயான சகல 
உதவிகைள ம் நாங்கள் ெசய்வதற்கு ஆயத்தமாக 
இ க்கின்ேறாம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அந்த 
உதவிைய எங்க ைடய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் கல்வி 
வளர்ச்சிக்காகச் ெசய் தர ேவண் ம் என்  ேகட் , 
உங்க ைடய பணிகைள ம் ேசைவகைள ம் பாராட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி!  
 

[අ.භා. 6.17] 
 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිසරයට බද්ධ ෙවලා, 

අතීතෙය්, -අපි පුංචි කාලෙය්- ඉෙගන ගත්තු පාසල් කමය ෙවනස් 
ෙවලා අද යාන්තීකරණය වුණු අධ්යාපනයකට අෙප් දරුෙවෝ 
එළැඹිලා ඉන්න යුගයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව තුළ 
තිෙබන වැරැදි ආකල්ප නිසා අද නගරය තුළ තිෙබන 
පාසල්වලටම දරුවන් යවන්න උත්සාහ කිරීෙමන් ඒ පාසල්වල 
ෙබොෙහොම තදබදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් ජාතික පාසල් 352කුත්, පළාත්බද පාසල් 9,792කුත් 
පවතිනවා. ෙම් ජාතික පාසල් 352න් එකකට තමන්ෙග් දරුවා 
ඇතුළු කර වීම තමයි ෙදමව්පියන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආකල්පය ෙවනස් කිරීම ටිකක් අසීරුයි. එෙහම 
නම්, රජයක් හැටියට අපි ෙමොකක්ද ගන්නා පියවර? ෙම් පාසල් 
විමධ්යගත වීම, ඒ කියන්ෙන් ෙම් ජාතික පාසල් පිහිටලා තිෙබන 
ස්වභාවය බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ඒ සියලුම ජාතික පාසල් 
නගරය තුළ ස්ථාපිත ෙවලා තිබීම මත ෙම් ගම්වල ඉන්න ළමයින් 
නගරයට ෙගෙනන්න ෙදමව්පිෙයෝ උත්සාහ ගන්නා බව. ඒ ෙහේතුව 
මත නගරය තුළ ෙබොෙහෝ පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා දකින 
ෙදයක් ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ. මාතෙල් දිස්තික්කෙය්, මාතෙල් 
නගරය තුළම ජාතික පාසල් හතරක් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. 
මාතෙල්  දිස්තික්කෙයන් හරි අඩක් භූමිය ගත්තාම -මෙග් ආසනය 
තුළ- තිෙබන්ෙන් එක ජාතික පාසලයි. එතෙකොට තත්ත්වය 
ෙකොෙහොමද කියන එක ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි ෙවනවා ඇති.   

ෙකොෙහොම ෙවතත්, ළඟම පාසල තමයි ෙහොඳම පාසල විය 
යුත්ෙත්. දරුවාෙග් නිදහස, දරුවාෙග් කාලය ගැන අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සැලකිලිමත් විය යුතුයි. දරුවා අධ්යාපන කාර්යෙය් ෙයෙදනවාට 
අමතරව, තම පරිසරය සමඟ බද්ධ විය යුතුයි. එයින් ඈත් වී දරුවා 
ෙරොෙබෝ ෙකෙනක් වීම තුළ අද සාරධර්ම පිරිහී, එය සමාජ 
ව්යසනයන් ෙබොෙහොමයකට ෙහේතු ෙවනවා. අද දරුවා හරි 
අවිෙව්කියි; දරුවා තරගයකට දාලා. අද  පවතින අධ්යාපන කමයම 
වැරදියි කියා මම හිතනවා. දරුවා තරගයකටයි අප පුරුදු 
කරන්ෙන්. ඉපදුණු දවෙසේ ඉඳලා ෙකොයි ෙමොන්ටිෙසෝරියටද දා 
ගන්ෙන්, ඊට පස්ෙසේ  පළමුවන වසරට දා ගන්ෙන් ෙකොතැනටද 
කියලායි කල්පනා කරන්ෙන්. ළමයාට ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙබොරු 
ටික  උගන්වනවා, පාසෙල් interview  එෙක්දි  කියන්න. ඊට 
පස්ෙසේ පෙහේ ශිෂ්යත්වයට පළමුවන වසෙර් සිටම tuition  යවනවා. 
ෙම් විධියට කටයුතු කරද්දී, තමන් ගැන පමණක් හිතන, ෙබොෙහොම 
ආත්මාර්ථකාමී දරුෙවක් තමයි  සමාජයට අප සකස් කරන්ෙන්. මා 
කියන්ෙන් මෙග් දරුවනුත් ඇතුළුවයි. අෙප් දරු වනුත් ෙම් 
තත්ත්වයට මුහුණ දී තිෙබනවා. එම නිසා ළඟම පාසල තමයි 
ෙහොඳම පාසල විය යුත්ෙත් කියා මම හිතනවා. එම නිසා අඩුම 
තරමින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට එක ජාතික 
පාසලක්වත් එකතු විය යුතුයි. ෙමොකද, ආකල්පයක් තිෙයනවා, 
"ෙහොඳම පාසල ජාතික පාසල" කියා. නමුත් ඒ ආකල්පය වැරදියි. 
එකම විද්යා පීඨවල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්  උගන්වන එකම 
අධ්යාපන කමයක්, එකම විෂය නි ර්ෙද්ශයක්  ජාතික පාසෙල්ත්,  
පළාත් පාසෙල්ත් තිෙබන්ෙන්.  නමුත් ආකල්පයක් තිෙයනවා, 
ෙහොඳම පාසල ජාතික පාසලය කියා.  ෙම් ආකල්පය ෙවනස් කළ 
යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩකඩ ලබා දිය යුතුයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා. විනාඩි තුනයි  ඔබතුමාට කථා 
කරන්නට තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 6.20] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අෙන්!   මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කියන්න එපා.   

ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා විසින්  ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව 
කල්තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම ඵලදායකයි. 
එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන් කියා තිෙබනවා,  "... දැනට තිෙබන  
අධ්යාපන අවස්ථාවන්හි  විෂමතාවයන් දුරු කිරීම පිණිස, ... දිවයින 
පුරා සිටින සියලුම ළමයින්ට සමාන අධ්යාපනික අවස්ථා ලබා  දිය 
යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටියි" කියා.  ඇත්තටම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද 
නැත්ෙත්ත්. ජාතික පාසල් ජාතක කරපු දවෙසේ සිට ෙම් දක්වාම -
ඇත්තටම ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග්ම-  අෙප් 
රෙට් සිටින  දරුවන්ට සාධාරණයක්, යුක්තියක් ෙම් පාසල් ස්ථාපිත 
කිරීම තුළින් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව අධ්යාපන බලධාරින් 
සහ ඒ වකවානුවල අධ්යාපන වග කීම දරපු මැති ඇමතිවරුන්ෙග්  
තිබුණු ආකල්ප, පතිපත්ති හා අවිධිමත් වැඩ පිළිෙවළයි.  එම නිසා 
ජාතික පාසල් පිහිටුවීම ඉතාමත් අවිධිමත් ආකාරෙයන් තමයි සිද්ධ 
වී තිෙබන්ෙන්. කථා කළ සෑම මන්තීවරෙයක්ම ඒ කාරණය 
පැහැදිලි කළා. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්,  ජාතික 
පාසල් 352 පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්ත් ඉතාමත් අවිධිමත් විධියටයි; 

යකාෙග් කෙට් දත් තිෙබන විධියටයි. ලංකාෙව්  ජාතික  පාසල් 
වැඩිම සංඛ්යාවක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා කිව්ෙවොත් 
ඔබතුමන්ලා පුදුම ෙව්වි. වි.ජ.මු. ෙලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා 
අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් ඉන්දැද්දී එතුමා බැෙකෝ එෙකන් 
ඒ පළාතට ෙහොඳට ෙබදා ගත්තා. එෙසේ ෙබදා ගත් නිසා බදුලු 
දිස්තික්කෙය් තමයි ජාතික පාසල් වැඩිපුර සංඛ්යාවක් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ විධිෙය් අවිධිමත් ආකාරයට තමයි ෙම් කටයුත්ත සිදු කෙළේ.  

ජාතික පාසල්වල ඉන්න ගුරුවරුන්ට අමුතුම මානසිකත්වයක් 
-අධිමානසිකත්වයක්-  ඇති  කර තිෙබනවා. ෙම් ජාතික පාසල්වල 
ඉන්න ගුරුවරුන්ට ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා වූ ජාතික පතිපත්තියක් 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් නැහැ. අධ්යාපන ඇමතිවරුන් 
ෙරොත්තක් විතර හිටියා. සමගාමීව, කාටත් සාධාරණ වන 
ආ කාරයට ගුරු මාරුවීම් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න 
කටයුතු කරන ෙලස ෙම් හැම ඇමතිවරෙයකුෙගන්ම අප 
ඉල්ලීමක් කළා. ගෙම් ජාතික පාසෙල් ඉන්න ගුරුවරයාට අලුත් 
අත්දැකීමක් ලබා ගන්න, නගරෙය් තිෙබන ජාතික පාසලට එන්න, 
ෙකොළඹට එන්න, ඒ අයෙග් දරුවන්ට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා 
ගන්න, අලුත් මානසිකත්වයක් ඇති කර ගන්න, ෙලෝකයට අලුත් 
විධියට හුරු ෙවන්න අවශ්ය පදනම සකස් කර දීම පිණිස ඉතාම 
විනිවිද ෙපෙනන පතිපත්තියක් සකස් කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කළා. නමුත් ඒවා නිකම්ම නිකම් පුස්සක් බවට පත් 
වුණා.  

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ජාතික පාසල් නඩත්තු ෙවන්ෙන් රජෙය් 
සල්ලිවලින් ෙනොෙවයි. අද ෙම් ජාතික පාසල් මුළුමනින්ම අම්මලා 
තාත්තලාට බර පටවලා, අම්මලා තාත්තලාෙග් අරමුදල්වලින් 
තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. මම ඒ සඳහා උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ෙබලිඅත්ත ආසනෙය් ජාතික පාසලක් තිෙබනවා, 
"හුංගම විජයබා ජාතික පාසල" කියලා. ෙම් පාසලට ළමයින් 
ඇතුළත් කර ගන්නා විට අම්මලා තාත්තලාෙගන් රුපියල් දහස් 
ගණන්, ලක්ෂ ගණන් මුදල් අය කර ගන්නවා. ෙම් පාසල්වල 
 රුපියල් ෙකෝටි ගණනක funds තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමයි ඒ 
කටයුතු අවිධිමත් ආකාරෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. සමහර ජාතික 
පාසල්වල අධ්යාපනය කඩා වැටිලා. සාධාරණ විධියට ඒ සම්පත් 
සමව ෙබදී යන විධියට,  එම දරුවන්ට සහ ගුරුවරුන්ට සාධාරණ 
සහ යුක්තිසහගත විධියට ඒවා ෙය් පතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් 
වන විධිෙය් කමයක් අද දවසින් පසුවවත් ෙම් මැති ඇමතිවරු 
සකස් කරයි කියන විශ්වාසෙයන් යුතුව මම ඒ සඳහා බල කිරීමක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ජාතික පාසල් ගැන කථා කරන  ෙකොට මම 

කියන්න කැමැතියි, ෙම් ජාතික පාසල් සංකල්පය මුලින්ම 
ලංකාවට ඉදිරිපත් කෙළේ එවකට අධ්යාපන ඇමතිවරයාව සිටි ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා බව. ගරු අගමැතිතුමා එවකට ඉදිරිපත් 
කරපු සංකල්පයට අනුව අවුරුද්දකට,  එක දිස්තික්කයකට ජාතික 
පාසල් ෙදක බැගින්  හදන්න තමයි ෙයෝජනා වු ෙණ්. ෙම් 
සංකල්පය යටෙත්, අවුරුදු 25ක් තුළ - අද වන ෙකොට -ජාතික 
පාසල් 1,200ක් හැදිලා තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම වුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ජාතික පාසල් සංකල්පය වල් වැදිලා 
තිබුණා; කැෙල්ට දාලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත සිදු වුෙණ් 
නැහැ.  

ජාතික පාසල්වල දැනට කියාත්මක වන ඒකාධිකාරය ගැනත් 
කල්පනා කළ යුතුයි. ගුරු මාරු පතිපත්තියක් කියාත්මක විය 
යුතුයි. අඩුම තරමින් අවුරුදු පහකට සැරයක්වත් ෙම් ජාතික 
පාසල්වල ගුරුවරු මාරු විය යුතු ආකාරෙය් සංකල්පයක් ඇති විය 
යුතුයි. 

උදාහරණයකට මම ඉෙගන ගත් ආනන්ද විද්යාලය ග ත්ෙතොත්, 
එහි විදුහල්පතිවරයා මාරු කරන්න කියලා අධ්යාපන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් නිෙයෝග ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් තවමත් එම 
විදුහල්පතිවරයා එහි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. පාසෙල් ශිෂ්යයින් 
සහ ගුරුවරුන් උසි ගන්වමින්, ෙවනත්  විකල්ප කියා මාර්ගවලට 
ගිහිල්ලා එතුමා තවමත් පාසෙල් රැඳී සිටිනවා. ෙම් ඒකාධිකාරය 
වැළැක්වීම සඳහා පතිපත්තියක් සැකසිය යුතුයි. "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" කියන වැඩසටහන යටෙත් අලුතින් කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පාසල් මණ්ඩල හරහා ෙම් පතිපත්ති 
කියාත්මක කරනු ඇතැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඒකාධිකාරියක් විධියට තබාෙගන ඉන්න ගුරුවරුන්ව අඩුම 
තරමින් අවුරුදු පහකට සැරයක්වත් මාරු කරලා, හැම පාසලකටම 
ෙහොඳ ගුරුවරු ලබා දීෙම් පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න ෙම් 
යටෙත් අපට හැකියාව ලැෙබ්වි කියලා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවමින් 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ ්මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[பி.ப. 6.26] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி. 

ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் ெபா ந்திக்ெகாண்டதன் 
ப  தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ல்ேமாட்ைட மத்திய 
மகா வித்தியாலயத்ைத ம் அல்-அக்ஷா மகா வித்தியால 
யத்ைத ம் ேதாப் ர் அல்-ஹம்றா மகா வித்தியாலயத்ைத ம் 
அல்-ஹிஜ்ரா மகா வித்தியாலயத்ைத ம் கிண்ணியாவிேல 
இ க்கின்ற மகளிர் மகா வித்தியாலயத்ைத ம் ேதசியப் 
பாடசாைலகளாக ஆக்கித்தரேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கிேறன். இந்த நாட் க்கின்ற சகல zone களி ம் 
கிண்ணியா மற் ம் ர் zone கள் மட் ேம கைடசி 
நிைலயில் இ க்கின்றன. தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற 11 பாடசாைலகளிேல இன விகிதாசார அ ப் 

பைடயில் இரண்ேடயிரண்  பாடசாைலகள்தான் எங்க  
ைடய ச கத்திற்காக இ க்கின்றன.  எனேவ, எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற பாடசாைலகள் மத்திய அரசின்கீழ் 
வ கின்றேபா  வளப்பற்றாக்குைறைய நீக்கிக்ெகாள்ள 

ம் என்ற காரணத்தினால் நான் இங்கு கூறிய அைனத் ப் 
பாடசாைலகைள ம் வ கின்ற ஜனவாியிேல ேதசியப் 
பாடசாைலகளாக ஆக்கித்தரேவண் ெமன்  ெகளரவ கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , எனக்கு 
கு கிய ேநரமாவ  தந்ததற்காக அைவத் தைலவர் அவர் 
க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කලින් මූලාසනෙය් 

සිටි ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙගන් මා කථාවක් කිරීමට 
අවස්ථාවක් ඉල්ලන විට තුන්ෙදෙනකු පමණයි කතා කරන්න 
සිටිෙය්. හතරවැනියාටයි මා සිටිෙය්. නමුත් මට අවස්ථාවක් ලබා 
ෙනොදීම ගැන මා ෙබෙහවින් කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් අවසාන වන ෙතක් රැඳී සිටින මන්තීවරුන් 
කීපෙදනාෙගන් ෙකෙනක්, මම. ඒ වාෙග්ම, අධ්යාපන විෂයය 
ගැන විෙශේෂෙයන් උනන්දු වන ෙකෙනක්, මම. නමුත් මට 
අවස්ථාවක් ෙනොලැබීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. මට කථා 
කරන්න අවශ්ය නැහැ. නමුත් මූලාසනෙයන් නික්ම යන ගරු 
මන්තීවරයා නම් ලැයිස්තුව නිවැරැදිව ලියා යන්න ඕනෑ. හදිසිෙය් 
යන්න ඕනෑ නිසා එතුමා එය දාලා ගියා නම් මම ෙබෙහවින් 
කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව සඳහා පැයක කාලයක් 
තිබුණා. ෙවලාව තිබුණා නිසි විධියට කාල සීමා ෙයොදන්න. නමුත්, 
එය නිවැරැදිව කරලා නැහැ. ෙමවැනි ෙද්වල් ඉදිරිෙය්දී සිදු 
ෙනොවන්න, මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමන්ලා කටයුතු කළ 
යුතුය කියා මා ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා. ෙමය ඉතාම 
අවාසනාවන්ත, අකාරුණික ෙදයක්. පසුව ආ අයෙග්, පසුව ගිහින් 
ෙල්ඛනෙය් නම සඳහන් කරපු අයෙග් නම් දාලා තිෙබනවා, 
අෙනක් අයෙග් නම් කපා. එෙහම කරන්න එපා. ෙමොකද, සෑම 
අමාරු අවස්ථාවකදීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ රැඳී සිටිමින් 
කටයුතු කරපු ෙකෙනක්, මම. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සමාවන්න, ගරු මන්තීතුමා. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා පිළිතුරු කථාව කරන්න.  
 
[பி.ப. 6.29] 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் ஹமட் நவவி அவர்கள் ெகாண் வந்த 
இந்தப் பிேரரைணக்குப் பதில் ெசால்வதற்கு எங்க ைடய 
அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் இல்லாததால் 

1783 1784 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அவாின் அ சரைண டன் அதற்கான பதிைல நான் வழங்க 
எண் கின்ேறன்.   

கடந்த காலங்களில், அதாவ  1988ஆம் ஆண் க்கு ன்  
இலங்ைகயி ந்த சகல பாடசாைலக ம் ேதசிய கல்வி 
அைமச்சின் கீழி ந்தன என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
மாகாண அைமச்சுக்கள் உ வாக்கப்பட்ட பின்னர் கல்வி 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைள ேமற்ெகாள் ம் அதிகாரம் 
அவற் க்கும் பரவலாக்கிக் ெகா க்கப்பட் ந்தன. அதற்குப் 
பிறகுதான் இந்தத் ேதசியப் பாடசாைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டன. அந்தவைகயில் இன் வைர 352 பாடசாைலகள் 
ேதசியப் பாடசாைலகளாக உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. 
ஆகேவ, இன்  இந்தத் ேதசியப் பாடசாைலகைள 
அதிகாிப்பதற்கு மீண் ம் மாகாண சைபகளிடம் அவற்ைற 
நாங்கள் ேகட்கும்ேபா  பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் எழக்கூ ய 
வாய்ப் கள் இ க்கின்றன என்பைத ம் இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்டேவண் ம்.  

இன்  அரசியலைமப்பின்ப  மாகாணங்க க்கு 
அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்பட ேவண் ய கட்டாயமி க் 
கின்ற . அைதவிட, "மாகாணங்க க்குாிய அதிகாரங்கைள 
மீண் ம் மத்திய அரசு ெப கிற " என்ெறா  பிரசார ம் 
இப்ெபா  ன்ெகாண்  ெசல்லப்ப கிற . அதன் 
காரணத்தினால் கல்வியைமச்சின் திய திட்டத்தின்ப  
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
அ ப்பைடயில் பாடசாைலகைளத் ெதாி ெசய்  அவற் க்கு 

 வளங்கைள ம் ெகா த்  ேதசியப் பாடசாைலகளின் 
தரத்திற்குக் ெகாண் வ வதற்கான நடவ க்ைககள் இன்  
எ க்கப்பட்  வ கின்றன என்பைத த ேல ெசால் க் 
ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

அரச ெகாள்ைகக க்ேகற்ப தற்ெபா  நைட ைற 
யி ந் வ ம் கல்வி அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டத்திற்கைமய, 
ெகளரவ உ ப்பினர் ன்ைவத்தி க்கும் பிேரரைணயின்ப  
ேதசியப் பாடசாைலகள் அைமப்ைப நைட ைறப்ப த் ம் 
ேதைவ ஏற்படா  எனத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
அவாின் க த் ப்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
உள்ளடங்கும்ப யாக 2 பாடசாைலகைளத் ேதர்ந்ெத த்  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குப் பதிலாகக் கல்வி அைமச்சினால் 
தற்ேபா  நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் "அண்ைமயி ள்ள 
பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ஒ  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குக் குைறந்தபட்சம் 2 
பாடசாைலகைளயாவ  சகல வசதிக ட ம் அபிவி த்தி 
ெசய் ம் ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைதத் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அதற்கைமய இலங்ைகயில் 325 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்குள் அடங்கி ள்ள 560 
பாடசாைலகைள "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளன. அப்பாடசாைல 
களில் க்கியமாக கீழ்க்கா ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
வழங்கி, நாட் ன் சிறந்த ேதசிய பாடசாைலகைளப்ேபால் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் திட்டங்கள் வகுத்  நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம் என்பைத இச்சைபக்குத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  அதன்ப  இந்தப் பாடசாைலகளில்,  

1.  சு கமான ைறயில் கற்ைக நடவ க்ைககைள 
ஆரம்பிக்கும் சூழ்நிைலகைள உ வாக்குதல்; 

2.  மின்சாரம், சுத்திகாிப்  வசதிகைளத் ேதசியக் 
ெகாள்ைகக க்கிணங்க ைமப்ப த்தல்; 

3.  அதிபர் மற் ம் ஆசிாியர் வி திகைள ஏற்ப த்தல்;  
4.  ஆரம்பக் கல்விக்கான வள நிைலயங்கைள 

ஆரம்பித்தல்; 

5 .  ேதைவயான வகுப்பைறகள் மற் ம் விேசட 
ேதைவகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல்: உதாரணமாக, 
ேகட்ேபார்கூடம், அ வலகங்கள். 

6.  விைளயாட் த் ெதாகுதி, ண்கைலப் பிாி , 
விஞ்ஞானகூடம், ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞானகூடம் 
மற் ம் ந ன சிற் ண் ச்சாைலகைள அைமத்தல்;  

7.  ஆசிாியர் ஓய்வைற உள்ளிட்ட ஆசிாியர்க க்கான 
சகல வசதிகைள ம் ெபற் க்ெகா த்தல்;  

8.  ேதைவயான கற்ைக உபகரணங்கைள வழங்குதல்: 
கணனி, ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள், விைளயாட்   
மற் ம் ெதாழில் நிைலயம் ேபான்றைவ.  

9.  ஈ - லக வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல்; 

10.  அதிபர் மற் ம் ஆசிாியர்க க்கு விேசட பயிற்சிகள். 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா த்தல்; 

11. பாடவிதானங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
திட்டங்களின்ப , ெசயலாற் வதற்குத் ேதைவயான 
வழிகாட்டல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல் 

ேபான்ற நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ளன. ேம ம், 
இப்பாடசாைலகைள ஐந்  வ டத் க்குள் உட்கட்ட ைமப்  
வசதிகைளப் ெபற்ற பாடசாைலகளாக ஆக்குவதால் மட் ம் 
நல்ல பாடசாைல எனக் கூற யா . ஆதலால், கல்வித் 
தரத்ைத - கல்வி அபிவி த்திைய ேமம்ப த் வ  பற்றி ம் 
கவனம் ெச த்தேவண் ள்ளதால், அதற்கான  ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு அைமச்சினால் 
ஆேலாசைனகள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 600 பாடசாைலக க்குத் ேதைவ 
யான மனிதவள வசதிகைள ைமயாகப் ெபற் க்ெகா த் , 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் ப் பயிற்சிகைள வழங்கி, 
பாடசாைலக க்குத் ேதைவயான சிறந்த கற்ைகச் 
சூழ்நிைலகைள உ வாக்கி, பிரேதச ாீதியாக சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட பாடசாைலகளாக ஆக்குவதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககள், ஐந்  வ ட காலத் க்குள் 
நிைலநாட்டப்ப ம் என்பைதப் ெபா ப் டன் இச்சைபயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அத்தைகய ேதசிய 
அளவிலான பங்களிப்ெபான்  ேதைவ என்பைதப் 
பைறசாற் வதற்காக ெகளரவ உ ப்பினர் ெதாிவித் 
தி ப்பதன்ப , பிரேதச பாடசாைலகளில் நில ம் வசதிக் 
குைறபா கள் மற் ம் சிறந்த கல்வி ைறயில் காணப்ப ம் 
ேவ பா கள் என்பன நா ம் என  அைமச்ச ம் எதிர்க்கட்சி 
உ ப்பினர்களாக இ க்கும்ெபா  கவனித்த விடயங்கள் 
என்பைத இங்கு நிைன கூர ேவண் ள்ள . ஆதலால், 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் என்ற வைகயில், 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் நாட் ல் 600 பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட பாடசாைல என்ற மட்டத்திற்குள் 
ெகாண் வந்  தற்ேபா ள்ள சிறந்த பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ஆயிரம் வைரயில் உயர்த் வதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்பைத மிக ம் ெபா ப் டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இவ்ேவைலத்திட்டங்கள் சிறப் 
பாகும் பட்சத்தில் ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் ெதாிவித்த  
ேபால பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் உள்ளடங்கும்ப  
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இரண்  ேதசிய பாடசாைலகைள ஏற்ப த்தி அவற்ைற 
அபிவி த்தி ெசய் ம் ேதைவ ஏற்படாெதன்ேற நான் 
நம் கின்ேறன்.  

தற்ேபா ள்ள 352 ேதசிய பாடசாைலகைளப் பரவலாக் 
குவதில் ேவ பா கள் காணப்பட்டதால், "அண்ைமயி ள்ள 
பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற ேவைலத்திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் ம் ேதைவ ஏற்பட்ட . அதன்ப  வியியல் 
ாீதியாக ம் ேசர்க்கப்ப ம் பிள்ைளகளின் ெதாைகைய 
அ ப்பைடயாக ம்ெகாண்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
பிரதிநிதித் வம் ஆகும்ப  இந்த 600 பாடசாைலகள் 
ெதாி ெசய்யப்பட் ப்ப டன், இவ்ேவைலத்திட்டத்ைதத் 
திறம்பட நைட ைறப்ப த் வதன் லம் நாட் ல் ேம ம் 
ேதசியப் பாடசாைலகைள உ வாக்க ேவண் யதன் அவசியம் 
ஏற்படாெதன் ம் நம் கின்ேறன்.  

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
ேவைலத்திட்டத்தில் மாகாண ாீதியாக அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
காக ெதாி ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகளின் விபரங்கள் 
இவ்வா  அைமகின்றன. ேமல் மாகாணத்திேல 40 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களில் 83 பாடசாைலகள், மத்திய 
மாகாணத்திேல 36 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 62 
பாடசாைலகள், ெதன் மாகாணத்திேல 45 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களில் 78 பாடசாைலகள், வடக்கு மாகாணத்திேல 34 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 58 பாடசாைலகள், கிழக்கு 
மாகாணத்திேல 43 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 66 
பாடசாைலகள், வடேமல் மாகாணத்திேல 43 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களில் 22 பாடசாைலகள், வடமத்திய 
மாகாணத்திேல 29 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 46 
பாடசாைலகள், ஊவா மாகாணத்திேல 26 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களில் 44 பாடசாைலகள், சப்ரக வ மாகாணத்திேல 28 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 51 பாடசாைலகள் 
என்றவைகயில் ெமாத்தம் 324 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 
560 பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் இப்ெபா  எ க்கப்பட்  வ கின்றன. 
அதன் லமாக சிறந்த கல்விைய மாணவர்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம் என்பைத ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  நாட் ேல 352 ேதசிய பாடசாைலக ம் 9,792 
மாகாண சைபக்குாிய பாடசாைலக மாக ெமாத்தம் 10,144 
பாடசாைலகள் இயங்கிவ கின்றன. ெகளரவ உ ப்பினர் 
நவவி அவர்கள் ெசான்ன ேபால, ேதசியப் பாடசாைல 
கைளவிட இந்தப் பாடசாைலகைளத் திறைமயான பாடசாைல 
களாக உ வாக்க ெமன்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கும் 
இ க்கின்ற . நான் வசிக்கின்ற வெர யா மாவட்டத்தில்  
தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைல ஒன் கூட ேதசியப் பாடசாைல 
யாக இல்ைலெயன்பைத இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், உங்க ைடய 
இடத்திேலதான் நாங்க ம் இ க்கின்ேறாம். மாகாணங் 
க க்கு அதிகாரங்கைளப் பிாித் க்ெகா ப்பதற்கான 
ஏற்பா கள் இ க்கின்ற நிைலயில் ேம ம் ேதசியப் 
பாடசாைலகைள உ வாக்குவைதவிட இந்தப் பாடசாைல 
கைளத் ேதசிய பாடசாைலத் தரத் க்கு உயர்த் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள எதிர்காலத்தில் எங்களால் எ க்க ம்.  

அத்ேதா , பாடசாைலகளில் ஆசிாியர்களின் இடமாற்றம் 
சம்பந்தமாக ம் இங்கு ேபசியவர்கள் ெசான்னார்கள். 
அதாவ , ேதசிய பாடசாைலக க்கும் மாகாண பாடசாைல 
க க்கும் இைடயிேல இடமாற்றங்கள் ெசய்யப்ப வதில் 
பிரச்சிைனகள் இ ப்பதாகச் ெசான்னார்கள். அ  பற்றி 
அைமச்சரைவக்கு ஓர் ஆேலாசைன ெகா க்கப்பட் க் 
கின்ற . மாகாணப் பாடசாைலயி ந்  ேதசிய பாட 

சாைலக்கும் ேதசிய பாடசாைலயி ந்  மாகாணப் பாட 
சாைலக்கும் இடமாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் இப்ெபா  எ க்கப்பட்  வ கின்றன.  

ெகளரவ ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் ேபசும்ேபா , 
மட்டக்களப்பி ள்ள ெசன்ற். ைமக்கல் பாடசாைலையப் 
பற்றிக் குறிப்பிட்டார். அ  மிக ம் பைழைமவாய்ந்த, 
எனக்கும் ெதாிந்த ஒ  பாடசாைலயாகும். ஆனால், அ  
மாகாண சைபக்குாிய ஒ  பாடசாைலயாக இ க்கின்ற . 
அண்ைமயிேல ஜனாதிபதி அவர்க ம் அந்தப் பாடசாைலக்கு 
விஜயம் ெசய்தி ந்தார். அந்தப் பாடசாைலைய மாகாண சைப 

லமாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
நாங்கள் எ த்தி க்கிேறாம். ெசன்ற். வின்சன்ற் பாடசாைல, 
ெசன்ற். ைமக்கல் பாடசாைல ேபான்ற பல பாடசாைலகள் 
மட்டக்களப்  நகைரச் சுற்றி இ க்கின்றன. இன் ம் 
அங்கி க்கின்ற பல பாடசாைலகைள ம் ெகளரவ அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்க ம் நா ம் இைணந்  
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதிேல கவனம் ெச த்தி 
வ கின்ேறாம். அந்தவைகயில், "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல" என்ற ேவைலத்திட்டத்ைத ேம ம் 
அபிவி த்தி ெசய்  சிறந்த பாடசாைலகைள உ வாக்க 

ெமன்பைதத்  ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா ,  ெகளரவ 
உ ப்பினர் நவவி அவர்க ைடய எதிர்பார்ப்ைப இதன் 

லமாக நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ெமன்ற நம்பிக்ைக 
இ க்கின்றெதன் ம் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.     

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
தய ெசய்  எளிய பிள்ைளக ைடய எதிர்காலத்ைதக் 

க த்திற்ெகாண்  ெசயற்ப ங்கள்! என் தான் நாங்கள் 
உங்களிடம் ேகட்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் இன் ம் 600 
பள்ளிக்கூடங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தா ம் அைவ பத்  

தமாகக்கூட இ க்கா . தய ெசய்  நாங்கள் கூறிய 
க த் க்கைளக் கவனத்திெல த்  இந்தப் பள்ளிக்கூடங்கைள 
மத்திய அரசாங்கத்தின்கீழ் ெகாண் வந் , குறித்த விடயத்தில் 
ஒ   எ க்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இந்த அபிவி த்திையக் குறித்த பாடசாைலக டன் 

நி த்தாமல், அைமச்ச ைடய கூற் ப்ப  எதிர்காலத்தில் 
இன் ம் ஆயிரம் பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். அப்ெபா  நீங்கள் சிபாாிசு 
ெசய்கின்ற அந்தப் பாடசாைலக ம் அந்தத் திட்டத்தில் 
உள்வாங்கப்ப ம். அதாவ  அவற்ைறத் ேதசிய பாடசாைல 
களாக்காமல் "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" என்ற திட்டத்தின்கீழ் அபிவி த்தி ெசய்யலாம் 
என்ப  என் ைடய க த்தாகும்.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.40ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 අෙගෝසත්ු මස 25 වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා.10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.40 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஓகஸ்ட் 25, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.40 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 25th August, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 08th March, 2016. 

1787 1788 
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 තානාපතිවරු, මහ ෙකොමසාරිස්වරු හා ආයතන 

පධානීන් පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය 
  
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 බර්ටි දිසානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු 

ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Parliamentary Approval for Appointment of 

Ambassadors, High Commissioners and Heads of 
Institutions 

 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Berty Dissanayake Foundation (Incorporation) – [The 

Hon. K. Kader Masthan] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 
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வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வர்கள், உயர்ஸ்தானிகர்கள், மற் ம் நி வனத் 

தைலவர்களின் நியமனத் க்கான பாரா மன்ற 
அங்கீகாரம் 
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මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
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 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදි. 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව :  
 පළාත් පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : 

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
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நடத் தல் 

REGISTRATION OF DEATHS (TEMPORARY 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL: 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව, 

2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIV ෙකොටස; 

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XI, XII සහ XIII වැනි ෙකොටස;් සහ 

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් III ෙකොටස, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIII වැනි 
ෙකොටස සහ පසව්ැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය” යැයි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තා මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තා ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිරිබත්කුඹුර, ෙනල්ලිගස්ෙගොඩවත්ත, 

අංක 9/ඊ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

1789 1790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
1. ෙබලිගල, ඈගල්ල, අලුත්ෙගදර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.ජී. රම්බංඩා මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; සහ 
2. ෙහම්මාතගම, මාවනැල්ල පාර, අංක ඩී 83 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.්එම්. අබුබකර්  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල් දුම්ෙකොළ වත්ත, 

බංගලාවත්ත, අංක 11 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. ටයිටස ්
මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත ්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 

1.   රාගම, බටුවත්ත, ගාම සංවර්ධන මාවත, අංක 134/2 ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.අයි. ෙපේමරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

2.  මාලිගාවත්ත, ෙකොළඹ - 10, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන එම්.ෙජ්.  සුසන්ත 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-142/'15 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට ලැබී තිෙබන උත්තරය 

පමාණවත් නැහැයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා  වැඩි විස්තරත් 
සමඟ එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා,  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -608/'16- (2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -639/'16- (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 

National Policies and Economic Affairs, I ask for two 
weeks' time to answer that Question.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -707/'16- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Foreign Affairs, I ask 

for two weeks' time to answer that Question.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමොෙහොතක අවසරයක් ෙදන්න.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි පශ්න අහනවා, 
ඔබතුමා කල් ඉල්ල ඉල්ලා යනවා. ඔබතුමාෙග් ෙම්සය උඩට files 
වගයකුත් ඇවිල්ලා තිෙබන බව මට ෙපෙනනවා. ඔබතුමා  නීතිඥ 
ගැටවලින්ම, ෙපරකෙදෝරු ගැටවලින්ම යන්නද හදන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. ඒක මෙග් අභිපාය.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් අභිපාය  ඒක. නමුත් අෙප් අයිතිය තමයි උත්තර 

ලබා ගන්න එක. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මෙග් කැමැත්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට තිෙබන අයිතිය තමයි උත්තර ලබා ගැනීම. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මෙග් කැමැත්ත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් එක පශ්නයකටවත් දැන් උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු 

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් පශ්න ඇහුවා, අපි කවුරුත් 
අහනවා, ඒ එක පශ්නයකටවත් උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්  file එෙක් තිෙබනවා, "කල් ඉල්ලන්න" කියලා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කල් ඉල්ලන්න කියන එකත් ඔබතුමාට  file  එකකින්ද 

එන්ෙන්? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැබැයි, ෙම් පශන්වලට උත්තර ෙදන්න ඇමතිවරුන් සිටිනවා 

නම් ෙහොඳයි. ඒක ඉතාම වටිනා ෙදයක්, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෞරවයක්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන්. ෙපරකෙදෝරු ගැටවලින්ම යන එක ෙහොඳ නැහැ 

ෙන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Minister must come. If he does not come it is not 

my fault. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානයත් 

ෙයොමුකර තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී යම් 
පියවරක් ගනීවි.  

ඊළඟට, පශ්න අංක 9 -725/'16- (1), ගරු එම්.එච්.එම්. 
සල්මාන් මහතා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒකට උත්තරය 

ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමාෙවන්න.  ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා පැමිණ 

නැහැ. ඒ නිසා ෙදවැනි වටෙය්දී එයට පිළිතුර table කරන්න 
පුළුවන්.  

මීළඟට, පශ්න අංක 10 -521/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 
 

හාදුකන්ද, කුරුඳුෙකොටුව මාර්ගය කපා 
ෙකොන්කීට් කිරීම : ගිවිසුම කඩ කිරීම 

ஹா கந்த -கு ந் ெகாட் வ திைய அைமத்  
ெகாங்கிாீட் இடல் : உடன்ப க்ைக மீறல் 
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11. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                  

පශ්නය - (1) 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී පසු ගිය රජය විසින්  කියාත්මක 
කරන ලද "ෙදොරින් ෙදොරට - ගමින් ගමට" 
වැඩසටහන යටෙත් රත්නපුර, කුරුවිට පාෙද්ශීය 
සභාව සමඟ කිරිඇල්ල, හාදුකන්ද සමෘද්ධි සමිතිය 
ගිවිසුමකට එළඹී ඇති බවත්, එම ගිවිසුම අනුව 
හාදුකන්ද, කුරුඳුෙකොටුව මාර්ගය කපා ෙකොන්කීට් 
කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 3ක මුදලක් 
ෙගවන බවට ගිවිසුම් ගතවූ බවත්; 

 (ii) ගිවිසුම අනුව ඉහත කී මාර්ගෙය් වැඩ අවසන්කර 
වර්ෂයක් ගතවී ඇතත්, ෙම් වනෙතක් ඉහත                    
කී සමිතියට ෙගවා ඇත්ෙත් 20% මුදලක් 
(රු.58,000/-) පමණක් බවත්;  

 (iii) ඉතිරි මුදල් ෙම් වනෙතක් ෙනොෙගවීෙමන් සමිතිය 
මහත් අපහසුතාවයකට පත් වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොන්තාත්තුෙව් ඉතිරි මුදල ඉහත සමිතියට 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) මීට අමතරව, පහත දක්වා ඇති මාර්ගයන් 
ෙකොන්කීට් කිරීම සඳහා;  

   බදුවල මාර්ගෙය්, ඉහළ ෙකොටස - රු.500,000/- 

   හාදුකන්ද, ෙපොල්ගහෙහේන මාර්ගය - රු. 300,000/- 

   හාදුකන්ද, ඉලුක්පිටිය මාර්ගය - රු. 300,000/- 

   හාදුකන්ද, කැකිල්ලවත්ත මාර්ගය - රු. 300,000/- 

  සමිතිය ෙවත ෙගවීමට ඇති මුදල් ඉක්මනින් 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ன்ைனய அரசாங்கத் 
தினால் ெசயற்ப த்தப்பட்ட "ெதாாின் ெதாரட்ட 
-"கமின் கமட்ட" ( ட் க்கு  - கிராமத் க்குக் 
கிராமம்) நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இரத்தின ாி, 
கு விட்ட பிரேதச சைப டன் கிாிஎல்ல, 
ஹா கந்த ச ர்த்தி சங்கம் ஓர் உடன்ப க்ைக 
ெசய் ள்ளெதன்பைத ம்; இவ் டன்ப க்ைக 
யின்ப  ஹா கந்த கு ந் ெகாட் வ திைய 
அைமத்  ெகாங்கிாீட் இ வதற்காக பாய் 3 
இலட்சம் ெச த் வதாக உடன்ப க்ைக 
ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ள  என்பைத ம்;  

 (ii) உடன்ப க்ைகயின்ப  இவ் தியின் ேவைலகள் 
ர்த்தி ெசய்யப்பட்  ஒ  வ டம் கடந் ள்ள 

ேபாதி ம், இ வைர இச்சங்கத் க்கு 20% 
ெதாைக ( பாய். 58,000/-) மாத்திரேம 
ெச த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) மீதித் ெதாைக இ வைர ெச த்தப்படாைமயால் 
இச்சங்கம் ெப ம் அெசௗகாியத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஒப்பந்தத்தின் மீதித்ெதாைகைய ேமற்ப  
சங்கத் க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இதற்கு ேமலதிகமாக, பின்வ ம் திகைளக் 
ெகாங்கிாீட் இ வதற்காக; 

  ப வல தியின் ேமல் பகுதிக்கு  - பாய் 
500,000/- 

  ஹா கந்த, ெபால்கஹேஹன திக்கு  - பாய் 
300,000/- 

  ஹா கந்த, இ க்பிட் ய திக்கு - பாய் 
300,000/- 

  ஹா கந்த, தகில்லவத்த திக்கு - பாய் 
300,000/- 

  இச்சங்கத் க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள 
ெதாைகைய ாிதமாக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக  ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Hadukanda Samurdhi Society, Kiriella, has 
entered into an agreement with the Kuruvita 
Pradeshiya Sabha,  Rathnapura under the 
“Dorin Dorata - Gamin Gamata" 
programme implemented by the previous 
Government in 2014; and according to that 
agreement it has been agreed  to pay  Rs. 
300,000/- to cut and lay concrete on the 
Hadukanda - Kurundukotuwa road; 

 (i) although an year has passed since the 
completion of the aforesaid road and 
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according to the agreement  the aforesaid 
society has been paid only a 20%                           
(Rs. 58,000/-) by now; and 

 (ii) the society has suffered severe 
inconvenience due to the failure of the other 
party to repay the balance payment? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to pay the 
balance payment of the contract to the 
aforesaid society; and 

 (ii) in addition to that whether steps will be 
taken forthwith to pay  the amount of 
money that should be paid to the society for 
laying concrete on,- 

  the upper part of the Baduwala road -                  
Rs. 500,000/- 

  Hadukanda - Polgahahena road -      
Rs. 300,000/- 

  Hadukanda - Ilukpitiya road - Rs. 300,000/- 

  Hadukanda - Thekillawatta road -              
Rs. 300,000/-? 

(c) If not, why? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"ෙකොන්තාත්තුෙව් ඉතිරි මුදල ඉහත සමිතියට ලබා දීමට 

පියවර ගන්ෙන්ද?" යන පශ්නයට "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. 
"මීට අමතරව, පහත දක්වා ඇති මාර්ගයන් ෙකොන්කීට් කිරීම සඳහා 
සමිතිය ෙවත ෙගවීමට ඇති මුදල් ඉක්මනින් ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද?" යන පශ්නයටත් "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. ඉතින් 
පිළිතුරු "ඔව්" නම්  වැඩ ෙකෝ? "ඔව්" තමයි, නමුත් ෙගවන්න 
සල්ලි නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට සති ෙදකකට 

කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව් දී පශ්න කළා. ඒකටත් මම උත්තර 
දුන්නා.  ෙම් වර්ෂය තුළ සියයට 25ක් ෙගවන්නට ෙම් වන විට 
කැබිනට් මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව එම 
ෙගවීම් කටයුතු ඉදිරිෙය් දී කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කියන්ෙන්, ඉස්සරෙවලා සියයට 20ක් ෙගව්වා ෙන්. 

එතෙකොට, ඉතිරි ෙවලා තිෙබන මුදලිනුත් සියයට 25ක් පමණක් 
ෙගවන්නයි ඔබතුමන්ලා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අයට ෙගවීමට තිෙබන මුදල්වලින් 

සියයට 25ක් ෙම් වර්ෂය තුළ අප ෙගවනවා. ඊළඟ වර්ෂෙය් මුල් 
කාර්තුෙව් ඉතිරි මුදල් ටික ෙගවනවා.  ඒ කියන්ෙන්, සමස්ත 
මුදලින්  සියයට 25ක් අපි ෙගවනවා. ෙම් පාෙද්ශීය සභාව 
සම්බන්ධෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි,  මුළු ලංකාවටම එය අදාළයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහපු පශ්නය වන්ෙන්,  "ෙම් වන ෙතක් ඉහත කී සමිතියට 

ෙගවා ඇත්ෙත් සියයට 20ක මුදලක් පමණක් බවත්" -  ඒ සියයට 
20 ෙගවලා ඉවරයි. ෙම්වා  දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සමිති. ෙම්වාෙය් 
ඉන්න මිනිස්සු කන කර උකස් තියලා ෙම් පුංචි, පුංචි ව්යාපෘති කර 
ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මිනිසුන්ට සල්ලි ෙගවන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න එක ෙහණ ගහන අපරාධයක් ෙන්. රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ෙම් මුදල් ඔක්ෙකෝම ෙගවලා ඉවර කරන්න  එකඟ 
ෙවන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව අය වැය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  එහිදී 
එම මුදලින්  සියයට 25ක් ෙම් වර්ෂය ෙවනුෙවන් අපට නිදහස් 
කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,  සමස්ත 
මුදලින් සියයට 25ක්. ඔය පාෙද්ශීය සභාවට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ලංකාෙව්ම  ෙගවන්න තිෙබන -  [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඉතිරි ටික වර්ෂය අවසානෙය්දී අපි 
ෙගවනවා. ෙම් මුදල් ටික ෙගවලා ඉවරයක් කරන්න අපි තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරි, කවුරු හරි එක්ක කථා කරලා 

ඒ මුදල් ෙගවන්න කටයුතු කරන්න.   ෙම් දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග්  
සමිතිය  තමන්ෙග් ගෙම් වැඩක් කරන්න, තමන් ණය ෙවලා ගත්ත 
මුදල්.  ඒ,  මුදල්  ෙගවන එක පමුඛතාවක් හැටියට සලකලා අය 
වැෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔය ගැටලුව මටත් තිෙබනවා. මටත් ඔය 

පෙද්ශෙය් පශ්න තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
මීට සති- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට බාධා කරන්න එපා.  ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා  පිළිතුරු 

ෙදන්න. 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න. ෙම්ක අපි ෙගවලා අවසන් 

කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා අපි අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා ෙගවා අවසන් කිරීම සඳහා ඉක්මනට 
මුදල් ටික නිදහස් කරන්න කියලා.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  ඒ විධියට කටයුතු කරන්න.  

මම අතුරු පශ්න පහක් පමණ අසන්නට ඉඩ දුන්නා, පැහැදිලි කිරීම් 
සමඟ. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ විධියට කටයුතු කරයි. 

මීළඟට, පශ්න අංක 12 - 655/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබාදීම සදහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 708/'16 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
දීම සදහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

    
 

ෙකොළඹ නගරෙය් කැළි කසළ මීෙතොටමුල්ලට 
බැහැර කිරීම:  ගැටලු 

ெகா ம்  நகர  குப்ைபகூளங்கைள 
மீெதாட்ட ல்ைலயில் ெகாட் தல்: பிரச்சிைனகள் 

DUMPING OF WASTE OF COLOMBO CITY AT 
MEETHOTAMULLA: ISSUES 

558/’16 
2. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව මඟින් වසර ගණනාවක් 
මුළුල්ෙල් ෙකොළඹ නගරෙය් කැළි කසළ 
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශයට බැහැර කරන බවත්; 

 (ii) අක්කර 02ක පෙද්ශයකට පමණක් කැළි කසළ 
බැහැර කිරීම සඳහා අවසර දී ඇතත්, අක්කර 12 ක 
පමණ පෙද්ශයකට කැළි කසළ බැහැර කර ඇති 
බවත්; 

 (iii) ෙමම ගැටලුව ෙහේතුෙවන් ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශෙය් ජනතාව අධ්යාපනික, ෙසෞඛ්ය හා 
පාරිසරික වශෙයන් දැඩි ෙලස පීඩාවට පත් වී 
සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) දිනකට ෙකොළඹ නගරෙයන් මීෙතොටමුල්ලට 
ෙගන එන කැළි කසළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) කැළි කසළ බැහැර කිරීම සඳහා ෙකොළඹ නගර 
සභාව, මීෙතොටමුල්ල ෙවනුවට ෙවනත් විකල්ප 
සථ්ානයක් ෙතෝරා ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) කැළි කසළ ෙවනත් සථ්ානයකට ෙයොමු කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන් නම්,  ඉන් පසුව දැනට තිෙබන 
කැළි කසළ ඉවත් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (v)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபயினால் பல 
வ டங்களாக ெகா ம்  நகரத்தின் குப்ைப 
கூளங்கள் மீெதாட்ட ல்ல பிரேதசத்தில் 
ெகாட்டப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) 02 ஏக்கர் பிரேதசத்தில் மாத்திரம் குப்ைப 
கூளங்கைளக் ெகாட் வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் ஏறக்குைறய 12 
ஏக்கர் பிரேதசத்தில் குப்ைப கூளங்கள் 
ெகாட்டப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 
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 (iii) இப் பிரச்சிைனயின் காரணமாக  
ெகாெலான்னாவ பிரேதச மக்கள் கல்வி, சுகாதார 
மற் ம் சுற்றாடல் ாீதியாக க ைமயாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நாெளான் க்கு ெகா ம்  நகரத்தி ந்  
மீெதாட்ட ல்ைலக்கு ெகாண் வரப்ப கின்ற 
குப்ைப கூளங்களின் அள  யா ; 

 (ii) குப்ைப கூளங்கைள அகற் வதற்காக ெகா ம்  
நகர சைபயான  மீெதாட்ட ல்ைலக்கு பதிலாக 
ேவ  மாற்  இடெமான்ைறத் ெதாி ெசய் மா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 (iv) குப்ைப கூளங்கைள ேவ  இடத்திற்கு 

அ ப்பிைவக்க நடவ க்ைக எ க்குமாயின், 
அதன் பின்னர் தற்ேபா ள்ள  குப்ைப 
கூளங்கைள அகற் வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற அ ல்ப த் மா; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the Colombo Municipal Council has been 

dumping waste of the city of Colombo at a 
place in Meethotamulla for many years 
now; 

 (ii) although the permission to dump waste is 
limited to a site of 02 acres in extent, waste 
has been dumped in an area that spreads 
over  12 acres; and 

 (iii) the people in Kolonnawa area have been 
depressed as they have been severely 
affected in terms of education, health and 
effects on the environment?  

(b) Will he inform this House-  
 (i) what quantity of waste is brought from the 

city of Colombo to Meethotamulla every 
day; 

 (ii) whether the Colombo Municipal Council 
would choose an alternative place to 
Meethotamulla for dumping waste; 

 (iii) if so, on which date; 

 (iv) whether the Council will implement a 
measure to remove the existing waste, if 
steps are to be taken to send waste to 
another place; and 

 (v) if so, on which date? 

(c) If not, why? 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*  
කරනවා.   
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) දැනුවත්ව ඇත. 

  (ii) දැනුවත්ව ඇත. 

 (iii)    දැනුවත්ව ඇත. 

(ආ) (i) දිනකට ෙටොන් 700 - 800ක් පමණ (ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාෙව් ෙල්ඛන අනුව) 

 (ii) ෙනොදනී. එය ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙවන් විමසිය යුතුය. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) කැළි කසළ කළමනාකරණය මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පැවරී ඇති වගකීමක් ෙනොෙව්. 
එෙසේ වුවද ඒ සඳහා කටයුතු කළ යුතු ආයතන මඟින් සුදුසු 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොවූ බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය මඟින් ෙමම ආමාත්යාංශයට බලය පවරා ඇත. ඒ 
අනුව පහත ව්යාපෘතීන් 3ක් කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

  01.  ෙකොළඹ නාගරික බල පෙද්ශෙය් ෛදනිකව රැස්වන 
කසළ කළමනාකරණය සඳහා ෙකොළඹ මහනගර 
සභාව විසින් නියමිත පසම්පාදන කියාවලියට අනුව 
ෙවස්ටර්න් පවර් පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් 
කර තිබූ ව්යාපෘති ෙයෝජනාව ෙතෝරාෙගන ඇති අතර, 
එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ඉඩම් ෙගොඩ 
කිරීෙම් හා සංවර්ධන කිරීෙම් සංස්ථාව සතු 
මුතුරාජෙවල අක්කර 10ක ඉඩම් පමාණයක් ලබා දී 
ඇත. ඊට අමතරව මීෙතොටමුල්ල ෛදනිකව එකතුවන 
කැළි කසළ පුත්තලම අරුවක්කාරු පෙද්ශෙය් 
විද්යාත්මක කමෙව්දයකට අනුව සනීපාරක්ෂක කසළ 
බැහැර කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට 
නියමිතය. තවද, ෛදනික කැළි කසළ පිලිස්සීෙම්දී 
පතුෙල් එකතුවන අළු (bottom ash)ද ෙමම ස්ථානයට 
බැහැර කරනු ලබයි. නමුත් ෙමම ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීම වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
විෙරෝධය මත පමාද වී ඇත. එම ව්යාපෘතිය සැලසුම් 
කළ පරිදි කියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණි නම් 
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සහනයක් වනු 
ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පළාත් පරිසර අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කර 
එකඟතාව පළ කළ පසු සැලසුම් කළ පරිදි එම 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක වනු ඇත. 

  02.  පිලියන්දල කරදියාන පෙද්ශෙය් ෛදනිකව අවිධිමත් 
ෙලස එක්රැස් වී ඇති කසළ කළමනාකරණය සඳහා 
නියමිත පසම්පාදන කමෙව්දයකට අනුව කැඳවනු 
ලැබූ ව්යාපෘති ෙයෝජනා තුනක් අතුරින් තාක්ෂණික 
ඇගැයුම් කමිටුව විසින් එක් ෙයෝජනාවක් නිර්ෙද්ශ 
කර ඇත. එකී ෙයෝජනාව සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

  03.  ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෛදනිකව එකතුවන කසළ 
කළමනාකරණය සඳහාද, ෙකොළඹ දිස්තික්කය සඳහා 
ෙයෝජනා කැඳවීමට සමගාමීව සිදු කරනු ලැබූ 
පසම්පාදන කියාවලිය යටෙත් ව්යාපෘති ෙයෝජනා 
කැඳවන ලදී. එම ෙයෝජනාවන් තාක්ෂණික ඇගැයුම් 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීෙමන් පසු අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

 (v) දැනටමත් මූලික පියවරයන් ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි 
වසර ෙදකක කාලය තුළදී කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
පුළුවන්,  අහන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට දැනගන්නට ඕනැ ඒ 

කටයුත්ත ෙකෙරනවාද, ෙකෙරනවා නම් ඒ, කුමන කාලෙය්ද 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටෙය් දී සාමාන්යෙයන් පිළිතුර සභාගත කරනවා. 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළමුෙවනි වටෙය්දී 
පශ්නය අහන්න සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ.  

 
 
සෙතොස ආනයනය කළ සහල් - 2014 : විසත්ර  

செதாச லமான அாிசி இறக்குமதி -2014 : விபரம் 
RICE IMPORTED BY CWE - 2014: DETAILS  
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3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2):  

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී සෙතොස මඟින් ශ  ී ලංකාවට 
ආනයනය කරන ලද සහල් ප මාණය ෙකොපමණද; 
ඒ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහල් ප මාණෙයන් ෙම් වනවිට අෙළවි කර 
ඇති ප මාණය ෙකොපමණද; එමඟින් සෙතොස ලබා 
ඇති ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල් ප මාණය 
ෙකොපමණද; එමඟින් සෙතොසට සිදු වූ අලාභය 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමවැනි අලාභයන් සිදුවන්ෙන් සහල් ආනයනයට 
ෙපර ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තත්ත්වය 
සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පාඩු ලබන කි යාවන් ඵලදායී අන්දමින් 
සිදු කිරීමට නිසි ක මෙව්දයක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ක මෙව්දය කවෙර්ද; එය කියාවට 
නංවන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் செதாச லம் இலங்ைகக்கு 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  
யா ;  இதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
யா ;  

 (ii) ேமற்ப  அாிசியில் தற்ேபா  விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ள அள  யா ;  இதன் லம் 
செதாச அைடந் ள்ள இலாபம் யா ; 

 (iii) விற்பைன ெசய்ய இயலாதி ந்த அாிசியின் 
அள  யா ;  இதன் லம் செதாச க்கு 
ஏற்பட் ள்ள  நட்டம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இத்தைகய நட்டம் ஏற்ப வதற்கான காரணம், 
அாிசி இறக்குமதிக்கு ன்னர் உள் ர் சந்ைத 
நிைலைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  ெசயற் 
படாைமயாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், நட்டத்ைத எதிர்ேநாக்கும் 
ெசயற்பா கைள விைனத்திறனான விதத்தில் 
ேமற்ெகாள்வதற்கான உாிய ைறைமெயான் 
ைறத் தயாாிப்பாரா; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த ைறைம யா ;  இதைன 
நைட ைறப்ப த் ம் திகதி யா ;  

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House  - 

 (i) the quantity of rice imported to Sri Lanka 
through the CWE in the year 2014 and the 
total cost of that; 

 (ii) the quantity of rice sold by now out of that 
total quantity and the profit earned by the 
CWE through that; and 

 (iii) the quantity of rice that could not be sold 
and the loss incurred to the CWE through 
that? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether  he admits that such losses are 
incurred as a result of the failure to consider 
the local market condition prior to 
importing rice; 

 (ii) if so, whether a proper methodology would 
be developed to carry out the loss incurring 
activities in a productive manner; and 

 (iii) if so, what that methodology is and the date 
on which it will be implemented? 

(c)   If not, why? 

1803 1804 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   2014 වර්ෂෙය්දී සෙතොස ආයතනය විසින් සහල් ආනයනය 
ෙනොකරන ලදී. ෙකෙසේ ෙවතත්, ලංකා සෙතොස ආයතනය 
විසින් 2014 වර්ෂෙය්දී සහල් ආනයනය කරන ලදී.  

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන් 
257,853 

  වැය වූ මුළු මුදල - රුපියල් බිලියන 17.3 

 (ii)     
 

 
 

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය  - ෙමටික් ෙටොන් 
257,853 

  අෙළවි කර ඇති සහල් පමාණය -  ෙමටික් ෙටොන් 174,299 

  අෙළවි කර ඇති සහල් පමාණය  - ෙමටික්  ෙටොන් 174,299 

  උපයා ගත් ලාභය - ලාභ ලබා නැත.  

 (iii)   

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන්  
257,853 

  අෙළවි කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන්  174,299 

  ඉතිරි සහල් පමාණය    - ෙමටික් ෙටොන්    83,554 
                  ================ 

  2016.06.30 දින අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල්  

  පමාණය  -  ෙමටික් ෙටොන් 83,554 

  එමඟින් සිදු වූ අලාභය - රුපියල් බිලියන 5.0 

      (ආසන්න වශෙයන්) 

  අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල් ෙමටික්   ෙටොන් 83,554ක 
පමාණය  අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි ෙමටික් ෙටොන් 
8,000ක් කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 38.00 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 304.0ක් දක්වා පීමා ආයතනයටත්, ෙමටික් ෙටොන් 
2,000ක් කිෙලෝගෑම් 1ක් රුපියල් 38.00 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 76.0ක් දක්වා නිව් ෙහෝප් ලංකා ආයතනයටත් 
අෙළවි කරන ලදී. 2016.06.30 දිනට විකිණීමට ෙනොහැකිව 
ඉතිරි වූ සහල් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 73,554කි. 

(ආ)  (i)  නැත. 

  2014 වර්ෂෙය් සහල් ආනයනය කිරීමට ෙහේතු: 

 • ආරක්ෂක සහල් ෙතොගයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා 

 • ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

 • ෙවෙළඳ ෙපොළ සහල් මිල ස්ථාවර කිරීම (කැබිනට් මණ්ඩල 
පතිකාව පරිදි) 

සහල් වර්ගය පිරිවැය 
විකුණුම් මිල 
(කිෙලෝග්රෑම් 

1ක) 2014.11.27 
අලාභය 

සුදු කැකුළු සහල් රුපියල් 64 රුපියල් 50 (රුපියල් 14) 

නාඩු සහල් රුපියල් 64 රුපියල් 55 (රුපියල් 9) 

ෙපොන්නි සහල් රුපියල් 75 රුපියල් 60 (රුපියල් 15) 

 (ii)  සෙතොස ආයතනය දැනට සහල් ආනයනය කිරීම සිදු 
ෙනොකරයි. 

 (iii)  ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-618/'16-(2), ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

  
ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් : විසත්ර 
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7. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of  the on. Bimal 
Rathnayake) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී ශී ලංකාෙව් සිය දිවි 
නසා ගැනීම් සංඛ්යාව සහ සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී ශී ලංකාෙව් සිය දිවි 
නසා ගැනීම් සංඛ්යාව සහ සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් සංඛ්යාව; 

 (i) සත්ී, පුරුෂභාවය අනුව; 

 (ii) වයස ්කාණ්ඩ අනුව; 

 (iii) එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී සිය දිවි නසා 
ගැනීම් හා සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් 
වැඩිම සංඛ්යාවක් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 25 කවෙර්ද; 

1805 1806 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  (ii) සිය දිවි නසා ගැනීම් හා සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් පිළිබඳ නිවැරැදි දත්ත හා ෙතොරතුරු වාර්තා 
කරන රාජ්ය ආයතනය කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தற்ெகாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் தற்ெகாைல யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக  வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தற்ெகாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம்  தற்ெகாைல யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) ஆண், ெபண் பால்நிைலக்கு ஏற்ப; 

 (ii) வய த் ெதாகுதிக க்கு ஏற்ப;  

 (iii) ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கும் ஏற்ப; 

 ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
தற்ெகாைல மற் ம்  தற்ெகாைல  யற்சிகள் 
அதிகளவில்  பதிவாகிய 25 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க ம் யாைவ; 

 (ii) தற்ெகாைல  மற் ம்  தற்ெகாைல  யற்சிகள்  
குறித்  சாியான தர கள் மற் ம் தகவல்கைள 
அறிக்ைகயி ம் அரச நி வனம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House the number of suicides 
and attempted suicides that occurred in Sri Lanka 
in the years 2013, 2014 and 2015, separately for 
each year? 

(b) Will he also inform this House of the number of 
suicides and attempted suicides that occurred in 
Sri Lanka in the years 2013, 2014 and 2015 
separately- 

 (i) as per gender; 

 (ii) as per age groups; and 

 (iii) as per district? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the 25 Divisional Secretary's Divisions from 
which the highest number of suicides and 
attempted suicides were reported in the 
years 2013,2014 and 2015; and 

 (ii) the public institution that records accurate 
data and information on suicides and 
attempted suicides? 

(d)  If not, why?   
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත ෙපොලිස් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙකොට්ඨාසය මඟින් රැස් කිරීමක් සිදු ෙනොකරන අතර, 
ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් දත්ත එක්රැස් කිරීම සිදු කරනු 
ලබයි. ඒ අනුව සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් දත්ත 
විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට පමාණවත් කාලයක් අවශ්ය වන අතර, සිය 
දිවි නසා ගැනීම් සම්බන්ධ දත්ත පහත පරිදි වගුගත කර ඉදිරිපත් කරමි. 

(ආ)  
 (i)  ස්තී පුරුෂභාවය අනුව 

 (ii)  වයස් කාණ්ඩ අනුව  

 (iii)   ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස අනුව 
දත්ත රැස් කරනු ලබන අතර, දිස්තික්ක අනුව ෙහෝ පා ෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව දත්ත රැස් ෙනොකරයි. සිය දිවි  
නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත              
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙකොට්ඨාසය මඟින් රැස්කිරීමක් සිදු 
ෙනොකරන අතර, ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් 
දත්ත එක්රැස් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, එෙසේ දත්ත 
විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට පමාණවත් කාලයක් අවශ්ය ෙව්.  

1807 1808 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා] 

වර්ෂය ශී ලංකාෙව් සියදිවි නසා ගැනීම් 
සංඛ්යාව 

2013 3,455 
2014 3,144 
2015 3,058 

වර්ෂය ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් 
සංඛ්යාව 

  ස්තී පුරුෂ 
2013 752 2,703 

2014 660 2,484 

2015 669 2,389 

ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ්යාව 
වයස ්
කාණ්ඩ 

වර්ෂය 
2013 2014 2015 

8-16 84 94 66 
17-20 256 202 232 
21-25 338 295 274 
26-30 296 294 262 
31-35 306 277 266 
36-40 279 232 261 
41-45 304 236 230 
46-50 301 268 253 
51-55 290 261 286 
56-60 245 262 249 
61-65 247 235 227 
66-70 152 164 149 
71න් ඉහළ 357 324 307 
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(ඇ)  (i)  සිය දිවි නසාගැනීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත 
ෙපොලිස් ස්ථාන හා ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස අනුව රැස් කරනු 
ලබන අතර, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව එම දත්ත 
රැස් ෙනොකරයි. එෙසේ දත්ත විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට 
පමාණවත් කාලයක් අවශ්ය ෙව්. ඒ අනුව ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස අනුව වැඩිම සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ්යාවක් 
වාර්තා වූ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස 25, වර්ෂය අනුව පහත පරිදි 
වගුගත කර ඉදිරිපත් කරමි.  

 (ii)  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

 

 

හන්ෙදසස්, මහ/අල්මනාර් ජාතික පාසල පිහිටි 
සථ්ානය නාය යෑම : ආරක්ෂිත පියවර  

 ஹன்ெதஸ்ஸ, க/அல் மனார் ேதசிய பாடசாைலச் 
சூழல் மண்சாி க்குள்ளாதல் : பா காப்  

நடவ க்ைக 
LANDSLIDE OCCURRED IN K/ALMANAR NATIONAL SCHOOL 

PREMISES IN HANDESSA: REMEDIAL MEASURES  
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, හන්ෙදසස්, මහ/අල්මනාර් 
ජාතික පාසලට අයත්, ෙතමහල් ෙගොඩනැගිල්ල 

පිහිටා තිෙබන සථ්ානය පසු ගිය දා නාය යෑමට 
ලක්වූ බවත්; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් අංක ED/7/99/9/1/31 හා 
2015.12.14 දිනැති ලිපිය මඟින් ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් 
අධ්යක්ෂවරයා දැනුවත් කළද, ෙමෙතක් කිසිදු 
පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අධික වර්ෂා සහිත කාලගුණ තත්ත්වයකදී, එකී පාසැල් 
ෙගොඩනැගිල්ල හා එහි අවට අවදානම් තත්ත්වයක පවතින 
ෙහයින්, නාය යෑමට ලක් වූ පස ් කන්දට ආසන්නව 
ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදිකිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின் ஹன்ெதஸ்ஸ, க/அல்-
மனார் ேதசிய பாடசாைலக்குாிய ன் மா க் 
கட் டம் அைமந் ள்ள இடம் அண்ைமயில் மண் 
சாி க்குள்ளானெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாளாினால் ED/7/99/9/1/31ஆம் இலக்க, 
2015.12.14ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் ேதசிய 
கட் ட ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் பணிப்பாளர் 
விழிப் ணர் ட்டப்பட்டேபாதி ம் இ வைர 
எ வித நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) க ம் மைழ டன்கூ ய காலநிைலயின்ேபா , 
ேமற்ப  பாடசாைலக் கட் ட ம் அதைனச் 
சூழ்ந் ள்ள பிரேதச ம் ஆபத்தான நிைலயில் 
உள்ளதால், மண் சாி க்குள்ளாகி ள்ள மண் 
குன் க்கு அ காைமயில் பா காப்  மதிெலான்ைறக் 
கட் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a landslide occurred recently in the 
premises in which the three storeyed 
building belonging to K/Almanar National 
School in Handessa in the Kandy District, 
is located; and 

 (ii) although the Secretary to the Ministry of 
Education has informed the Director of the 
National Building Research Organization 
by the  letter No. ED/7/99/9/1/31 of 
14.12.2015 in this regard, no step has been 
taken? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to construct a protection wall adjacent to the 
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අනු 
අංකය 

වර්ෂය අනුව වැඩිම සිය දිවි නසා ගැනීම් වාර්තා වූ ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස 

  2013 2014 2015 
1 රත්නපුර රත්නපුර මහනුවර 

2 අනුරාධපුර කුරුණෑගල අනුරාධපුර 

3 කුරුණෑගල අනුරාධපුර රත්නපුර 

4 මහනුවර මහනුවර කුලියාපිටිය 

5 මාතර මාතර කුරුණෑගල 

6 යාපනය මඩකලපුව ගාල්ල 

7 මඩකලපුව ගම්පහ මඩකලපුව 

8 කුලියාපිටිය කුලියාපිටිය ගම්පහ 

9 තංගල්ල කැලණිය යාපනය 

10 ෙමොනරාගල නුෙග්ෙගොඩ තංගල්ල 

11 කෑගල්ල කෑගල්ල මාතර 

12 නිකවැරටිය යාපනය හලාවත 

13 නුෙග්ෙගොඩ තංගල්ල කළුතර 

14 ෙපොෙළොන්නරුව ගාල්ල ෙමොනරාගල 

15 කැලණිය නිකවැරටිය කෑගල්ල 

16 කළුතර අම්පාර නුෙග්ෙගොඩ 

17 ගම්පහ මාතෙල් අම්පාර 

18 අම්පාර පුත්තලම පුත්තලම 

19 බදුල්ල ෙමොනරාගල මාතෙල් 

20 මාතෙල් නුවරඑළිය පානදුර 

21 සීතාවකපුර හලාවත මීගමුව 

22 බණ්ඩාරෙවල ෙපොෙළොන්නරුව ෙපොෙළොන්නරුව 

23 හලාවත කළුතර නුවරඑළිය 

24 ඇල්පිටිය බදුල්ල බදුල්ල 

25 ගල්කිස්ස සීතාවකපුර නිකවැරටිය 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

mound of earth that was subjected to the landslide 
since the aforesaid  school building and the 
adjacent area is at a risk in a condition of heavy 
rain? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
  

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

 (අ)  (i)  මහ/අල්මනාර් ජාතික පාසල අසල නායයෑමක් වාර්තා වී 
නැත. නමුත් යාබද මහ/අල්නූර් පාථමික විද්යාලෙය් වූ 
කණ්ඩි කඩාවැටීම් තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇත. 

 (ii)   අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් එවන ලදැයි ෙමහි 
සඳහන් ED/99/9/1/31 දරන 14.12.2015 දිනැති ලිපිය 
ෙනොමැති බවත් KDS/UNU/5/1/7/NBRO දරන 
27.05.2016 දිනැති ලිපිය මඟින් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
විසින් උඩුනුවර මහ/අල්නූර් පාථමික පාසෙලහි ඇති වූ 
කණ්ඩි කඩාවැටීම් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් කර ඇත. ඒ අනුව 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් මහනුවර 
ශාඛාව විසින් ෙමම පරීක්ෂණය සිදුකර වාර්තාවක් ලබාදී 
ඇත. එම වාර්තාෙව් (NBRO/LRRMD/LI/
KN/16/31/21703) පිටපතක් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. 
(ඇමුණුම 06)** 

  සිදු කරන ලද පරික්ෂණවලට අනුව සිදුවී ඇත්ෙත් 
නායයාමක් ෙනොව අල්නූර් පාථමික පාසෙලහි ඊ (E) සහ 
රාසික් (RAZIK) ෙගො ඩනැඟිල්ල පිටුපස කණ්ඩිය 
අස්ථාවරවීමකි. එම වාර්තාෙව්ම ෙම් සඳහා ගත යුතු 
දිගුකාලීන සහ ෙකටිකාලීන කියා මාර්ග සඳහන් කර ඇත.  

  NBRO එක විසින් පාසෙල් විදුහල්පතිෙයන් විමසූ පශ්නයට 
උත්තරය: 

  අල්මනාර් ජාතික පාසල සහ අල්නූර් පාථමික පාසල පිහිටා 
ඇත්ෙත් එකිෙනක යාබදව බවත්, ෙමම ලිපිය ලද පසු 
තත්ත්වය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා අල්මනාර් ජාතික 
පාසෙල් විදුහල්පති සමඟ දුරකථනෙයන් 
(0812315807/0779577055) කළ විමසීමකදී ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් මහනුවර 
කාර්යාලෙය් ස්ථාන භාර නිලධාරිට දැනුම් දී ඇත්ෙත් එම 
පාසෙලහි බැඳ ඇති බැම්මක ඉරි තැලීම් කිහිපයක් සිදුවී 
ඇතත් එම බැම්ම අස්ථාවරව කඩා වැටී නැති බවයි. 

(ආ)  ආරක්ෂිත බැමි බැඳීම හා අදාළ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව මූලික 
සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව කටයුතු කළ යුතුය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දිස්තික් ෙල්කම්වරයා විසින් අධ්යාපන අමාත්යාංශය දැනුවත් කර 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගනිමින් පවතියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් තාක්ෂණික සහෙයෝගය 
ලබාදිය හැකිය.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-672/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 තානාපතිවරු, මහ ෙකොමසාරිසව්රු හා ආයතන 

පධානීන් පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය  
வர்கள், உயர் ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் 

நி வனத் தைலவர்களின் நியமனத் க்கான 
பாரா மன்ற அங்கீகாரம்  

PARLIAMENTARY APPROVAL FOR APPOINTMENT OF 
AMBASSADORS, HIGH COMMISSIONERS AND HEADS OF 

INSTITUTIONS  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම සම්බන්ධව මුලින්ම මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවතයි  මා ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්.  
විෙද්ශ රටවල් නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා තානාපතිවරුන් සහ 
මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්  ෙමන්ම විවිධ අමාත්යාංශ යටෙත් ඇති 
රාජ්ය සංස්ථා, ආයතන, අධිකාරි, ෙකොමිෂන් සභා හා මණ්ඩලවල 
පධානීන් ෙලස පත් වන සභාපතිවරුන් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය ඇතිව පත්ෙව්. 

ඉහත සඳහන් සියලු පත්වීම්, 

1.   පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු බව 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

1811 1812 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
** පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
**  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 



2016 අෙගෝස්තු 25  

     (අ)   ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට පත් වන 
තානාපතිවරුන් සහ මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්;   

 (ආ)  රාජ්ය සංසථ්ා, ආයතන, අධිකාරි, ෙකොමිෂන් සභා 
සහ මණ්ඩලවල පධානීන් ෙලස පත්වන 
සභාපතිවරුන් 300කට අධික පිරිසක් සඳහා  
පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය ගත යුතුව ඇත.  

2. වර්තමාන ආණ්ඩුව පිහිටුවා වසරක් ගතවී ඇතත්,  

 (අ) තානාපතිවරු, ෙකොමසාරිසව්රු ෙබොෙහෝ ෙදනාද,  

 (ආ)  රාජ්ය සංසථ්ා, අධිකාරි සභාපතිවරු  ඉතාමත් 
සව්ල්ප ෙදෙනකුෙග් පමණක් විසත්ර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එවීමත්, පත්වීම් අනුමත කර 
ගැනීමත් සම්බන්ධෙයන් සිදු වී ඇති විශාල අඩු 
පාඩුව ගරු අගාමාත්යතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

3. ෙමම තත්ත්වය නිවැරදි කර අදාළ පත්වීම්වලට අනුමැතිය 
ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු නීති - රීති අනුව පත්වීම් අනුමත  කිරීමට 
අගාමාත්යතුමා පියවර ගන්ෙන්ද? 

 ෙමය ඉතාම බරපතළ පශ්නයක් ගරු කථානායකතුමනි. මම 
හිතන විධියට අගමැතිතුමා පත්වීම් අනුමත කරන්න ඇති. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගැනීම පිළිබඳ කටයුතු අදාළ 
ෙල්කම්වරු ෙහෝ අදාළ අමාත්යාංශ විසින් සිදුකර නැති බව 
පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තාවලින් කියෙවනවා. මම දන්නා විධියට 300ක 
පමණ පිරිසකෙග් නම් අනුමැතිය සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. The Committee on 
High Posts should approve these appointments and without 
that approval on the suitability of the persons who have been 
appointed, it is not fair for them to function. I think, the 
Government is committed to bring in good governance but, 
this is not good governance for the past one year.  

විවිධ වියදම් දරනවා. විවිධ තීරණ ගන්නවා. ඊළඟට, සමහර 
අය අයින් ෙවලා යනවා. සමහර අය අලුෙතන් එනවා. මම මීට වඩා 
ෙම් කාරණය ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක් ෙලස ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
තීරණයක් ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, පත්වීම් අනුමත කර ගැනීම පමාද වීෙම් 

පශ්නය තිෙබනවා. මීට කලිනුත් තිබුණා. මම හිතන හැටියට 
නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ, තනතුරකට නම් කළායින් පස්ෙසේ සති 
ෙදකක් - two weeks' time - තුළදී ෙල්කම්තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නම එවන්න අවශ්යයි කියා. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා 
නම්, අනුමැතිය ඇතිව ෙහෝ අනුමැතිය ලැබී නැත්නම්, අනුමැතිය 
නැතුව ෙහෝ සති ෙදකකින් එවන්න ඕනෑ. සති ෙදකක් ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යැවුවායින් පස්ෙසේ, තව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, වාර්තා ලබා ගැනීම. වර්තා ලබා ගැනීෙම්ත් දැන් පමාදයක් 
තිෙබනවා. වාර්තා ලබා ගැනීෙම් පශ්නයක් ඇති වනවා නම්, පක්ෂ 
නායකයින් සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරන්න ඕනෑ, වාර්තාවට 
ඇතුළු කළ යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියලා. ඒ වාර්තා යවන්නත් කාල 
සීමා තීරණය කරන්න ෙවයි. ෙමොකද, සමහර විට ඒ ඒ අදාළ 
අංශවලින් ෙම්වාට පමුඛත්වයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙනක් 
වැඩකටයුතු කරන ගමන් තමයි ෙම් කාර්යය කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණා ෙදක ගැන පක්ෂ නායකයින් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න 
තිෙබනවා. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අනුමැතිය ගත යුතු සංඛ්යාව 
බැලුවාම, සංඛ්යාව වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. බාගෙවලාවට උසස් 
නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවට ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනට ඉඩ 
ෙදන්න ඕනෑ, වුවමනා නම්, සමහර ඒවා ගැන කාරක සභාෙවන් 
වාර්තාව ඉල්ලා ගන්න. There may be some small 
organizations. කාරක සභාෙව් වාර්තාව ලබා ෙගන ඊට පස්ෙසේ 
ඕනෑ නම්, පශ්න ෙදක-තුනක් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම්, ඒකම 
අනුමත කරලා යවන්න. ඒ කාරණා තුන පක්ෂ නායකයන් 
සාකච්ඡා කර ගත්ෙතොත් රජෙයන් දිය යුතු සහෙයෝගය අපි 
සම්පූර්ණෙයන් ෙදන්නම්. ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවන එක 
අප සියලු ෙදනාටම විශාල පශ්නයක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව 

පැහැදිලි කළාට පස්ෙසේ ඉතිරි පශ්න අහන්න. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව වගකිව යුතු නිසා පැහැදිලි 
කරන්න ෙදන්න. ගරු අගමැතිතුමනි, වර්තමාන තත්ත්වය අනුව 
උසස් පදවි සඳහා පත් කර ඇති උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක 
සභාව අවුරුදු පහක් හයක්  තිස්ෙසේ යම්කිසි කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. අලුත් කමය තමයි එතැනදී මුහුණ 
බලලා එතැනින්ම යන්න කියන්ෙන් නැහැ. අපි විනාඩි 10ක්, 15ක් 
එක් අෙයකුෙගන් පශ්න කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා තුනක් ලබා ගන්නවා. පළමු වාර්තාව, 
ෙපොලිස් වාර්තාව. ෙදවන වාර්තාව, ෙසෞඛ්ය වාර්තාව. තුන් වන 
වාර්තාව, ආදායම් බදු ෙගවීම පිළිබඳ වාර්තාව.  

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, මීට ඉසේසල්ලා ෙම් 
කමෙව්දය හරහා තානාපතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී නුසුදුසු පුද්ගලයන් 
කිහිප ෙදෙනක්ම පත් ෙනොකිරීමට ඒ කමිටුවට හැකි වුණු බව. ඒ 
නිසා දැන් තිෙබන කමෙව්දය අනුව තානාපතිවරෙයක් ෙව්වා; 
ෙල්කම්වරෙයක් ෙව්වා; සභාපතිවරෙයක් ෙව්වා; ඒ කමිටුව හමුවට 
ඇවිල්ලා යම්කිසි විධියකට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තමන් කරන 
සැලැස්ම ඔක්ෙකෝම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙම් කමය තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙමතැනදී ෙපොලිස් 
වාර්තාව, ආදායම් බදු ෙගවීම පිළිබඳ වාර්තාව, ෙසෞඛ්ය වාර්තාව 
පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ෙමොකද, හුඟාක් තැන්වල අපි දැකලා 
තිෙබනවා,  තානාපතිවරු ගිහිල්ලා ගිය දවෙසේ ඉඳන්  ෙසෞඛ්ය 
ෙහේතූන් මත ඉන්ෙන් ඉස්පිරිතාලෙය් බව. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය 
ඉතාමත්ම ඵලදායී වශෙයන් සිදු වුණු බව මම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දැනට අපි තානාපතිවරුන් 14 ෙදෙනකුත්, 
සභාපතිවරුන් 20 ෙදෙනකුත් clear කරලා තිෙබනවා. තව අපට 
හමුෙවන්න තිෙබන්ෙන් 4 ෙදනයි. පූර්ණ වාර්තා සහිතව ඒ 4ෙදනා 
ඊළඟ කමිටුවට කැඳවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙපොලීසියට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, ෙපොලිස් වාර්තා ලැබීෙම් 
පමාදයක් තිෙබන නිසා ඒ ෙපොලිස් වාර්තා ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න 
කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, එෙහම බලද්දී 
තුන්සිය ගණනක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ. මට ලැබී තිෙබන වාර්තාවට 
අනුව ෙල්කම්වරු 37 ෙදෙනකුත්, රාජ්ය ආයතන 97ක 
සභාපතිවරුත් තමයි ඉන්ෙන්. ඒ වාර්තා ආපු හැටිෙය්ම ඉතා 
ඉක්මනින් කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන අඩු පාඩුවක් සිදු ෙවලා 

තිෙබනවා කියලා ගරු අගමැතිතුමාත් පිළිගන්නවා. යම් 
සංස්ථාවකට සභාපතිවරෙයක් පත් කළාම ෙල්කම්වරයා දන්නවා 
ඒ සභාපතිවරයා කවුද කියලා. ඒ ෙල්කම්වරයාට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැනුම් ෙදන්න යන්ෙන් වැඩිම වුෙණොත් පැය 24ක කාලයක්. ඒ 
පත්වුණු සභාපති දන්නවා, ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
නිසා ෙමය බරපතළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
ෙමයට පුවත් පත් දැන්වීමක් දාලා අපි  ෙලොකු වන්දනාවක 
යන්ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු එක හරි. අපි ෙලොකු 
වන්දනාවක යනවා. අපි ෙපොලීසිෙයන් වාර්තාවක් ඉල්ලනවා, 
ෙපොලීසිය කල් ගන්නවා; ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
වාර්තාවක් ඉල්ලනවා, ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කල් ගන්නවා. 
නමුත්, ෙමම තනතුරුවලට අදාළව පත් ෙවන නිලධාරින් ඒ 
සියලුම වාර්තාවන් එවන්න බැඳී සිටිනවා. මම හිතන්ෙන්,  ෙමය 
අනුමත කරනවාද නැද්ද කියන එක ෙම් ෙකොමිටියට ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා 
කියන විධියට, ඒ තැනැත්තාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා 
අලුත් කමයක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. පිටු ෙදකක වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි නම්, කිසිම ෙකෙනක් ආයතන 
පධානිෙයක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත්, එම ආයතන පධානියාට 
අධ්යාපන සුදුසුකමක් තිෙබනවාද? භාරදූර වගකීමක් ඉෂ්ට කළ 
හැකිද - මම ෙවන කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.- යන්න ෙම් 
පවතින රජෙයන් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙසොයන්න තිෙබන 
ෙද්වල්. එම නිසා ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් ෙබොෙහෝමයක් ෙද්වල් 
පමාද ෙදෝෂයකින් සිදු ෙවනවා නම්, ඒ පමාද ෙදෝෂය නිවැරදි කිරීම 
සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් කල්පනා ෙනොකිරීම තමයි එයට ෙහේතුව 
ෙලස මට කිව හැකි වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් 
ඔබතුමා කියනවා අලුත් කමිටුවලින් වාර්තාවක් ලබා ගන්න 
කියලා. ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා 
නම්, අපට සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගත හැකියි. නමුත්, ෙම් 
ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙම් පත් ෙවන අය ලක්ෂ සංඛ්යාත, 
ෙකෝටි සංඛ්යාත ධනය පරිහරණය කරන ආයතන පධානීන්. ෙමහි 
බරපතළකම ඒකයි. ඒ අය හිතනවා නම්, "අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
යන්න ඕනෑ නැහැ. අපට අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ නැහැ." කියා, ඒක 
වැරැදියි. ඇෙමරිකාව ආදි රටවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින 
කමය ගැන ගරු අගාමාත්යතුමා දන්නවා. ඔබතුමා ඒ ගැන 
අධ්යයනය කරලාත් තිෙබනවා, ගරු අගාමාත්යතුමනි. ෙල්කම්වරු, 
පත් ෙවලා වැඩ භාරගන්න ඉස්සර ෙවලා ඒ කමිටුවට යනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමහරුන් දවසක් පුරා පශ්න ඇසීමට යටත් ෙවනවා. 

ඇෙමරිකාව ආදි රටවල දවසක්ම පශ්න ෙකෙරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පත් ෙවලා අවුරුද්දක් ගත වී තිබියදීත් ආපු නැති අය ඉන්නවා. 

මා ෙම් ගැසට් පතය බලායි 300ක්ය කියා කිව්ෙව්. ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් පිළිගන්නවා ඊටත් වඩා වැඩි පමාණයක්ය කියා. 
තානාපති පත්වීම්, මහ ෙකොමසාරිස් පත්වීම් අපි  ෙකෙසේ ෙහෝ 
අනුමත කරනවා, එෙහන් එවන නිසා. අවුරුද්දක් ඇතුළත අනුමත 
ෙවලා නම් යළිත් ගන්ෙන් නැහැ. මා හිතන විධියට ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තු බලය පිළිබඳ පශ්නයක්, ගරු අගාමාත්යතුමා. 

ඔබතුමා ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන් එය අවධානයට ගන්න කියා ගරු කථානායකතුමා 
අදාළ නිලධාරින්ට කියන්න ඕනෑ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට යටත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමනි. ගරු කථානායකතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ස්ථාවර 
නිෙයෝගයක් තිෙබනවා, අමාත්යාංශ ෙල්කම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
යටත් කියා. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවා -
ඔබතුමා ෙල්කම්වරුන් කැඳවා එක වාරයක් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා.- ඒ අයට කියන්න පුළුවන්, "මාසයක් කල් ෙදන්නම්. 
කරුණාකර ෙමය කරන්න" කියා.  ෙල්කම්වරුන් හැටියට ආයතන 
10ක 12ක- සමහර ඒවාෙය් ආයතන 14ක් තිෙබනවා.- කිසිම 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාටත් මා කියනවා, අය වැය 
ෙල්ඛනයට කලින් ෙම් කටයුතු අවසන් කරනවා නම් ෙහොඳයි 
කියා. සමහර විට යන අයත් ඉඳීවි. යන අය යාවි. ඉන්න පුළුවන් 
අය ඉඳීවි, පරීක්ෂණයට ෙපනී ඉඳලා. ඒ නිසා එය ඉතාම වැදගත් 
කාර්යයක් බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉටු කළ යුතු සියලු 

කටයුතු නිම කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉහළ තනතුරුවලට පත් වන 

නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වර්තා තුනක් 
ලබා ගන්නා බව ඔබතුමා කිව්වා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ 
සඳහා තවත් ෙයෝජනාවක් එකතු කරන්න මම කැමැතියි. ඒ තමයි 
ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙයන් - CRIB - වාර්තාවක් ලබා ගැනීම. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉහළ තනතුරුවලට 
පත් වන පුද්ගලයන් තමන්ෙග් ණය ෙගවීම් පැහැර හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී බැංකුවලට බලපෑම් 
කිරීමට ඒ ලැෙබන ඉහළ තනතුරුවල බලය පාවිච්චි කිරීෙම් සිද්ධි 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ණය ෙතොරතුරු 
කාර්යාංශෙයනුත් වාර්තාවක් ලබා ගන්නවා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවට එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරලා, අවශ්ය පරිදි තීරණයක් ගන්නම්.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වැදගත් 
කරුණක් මතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා 
කලින් සඳහන් කළ විධියට නිල වශෙයන් අපට තව හතර 
ෙදෙනක් තමයි කැඳවන්න තිෙබන්ෙන්. එම කටයුතු ඉක්මන් කිරීම 
සඳහා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසියටත් උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, 
අවශ්ය වාර්තා ලබා ෙදන ෙලස. ඒවා ලැබුණු විගස ඉක්මනින් කියා 
කරන්න පුළුවන්. එකසිය ගණනයි කැඳවන්න තිෙබන්ෙන්. දවස 
පුරාම ඒ කටයුත්ත කෙළොත් අපට දවස් තුන-හතරකින් ඒක 
අවසන් කරන්න පුළුවන්. එම කාරක සභාෙව් සියලුම සාමාජිකයින් 
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා- පැමිණ නැත.  

ඊළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

1815 1816 
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தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

බර්ටි දිසානායක පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேபா்ட்  திஸாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

BERTY DISSANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  

“ேபா்ட்  திஸாநாயக்க மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக.”  

எ ம் பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , 

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Social Empowerment and Welfaree  for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරන ෙමම කාරණය පසු 

ගිය අඟහරුවාදාත් අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කළා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන අවස්ථාෙව්දී අප විසින් සංෙශෝධන 
තුනක් භාර දී තිබුණා. එම සංෙශෝධන පිළිබඳව අපි විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා එක්ක පුර්ව එකඟතාවකට ආවා. අපි එම සංෙශෝධන 
ගරු සභානායකතුමාට භාර දුන්නා; ෙල්කම් කාර්යාලයට භාර 
දුන්නා; ඒ වාෙග්ම අප ළඟත් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එදා පැහැදිලි කළ පරිදිම එම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධ විවාදය ආරම්භ කර, කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන එකතු කරන විට එහි 8 වැනි පිටුවට 
අදාළව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නය කියා ගරු 
කථානායකතුමාෙග් පාර්ශ්වෙයන් අදාළ මන්තීවරයා දැනුවත් කර 
නැහැ. ෙමොකද, ගරු කථානායකතුමා විසින් මන්තීවරයා දැනුවත් 
කළාට පසුව තමයි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එක සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුණු 
අවස්ථාව ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා. මම ෙම් පශ්නය මතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී කිරිඇල්ල මැතිතුමා එකඟතාවකට ආවා.  

ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී නම් 
ඔබතුමා කිව්ෙව්, එම සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදනවාය කියායි. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට මතක ඇති. [බාධා 
කිරීමක්] - මම කිව්ෙව්, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කියපු එකයි. 
නමුත් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් ගැන විමසා පිළිතුරක් ලබා ෙදන බව. දැන් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණියා, 
ෙවලාවටම.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම්කට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන එක මම දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එම සංෙශෝධනය 
වැදගත් සංෙශෝධනයක්; ආණ්ඩුව එකඟ වුණු සංෙශෝධනයක්. 
නමුත් එම සංෙශෝධනය නැතුව තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු 

ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න. ෙවනත් ෙදයක් නැත්නම් 
ඒ පිළිබඳව සංෙශෝධන ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට වහාම 
ඉදිරිපත් කරන්න ආණ්ඩුව ලැහැස්තියි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒක කරන්න ලැහැස්තියි. ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා එක්ක කථා කර ගත්තායින් පසුව සභානායකතුමා 
එම පියවරට එකඟ නම් අපි ඒ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඉල්ලීමක් ෙකරුවා, ඒ අවශ්ය සංෙශෝධන ලබා ෙදන්න 

කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙකටුම්පත අරෙගන ඒ කටයුත්ත කරමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය සංෙශෝධන කරමු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් 

ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම් කාරණය අහන්න අවශ්යයි. ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න අපට ෙවනත් 
ස්ථානයක් නැති නිසා ෙමය ෙම් සභාෙව්දී සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි. Constitutional Council එක විසින් පත් කරන ලද 
Election Commission එෙක් සාමාජිකෙයක් වන Prof. S. 
Ratnajeevan H. Hoole has written an article which appeared 
on the centre page of "The Island" newspaper on 23rd 
August, 2016 which is very critical of the Constitutional 
Council as well as the conduct of the Election Commission.  
Hon. Prime Minister, he refers to the Nineteenth Amendment 
and the relevant Articles that are not being implemented and 
some other Articles that are being violated. So, this is a 
serious issue because it is being raised by a member of the 
Election Commission.   

එක ෙකොටසකින් ෙමෙහම කියනවා. I quote:  

“The Delimitation Committee says their report will be ready by 31 
Aug. We have said we can hold elections 90 days thereafter. The 
relevant Minister and President say elections will be next year. It is 
easier for the government to prevent the Commission from holding 
elections when only one person is present at meetings.” 

Hon. Prime Minister, according to this article, 
apparently, it is only one person who is conducting the 
whole affairs of the Commission.   Prof.  Hoole says that 
he has no allowance to attend; he has no travelling 
allowance to attend. Another section states, it is 
interesting, I quote: 

“I understand that the Delimitation Commission was meeting at the 
home of a member with her making tea and serving lunch because 
there was no budget. Perhaps,......” 

It goes on like this. It is a very critical section.  Either 
the Parliament - Hon. Speaker is the Chairman of the 
Constitutional Council - must approve this budgetary 
provision. Of course, Prof. Hoole’s argument is that there 
is no need for  a Cabinet Paper as  Parliament can approve  
it according to the Nineteenth Amendment. So, this is the 
position he has taken. We all know that he is a very 

respected person, irrespective of some of the other views 
he holds. So, I would like to bring to your attention that 
relevant Articles of the Constitution have been quoted by 
him. Therefore, it becomes a Constitutional issue where 
there has to be some comment or some explanation given 
by the Hon. Speaker or by the Constitutional Council.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I have not seen this article. I will read it. But, I would 

ask the Hon. Speaker to go into it and then we can 
discuss the issues thereafter. There were some requests 
made about certain facilities for members, I think we 
have agreed for some. But, like providing housing was 
difficult because we already have a shortage of housing. 
So, I think the Hon. Speaker will inquire on those 
matters.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
An allowance and a travelling allowance are being 

paid. But, we are not paying for hotels. He is not living in 
Colombo. So, we will see what kind of a solution can be 
found.  

Thank you very much for bringing up this matter. 
 
 

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க 
ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் 

 REGISTRATION OF DEATHS (TEMPORARY 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[පූ.භා. 11.02] 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව තුළ සිදුවන සාමාන්ය මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීමට 1951 අංක 17 දරන උප්පැන්න හා මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත මඟින් පතිපාදන සලසා තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව 2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත මඟින් ජාතික මට්ටෙම් බරපතළ 
පතිවිපාක සහිත තස්තවාදී ෙහෝ රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම්වල 
ෙහෝ ජන කැලඹීම්වල පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් වී ඇති 
බවට වාර්තා කර ඇති තැනැත්තන්ෙග්ද, ජාතික මට්ටෙම් බරපතළ 
පතිවිපාක සහිත ස්වාභාවික ව්යසනයක් ෙහෝ විපත්තියක් මරණයට 
ෙහේතුව වශෙයන් සෘජුවම ආෙරෝපණය කළ හැකි තැනැත්තන්ෙග් 
ද, මළ සිරුර හමුවී ෙනොමැති අවස්ථාවලදී වුවද එම මරණය ලියා 
පදිංචි කිරීමට පතිපාදන සලසා තිෙබනවා. නමුත්, අද ඉදිරිපත් 
කරන පනත් ෙකටුම්පත මඟින් යම් පුද්ගලෙයකු අතුරුදහන් වී 
ෙහෝ ආ ගිය අතක් නැති ෙහෝ ජීවත්ව සිටින බවක් ෙපෙනන්නට 
නැති අවස්ථාවක ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා නිශ්චිත වශෙයන්ම 
මිය ගිය බවට පරීක්ෂණයක් මඟින් තහවුරු කර ෙනොමැති 
අවස්ථාවල එම පුද්ගලයා සම්බන්ධෙයන් මරණ සහතිකයක් 
ලියාපදිංචි කිරීමට නීති පතිපාදන දැනට ෙනොමැත. ඒ නිසා ෙමවැනි 
අවස්ථාවලදී මරණ සහතිකයක් ලියාපදිංචි කිරීමට ෙහෝ ලබා 
ගැනීමට ඥාතීන්ද මැළිකමක් දක්වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එබැවින්, එවැනි පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන්, "දක්නට ෙනොමැති බවට සහතිකයක්" නිකුත් 
කිරීෙම් නීති පතිපාදන සැලසීම ෙයෝග්ය බව ෙපනී ගිය නිසා තමයි 
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මරණ සහතිකයට 
ආෙද්ශකයක් ෙලස ෙනොෙවයි, විකල්පයක් ෙලසයි. ෙම් 
සංෙශෝධන මඟින් ෙම් සහතිකය අයදුම් කිරීමට අදාළ කර ගත 
හැකි කාරණා පිළිබඳවත් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සහතිකෙය් භාවිතයන් සම්බන්ධෙයනුත් දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, 2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත සංෙශෝධනය කර, උක්ත කාරණා 
සපුරා ගැනීමට හැකි වන ෙසේ, "දක්නට ෙනොමැති බවට 
සහතිකයක්" නිකුත් කිරීමට නව නීති පතිපාදන සැලසීම තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[11.04 a.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Speaker for the opportunity given to 

say a few words on the occasion of the Bill titled, 
“Registration of Deaths (Temporary Provisions) 
(Amendment)” is taken up.  

This is an important piece of legislation that this 
Government is moving consequent to the Office on 
Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) Bill that was passed recently. 
This has been necessitated, as the Hon. Deputy Minister 
of Home Affairs said, due to certain types of deaths that 
have occurred for which there is no usual evidence as one 
would find in ordinary circumstances. This Act was 
brought in for different purposes at different times - after 

the tsunami a similar provision was brought in, and after a 
period of intense violence that this country had to face 
unfortunately  where several thousands of its citizens 
died, it has become necessary to enable the surviving 
members of the families of those who met with such 
deaths to get on with their lives, to move forward, deal 
with property, deal with various other obligations and 
therefore, the ordinary law as to how certificates of death 
can be issued had to be amended.  

Now, along with this, the issue of missing persons 
became a very serious problem. The Government through 
several means try to ascertain the fate of people who had 
gone missing. Initially in 2010, when the Lessons Learnt 
and Reconciliation Commission was appointed by the 
then Government, when that Commission held sittings in 
various parts of the country particularly, in the North and 
the East, thousands of complaints were forwarded to that 
Commission by the relatives of people who had gone 
missing during the conflict. Although the mandate of that 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission was 
somewhat broader, I think more than 90 per cent of the 
complaints received by that Commission related to 
persons who went missing over a period of time, most 
notably, during the last stages from the middle of 2008 to 
the middle of 2009. The Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission in its report has brought this 
out and made very important recommendations. 
Unfortunately, the Government of the day, which 
appointed the LLRC, did not think it appropriate to 
implement the recommendations of the LLRC and 
although several actions were taken to compel, to 
persuade the Government to implement those 
recommendations of the LLRC, most of those 
recommendations remain unimplemented. There were 
even Resolutions in the UN Human Rights Council and I 
think the country needs to know this - that the UN Human 
Rights Council did not in one move adopted the LLRC 
recommendations. It was specifically mentioned in the 
Resolution that was adopted in the year 2012. Thereafter, 
it was reminded again in 2013. However, as we all know, 
the Government was lethargic, if not totally unwilling, to 
put into practice what its own Commission had 
recommended.  

Some of those important recommendations related to 
the case of missing persons. Thereafter, in order to show 
that this important aspect of the LLRC’s recommendation 
is being looked into, the then Government appointed a 
Commission headed by a former High Court Judge, Mr. 
Maxwell Paranagama. The LLRC recommended that an 
Investigative Commissioner be appointed with respect to 
the missing persons. But, what was done was yet another 
Commission which held sittings all over the country and 
forced - I am using the word “forced” although there was 
no physical force - people felt compelled to go before that 
Commission also all over again and make complaints 
with regard to their next of kin who had gone missing or 
who was forced to disappear. 
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These relatives have gone before several such fora. 
They complained to the ICRC, they complained to the 
nearest Human Rights Commission Office, they made 
complaints to the police station. Invariably, each of those 
families has a file full of these documents that they have 
forwarded to various different authorities who, they think, 
will assist them in some way to resolve this question of 
missing persons. So, they went before the  Paranagama 
Commission also, repeated their stories. I, myself 
attended some of those hearings in Mannar, in Mullaitivu 
and so on. I have commented on this in this House as to 
how those hearings were far less than satisfactory that 
people sometimes were asked questions leading them to 
answer in a particular way and there were occasions when 
several mothers reacted to those leading questions. They 
were invariably asked about compensation, whether they 
have got chickens, whether they have got goats, and many 
a time mothers would scream at the Commissioners and 
say, “I want my son back. I do not want a goat. I do not 
want chickens. I want my sons back.”  The conduct of 
that Commission was so unsatisfactory in everybody’s 
eyes that one of the Resolutions adopted in the UN 
Human Rights Council called for a termination of the 
proceedings of the  Paranagama Commission. For some 
inexplicable reason, this Government too continued to 
extend the mandate of that Commission. But, I believe, it 
has now come to an end and some of those 
recommendations of that Commission are also being 
made public.  

When that Commission started its sittings in the 
District of Kilinochchi, close to the place where the 
Commissioner sat, there was another tent put up and the 
son or "a son" of the former President was personally 
present there dolling out cash to people who were going 
to the Paranagama Commission to divert them to this 
other shed - giving them cash asking them to apply for a 
death certificate of their loved one. We raised that matter 
in this House even at that time. People were being bribed 
to admit that the persons who have gone missing and 
about which they were going to make complaints had 
actually died; and to accept such deaths. There was a huge 
reaction to this and then that practice of overtly coercing 
people to accept death certificates was done away with 
and people continued to make their complaints. Over 
20,000 complaints have been made even to the 
Paranagama Commission, the conduct of which no one 
was satisfied about. So it is tens of thousands in numbers 
who have met with this fate.  

In amending the Registration of Deaths (Temporary 
Provisions) Act, now, there is provision to issue a 
different kind of certificate and that is a certificate of 
absence. This is a most welcome move; one about which 
we would congratulate the Government because by this, 
firstly, there would be an acknowledgement that a person 
has gone missing - the person is absent - without forcing 
those families to accept that the person is dead.  

There is "presumption of death" in our law, but that is 
only when there is a question as to whether a person is 
living or dead becomes an issue in a legal proceedings. 
Then, if those people who would otherwise have 
ordinarily heard of him have not heard or seen him - 
initially it was for a period of seven years; then, it was 
brought down to a period of one year - then, there is a 
"presumption of death". That is very different to saying 
that the person is dead. That presumption is a legal fiction 
for purposes of determining whether a person is alive or 
not in those legal proceedings - it is a very narrow 
compass that presumption exists. But, here, people refuse 
to accept that the person has died. Why? Because in most 
cases they themselves have handed over that person to 
authorities. And then, if the same authorities ask them to 
apply for a death certificate, naturally, they will not do 
that. When I say "authority", it is the Government, 
whoever the agency is. Their question is, “We handed 
him over to you. How dare you now tell us to obtain a 
death certificate? Tell us how he died, if he died. Tell us 
what happened. You have an obligation to answer. 
Without that answer being given, we will not accept a 
death certificate.” Here, now, there is another option: the 
certificate of absence. By that they do not have to accept 
that the person is dead. But it is accepting the actual state 
of affairs - the person is missing. In fact, he is missing. 
That is their complaint also.  So, therefore, they get this 
certificate. I must say this to the relatives of those persons 
that there is a mischievous campaign being carried out 
telling them not to accept the certificate of absence.  

இந்த ேவைளயிேல, காணாமல்ேபானவர்களின் 
உற க க்கு நாங்கள் ெசால்லேவண் ய க்கியமான 
ெசய்திெயான்  உண் . அதாவ , "குறித்த நபர் 
காணாமல்ேபாயி க்கின்றார்" என்ற சான்றிதைழப் 
ெபறேவண்டாம் என் ம் அைதப் ெபற்றதற்குப் பிறகு அவர் 
மரணித் விட்டாெரன்  அவர் குறித்த எந்தவித 
விசாரைணக ம் நைடெபறமாட்டா  என் ம் அவர்கள் 
மத்தியில் ெபாய்யான பிரசாரம் ெசய்யப்ப கின்ற . அ  
தவறானெதா  பிரசாரம். "காணாமல் ேபாயி க்கிறார்" என்  
அவர்கள் ெசால் கின்ற குற்றச்சாட்ைட ஏற் க்ெகாள்கின்ற 
பத்திரம்தான் "குறித்த நபர் காணாமல்ேபாயி க்கிறார்" என்ற 
சான்றிதழ். அவர் பற்றிய விசாரைண அத்ேதா  

வைடந் விடா . இச்சான்றிதழ், "குறித்த நபர் 
காணாமல்ேபாயி க்கிறார்- காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கிறார்" 
என்பைத அரசு ஏற் க்ெகாண் க்கின்ற  என்பதற்கான 
அத்தாட்சி  மட் ேம! அதற்குப் பிற்பா , அவ க்கு என்ன 
நடந்தி க்கின்ற  என்ப  ெதாடர்பிலான  விசாரைண 
நைடெபறேவண் ம்.  

Initially, a certificate of absence can be given because 
that is a mere acknowledgment by the Government that in 
fact that person is not around. That is your complaint as 
well. That does not extinguish your right to have an 
inquiry into the fate of that person. There must be a 
determination at the end of it whether the person is dead 
or not or whether there is sufficient evidence to conclude 
that the person is dead. If there is sufficient evidence 
which the family can actually accept, and if you can tell 
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them “All right, this is what happened," then, whether it is 
right or wrong they will accept it and there can be a 
closure and they can move on in their lives.   

The other implications of such a death can be dealt 
with differently but this amendment to the Act addresses 
the issue of the family knowing the fate of the missing 
person. If there is no evidence, if it is unascertainable as 
to what happened to that person, then you still have the 
certificate of absence, the legal incidence of which will 
enable you to continue to move forward in life; deal with 
property, marriage rights and you can deal with various 
other aspects.  Although this is not the total answer to this 
huge humanitarian problem, this is something that can be 
done and that step has been taken so that there would be 
some solace for those people who have gone from pillar 
to post complaining for several years and not found any 
answers to their complaints up to now.  

I have given notice to move an amendment at the 
Committee Stage and I wish to say a few words with 
regard to that.  There was an incident that I spoke about 
where people were forced to accept death certificates. The 
information we have is that several people have taken 
those death certificates unwillingly on account of various 
coercion that was practiced on them.  Now, there is a 
mechanism that is being put in place with respect to 
missing persons; now that a new law has been enacted; 
now that through this amendment, there is the option of 
accepting a certificate of absence instead of a certificate 
of death, even those persons who have already obtained 
death certificates must have the option to exchange it for 
a certificate of absence and have their cases also 
investigated. That is the amendment that I am proposing.  
I urge the Government to kindly consider this because this 
does not change anything. It only extends the relief that 
you are extending to the families of the disappeared and 
for those who have been doubly jeopardized by this 
coercive practice to have the right to have an 
investigation. At the end of the investigation, if it is found 
that the person is actually dead then they may be given a 
death certificate, but to have in the interim the right to 
withdraw the death certificate and instead be given a 
certificate of absence in that period of time.  

When this Act is implemented we hope that this very 
important issue, the huge issue of people who were forced 
to disappear; who were made to disappear; who have 
gone missing primarily during the conflict in the North 
and the East, as it is defined here, but also otherwise, will 
have a remedy and it is our prayer that this scourge of 
missing persons will totally be eradicated from this land.  

Whilst the Government takes steps with regard to non-
recurrence, we will fully participate in that as we are now 
doing in the drafting of a new Constitution. One has to 
deal with these unfortunate people who had to face this 

issue. So, these are some measures that the Government 
has taken and we urge the House to pass this into law and 
I urge the House also to consider the amendments that I 
will move at the Committee Stage. 

Thank you very much, Sir.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Mangala Samaraweera.  

 
[11.27 a.m.] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Speaker, at the very beginning of the speech, I 

would also like to echo the sentiments of the Hon. M.A. 
Sumanthiran when he said that this Bill along with the 
Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill will 
eradicate the question of missing persons forever and 
hopefully confine them into the pages of our history and 
the era of disappearances and white vans that we hope 
will never raise its ugly head again.  

Mr. Speaker, we have before us in this House today, 
an important piece of legislation which has been 
presented by the Hon. Minister of Home Affairs. Like the 
Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill passed 
in this House on the 11th of this month, this too is a 
landmark legislation in our reconciliation process and 
also in our transitional justice scheme.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will  now take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please continue, Hon. Minister. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තවම මතකයි, ෙම් 

ගරු සභාෙව්දීම  1990 දී -මට මතක හැටියට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්- 
මෙග් මිත මහින්ද රාජපක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට කථාවක් කරමින් කිව්වා, "අම්මලාෙග් කඳුළු ෙවනුෙවන් 
මම ජිනීවා නුවරට ෙනොෙවයි; එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
විතරක් ෙනොෙවයි; අවශ්ය නම් අපායට වුණත් යන්න ලැහැස්තියි" 
කියලා. නමුත් අද අෙප් රජය ජිනීවා නුවරට යන්ෙන්ත් නැතිව, 
අපායට යන්ෙන්ත් නැතිව අෙප් අම්මලාෙග් කඳුළු ෙවනුෙවන් 
තවත් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් අනුමත කරන්නට අෙප් ෙම් 
ෙගෞරවනීය සභාවට  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, this Bill to 
amend the Registration of Deaths (Temporary Provisions) 
Act, No. 19 of 2010 which enables the issuance of 
Certificates of Absence addresses, as the Hon. M.A. 
Sumanthiran just mentioned, a long-felt need of this 
nation’s grieving mothers and fathers, sisters and brothers 
and wives and husbands whose loved ones have gone 
missing. 

In fact, according to the ICRC, in the past period, 
there are 16,008 persons missing. According to the 
Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances, this number is about 12,000. In the 
Paranagama Report, they claimed that nearly 24,000 have 
gone missing and also we understand nearly 5,100 
security personnel also reported to be missing.  

Where any person is reported missing and has not 
been heard of for a period exceeding one year by those 
who would naturally have heard of him, had he been 
present and his disappearance is attributable to the 
conflict which took place in the Northern and the Eastern 
Provinces or its aftermath or political unrest or civil 
disturbances or enforced disappearances or is a member 
of the armed forces or police who is identified as missing 
in action, a relative of such person may apply in the 
manner referred to in the Bill, to register such person as 
missing and to have issued to him a Certificate of 
Absence in respect of such person. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, the legislation 
before us has been carefully crafted. Part IA details the 
process of registration of missing persons including the 
procedure for application, verification and supporting 
documentation required.  

The Certificate of Absence will enable the family 
members of those who are missing to apply for benefits 
under social welfare schemes and temporarily manage 
under the supervision of the District Court, the property 
and assets of the missing person and act as a provisional 
guardian for dependent children of the missing person. 
Sir, some raise allegations that some of these people who 
are claimed to be missing are alive or may have died. 
Provision has been made in this Bill to deal with such 
situations. The Certificates are valid for two years. If the 

remains of the missing person are recovered or there is 
conclusive evidence regarding the death of the missing 
person, the Certificate will be annulled and a Certificate 
of Death will be issued in its place.  Similarly, if a person 
is found to be alive, the Certificate will be cancelled. 
Moreover, after the initial two-year period, for which the 
Certificate is valid, the District Secretary is required to 
inquire from the relative who is issued with a Certificate 
of Absence of the status of the missing person and take 
action accordingly to either extend the period by another 
two years, direct the relative if willing to apply for a 
Certificate of Death or cancel the Certificate where the 
relative does not intend to extend its period. 

Sir, the agony that families of those who are left 
behind when security forces personnel or others go 
missing  or their children or husbands go missing, defies 
emotional comprehension. When one sees a corpse, no 
matter how traumatic death may be and how unbearable 
the pain of loss may be, there is closure, because there is 
knowledge that one’s loved one is no more.  

When a person is missing, however, it is certainly not 
the same. The fact of having a relative missing is a 
continuous source of pain, uncertainty and 
incomprehensible agony. The uncertainty of a person’s 
fate makes one’s alternate between hope and despair 
which never really goes away.  

In fact, I know, Mr. Deputy Chairman of Committees, 
of several mothers who lost their loved ones in the South, 
in the late 80s’ and early 90s’ who still believe, after 30 
odd years, that their sons are still alive and well, living 
somewhere. They will not admit to closure unless they 
know for sure what really happened to them.  

While trying to cope with this tragic state of mind, 
these people have to also cope with many difficulties that 
they are bound to face relating to legal and administrative 
needs. For example, claiming social benefits, claims 
relating to family matters such as dissolution of marriage, 
guardianship, inheritance, obtaining legal documents and 
dealing with property. Most often the only alternative 
they have is to obtain a death certificate which leads to 
more mental agony because they obtain such death 
certificates without clear proof or information of the 
death of a person and many therefore, actually refuse to 
accept death certificates. Therefore, their psychological 
trauma is compounded and they suffer thereafter, feeling 
that they have betrayed the missing person whose actual 
fate they are unaware of by accepting a death certificate.  

A Certificate of Absence acknowledges the fact that 
people are missing. For the families concerned, this is a 
form of official recognition that will also contribute to 
reconciliation efforts that our country requires.  

Approval of this Bill by this House today - certainly, I 
hope that the Hon. Member will pass his amendment to 
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the Hon. Minister concerned and we will certainly 
consider that amendment this evening - will help in some 
small way to alleviate the pain and agony that the people 
of our country have suffered for long years. It will 
recognize a phenomenon that had been a part of our lives 
for the past 30 years or so and help ensure its non-
recurrence so that at least in future, generations to come 
will be finally free of this curse that this nation has 
suffered many times since Independence - every few 
years, in fact, over and over again. The curse of this 
nation’s children, from all walks of life and from all parts 
of the country going missing will hopefully cease once 
and for all as a result of our collective efforts today. As I 
said at the beginning of my speech itself, we hope that 
tragic phase of our history will be forever confined to the 
pages of our history books. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, this House, on 
the 11th August, approved the Bill to establish an Office 
on Missing Persons which you signed into law on the 23rd 
of this month. Regarding that also, as I have time, I would 
like to correct some common misconceptions which have 
been raised by various Members of the Opposition in the 
media. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 11වැනිදා අපි 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සම්මත කරගත් "අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත" සම්බන්ධෙයන් යම් යම් 
ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් පුවත් පත් හරහා සහ අෙනකුත් මාධ්ය 
හරහා දිගින් දිගටම යම් යම් අසත්ය පචාර කරන බව අපි දකිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදුෙව් කියන එකක් තමයි, "අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත" රජය හදිසිෙය්ම සම්මත 
කර ගත්තාය කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ආණ්ඩුව හදිසි පනත් ෙගන ඒම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින්ම නැවැත්තුවා. අපට මතකයි, පසු ගිය රජය 
කාලෙය් පැය 24ක් ඇතුළත බලහත්කාරෙයන් වෙග් උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගන, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටවත් ඒවා ගැන 
සලකා බලන්නට ඉඩ ෙනොදී හදිසි පනත් ෙගනා බව. 

2009 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 21වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා බව 
අපට මතකයි. එදා කාටවත් කථා කරන්නවත්, උසාවි යන්නවත් 
ඉඩ ෙනොදී, හදිසි පනතක් කියලා ෙම් රෙට් ඒකාධිපති රාජ්යයක් 
පිහිටුවීෙම් පිඹුරුපත තමයි  ෙගනාෙව්. ඒ තුළින් ජනාධිපති ධුරෙය් 
තිබුණු වාර ගණන අසීමිත ෙලස දීර්ඝ වුණා. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය, මානව හිමිකම් ෙකොමිසම, ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ආදී හැම ෙදයක්ම විධායක ජනාධිපතිවරයාෙග් 
අත ෙකොළු බවට පත් වුණා. අන්න එවැනි යුගයක් තිබුණු නිසා 
තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා එවැනි හදිසි පනත් ෙගන ඒම නැවැත්තුෙව්. ඒ අනුව 
අපි එක හදිසි පනතක්වත් ෙගනැල්ලා නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනත ෙගෙනන ෙකොටත් අපි සාමාන්ය විධියටයි ෙගනාෙව්.  ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත  මැයි මාසෙය් 24වැනිදා තමයි කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය් සම්මත වුෙණ්.  එදින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒකමතිකව සම්මත වුණා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය 
ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් රජෙය් මුදණාලයට උපෙදස් දුන්නා, 
එම පනත සිංහෙලන්, ෙදමෙළන් සහ ඉංගීසිෙයන් මුදණය 
කරන්නය කියලා. මුදණය කළ ගැසට් නිෙව්දනය මැයි මාසෙය් 
27වැනිදා පකාශයට පත් වුණා. ඉන් පසුව ෙමම පනත ජුනි මාසෙය් 
22වැනිදා ෙම් ගරු සභාෙව් සභාගත කළා. ඒ අනුව ජූලි 20වැනිදාත් 
අෙගෝස්තු 9වැනිදාත් Sectoral Oversight Committee ෙදකකට 
එය ඉදිරිපත් කළා. අන්න ඒ Sectoral  Oversight Committee 
ෙදෙකනුත් අනුමත වුණාට පස්ෙසේ විතරමයි පසු ගිය 11වැනිදා එය  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අනුව ෙමය හදිසිෙයන් ෙගනා 
පනතක් කියලා කාට ෙහෝ කියන්න පුළුවන්ද කියලා මම අහනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "ෙපොදු විපක්ෂය"කියලා පක්ෂයක් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආපු අය ඉන්නවා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ආපු අය ඉන්නවා. ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙයන් - ටීඑන්ඒ එෙකන්- ආපු අය ඉන්නවා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ආපු අය ඉන්නවා. ඊට අමතරව 
"ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා පක්ෂයක් නැහැ. හැබැයි ඉන්නවා නම් 
ඉන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉඟුරු කල්ලියක්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
EPDP. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
සමා ෙවන්න, EPDP and SLMC පක්ෂ ෙදක තිෙබනවා. 

SLMC එෙක් බහුතරයක් ආෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. ෙම් 
පක්ෂවලට අමතරව "ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා පක්ෂයක් නැහැ.  ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන්, "ෙපොදු විපක්ෂය" කියන 
වචනය පාවිච්චි කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතුව, 
අවශ්ය නම් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉඟුරු කල්ලිෙය් 
පුද්ගලයන්ට - this is the "ginger group" of the UPFA.  That is 
all it is.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙම් ඉඟුරු කල්ලිය 
කිව්වා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න 
ෙවලාව මදියි කියලා. ඊට පසේසේ අපි කිව්වා, "එෙහම නම් රාතී 
12.00වන කල් විවාදයට ගනිමු"යි කියලා. ඊට පස්ෙසේ දවෙසේ අෙප් 
අගමැතිතුමාට ෙනෝර්ෙව් අගමැතිනිය පිළිගන්න තිබුණත්, එතුමා 
කිව්වා, "අපි සිකුරාදා දවල් 2.00වන කල් ෙම් විවාදය ෙගන යමු. 
ඕනෑ තරම් කථා කරන්න"යි කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වැරැදියි 
කියලා උසාවිය ඉදිරිෙය්වත් අභිෙයෝග කරන්න බැරි වුණු ෙම් 
ඉඟුරු කල්ලිය, අන්තිෙම්දී ඒ අවස්ථාවත් මඟ හැරියා, එතුමන්ලාට 
ෙම් ගැන කියන්න ෙදයක් නැති නිසා. අන්තිමට ෙම් සභාව මැදට 
ඇවිල්ලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න මට ඉඩ ෙනොදී, 
සින්දු කිය-කියා සිටියා. අෙන්, ඒ විපක්ෂයට ගිය කලක්!  

ෙම් ඉඟුරු කල්ලිය නම් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්න බව 
ෙලෝකෙය් හැමෙදනාම කියනවා. ෙම් ළඟදී පිට රටක විෙද්ශ 
ඇමතිවරයකු මා හමු වුණාම එතුමා අහනවා, "ඔබතුමන්ලා 
ෙකොෙහොමද ආණ්ඩු කරන්ෙන්? අද ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂෙය් අයත් ෙබො ෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා ෙන්ද?" 
කියලා. මා ඇසුවා, "එෙහම කියන්ෙන් ඇයි?" කියලා. "මහින්ද 
රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්තික් මන්තීතුමායි, තවත් මන්තීවරු 
පිරිසකුයි මහනුවර සිට ෙකොළඹට ඇවිදෙගන එන්ෙන් සින්දු කිය-
කියා, නට-නටා කියලා අපි websitesවල දැක්කා" කියලා එතුමා 
කිව්වා. 

1829 1830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only two minutes more. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Okay.  

ඉතින් සුද්දන් හිතන්ෙන්, අෙප් විපක්ෂයත් ඉතා 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවාය කියලායි. අද ඒෙක් ගරුත්වයත් අෙප් 
ආණ්ඩුවටයි ෙදන්ෙන්. " ඔබලා රට විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි,  විපක්ෂයටත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් 
රටක් හදලායි තිෙබන්ෙන්" කියලා එතුමා කිව්වා. මා ෙම් ඉඟුරු 
කල්ලිෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකරලා අසත්ය පකාශ කරලා 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපාය කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙවලාව නැති නිසා 
අවසාන වශෙයන් තව එක කාරණාවක් කියන්න මා කැමැතියි. 
හැම ආණ්ඩුවක්, ආණ්ඩුවක් ගණෙන් දිව ෙවනස් කරන ෙකෙනක් 
තමයි අෙප් හිටපු විෙද්ශ ඇමති මා මිත ජී.එල්. පීරිස් 
මහාචාර්යතුමා. 1994දී ඉඩම් බලතල විතරක් ෙනොෙවයි; ෙපොලිස් 
බලතල විතරක් ෙනොෙවයි, එදා අපි හදපු ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ඉන්දියාවටත් වඩා බලතල ෙබදා ගන්න කැමැතිව 
හිටපු ෙම් පුද්ගලයා, අද යළිත් වතාවක් එල්ෙලන්න වැලක් නැතිව, 
ජාතිවාදී අතුවල එල්ලිලා, ජනතාව ෙනොමඟ යවනවා. ඔහු 
කියනවා, ෙම් පනත යටෙත්, විෙද්ශිකයන්ට ඇවිල්ලා ෙම්වාට 
සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්ලු. ඒක ඇත්ත. නමුත් මිතවරුනි, ඒක 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකා ඉතිහාසය පුරාම අපි දැක්කා, අපිට 
ඒ විෙශේෂඥ හැකියාව නැති අවස්ථාවලදී විෙද්ශ විෙශේෂඥයන් 
ඇවිල්ලා අපට උදවු කළ අන්දම. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක හිටපු අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනෙයන් පසුව විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන් ආවා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හිටපු ඇමතිතුමාෙග් 
ඝාතනෙයන් පසුව ආවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාම පත් කළ පරණගම ෙකොමිසම ලබා දී ඇති 
වාර්තාෙව් Acknowledgements  ෙපොඩ්ඩක් බලන්න. පළමුවැනි 
පිටුව කියවුෙවොත්, ජී.එල්. පීරිස් උන්නැෙහේලා හිටපු කාලෙය් 
ලංකාවට ආපු විෙද්ශිකයන් කවුද කියලා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. 
එහි ඒ හැෙමෝටම ස්තුති කර තිෙබනවා. 

It states, I quote:  

"My colleagues and I owe a particular debt of gratitude to the Right 
Honourable Sir Desmond de Silva, QC. (UK) who was Chairman of 
the legal Advisory Council together with Professor Sir Geoffrey 
Nice  QC. (UK), Professor David M. Crane (USA), all of whom 
contributed specific legal opinions that collectively became a legal 
bedrock of this Report. The final distillation of the law was that of 
the Chairman of the Advisory Council working together with the 
members of the Commission. The Advisory Council was ably 
supported by Mr. Rodney Dixon, QC. (UK/ South Africa), Professor 
Michael Newton (USA) Vanderbilt University who formerly served 
as the Senior Advisor to the United States Ambassador - at - Large 
for War Crimes…”  

ෙම් යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂඥයන් ෙගන්වලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගන්නුෙව් අපි ෙනොෙවයි. 

It further states, I quote:  

“.... Commander William Fenrick (Canada), Professor Nina 
Jorgensen of Harvard and The Chinese University of Hong Kong, 
and Major General John Holmes, DSO, OBE, MC (UK) former 
Commanding  Officer of the Special Air Service (SAS), for 
whose independent Military Report we are greatly indebted.”   

ෙම් තිෙබන්ෙන්, ෙතොග පිටින්. ඒක ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන 
වරදක් කියන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ විෙශේෂඥයන් ෙගෙනන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ෙදබිඩි පිළිෙවතටයි අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ෙම් 
කාරණය ඉදිරිපත් කරමින් අවසන් කරනවා. ෙම් වාෙග්ම 2007 
වර්ෂෙය්දී කවුද International Independent Group of Eminent 
Persons එකට  එන්න කිව්ෙව්? ඒ අපි ෙනොෙවයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂයි.  They were, Justice P.N. Bhagwati, Chairman, 
India; Prof. Ivan Shearer, nominated by Australia; Prof. 
Bruce Matthews, nominated by Canada;  අෙනක්  කාරණය, 
ෙම් අය පිට රටින් ඒ ෙගොල්ලන්ම එවපු අය. ඒ අය එපා කියලා 
කියන්න අයිතියක්  අපට තිබුෙණ්ත් නැහැ - Mr. Bernard 
Kouchner, France, nominated by the European Commission; 
Judge Jean-Pierre Cot, France, nominated by the European 
Commission; Prof. Sir Nigel Rodley, nominated by the UK; 
Prof. Yozo Yokota, nominated by Japan; Prof. Cees Fasseur, 
nominated by the Netherlands; Mr. Arthur E. “Gnene”  
Dewey, nominated by USA; Mr. Marzuki Darusman, 
nominated by the Inter-Parliamentary Union, Dr. Kamal 
Hossain, Bangladesh, nominated by OHCHR and Mr. 
Andreas Mavrommatis, Cyprus, nominated by GoSL.  

 ෙමන්න ෙම් විධියට විෙද්ශිකයින් විශාල සංඛ්යාවක් 
ෙගන්වලා, -ඒ අයත් වැඩ කළ ෙවලාවක- අපි අවංකව යළි 
වතාවක් ෙම් රට සාමෙය් මාර්ගයට ෙගනැල්ලා දියුණුව කරා 
ෙගන යන ෙමොෙහොතක, ෙදබිඩි පිළිෙවතක් නැතිව අපිත් සමඟ 
අත්වැල් බැඳෙගන ෙම් ගමනට එකතු ෙවන්න කියලා විපක්ෂෙය් 
ඉඟුරු කල්ලියටත් මම ආරාධනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லத்தில் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு உங்க க்கு 
என  நன்றிக ம் வணக்கங்க ம் உாித்தாகுக! இந்த 
சட்ட லத்ைத வைரயேவண் ய ேநாக்கத்ைதச் சற்  
ஆராய்ேவாம்.  

எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட அரசியல் குழப்பங்கள், 
வ க்கட்டாயமாக காணாமற்ேபாகச் ெசய்தல், கு யியல் 
குழப்பங்கள், த்தச் ெசயற்பா கள், ஒட் ெமாத்தமாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் இடம்ெபற்ற ேமாதல்கள் என்பன 
இந்த நாட்ைட உ க்குைலத்தெதன்பைத நாங்கள் ஒவ்ெவா  
வ ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். எனேவ, தவ களி ந்  
எம்ைமத் தி த்திக்ெகாள்ள நாம் ன்வர ேவண் ம். பாாிய, 
ெகா ய உள்நாட்  த்தத்தி ந்  நாங்கள் கற் க்ெகாண்ட 
பாடங்கைள ஏற் க்ெகாள்ள ன்வர ேவண் ம். நடந்  

ந்த ெகாைலக்கள த்தத்திற்குப் ெபா ப் க்கூற 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தயாராக இ க்க ேவண் ம். த்தக் 
குற்றம் ாிந்தவர்கள் அதற்கான தண்டைனைய ஏற் க் 
ெகாள்ள ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். சட்டத் க்குப் 

றம்பாகச் ெசய்யப்ப ம் ெகாைலகைள மன்னன் ெசய்தா ம் 
அ  ெகாைலதான்! மன்னனின் சேகாதரன் ெசய்தா ம் 
ெகாைலதான்! அவர  காவலன் ெசய்தா ம் ெகாைலதான்! 
ராஜபக்ஷ அரசால் ெசய்யப்பட்ட ெகாைலகள் ஒவ்ெவான் ம் 
விசாாிக்கப்பட்  அதற்குப் ெபா ப்பானவர்கள் தண்டைனக் 
குட்ப த்தப்பட ேவண் ம். இனவாதிகளாகச் ெசயற்ப பவர் 
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க க்கு ராஜபக்ஷர்கள் மீட்பர்கள் என்றால், தமிழர்க க்கு 
வி தைலப் கள் மீட்பர்கள்தான்! அ  உங்கள் மக்களின் 
எண்ணெமன்றால், இ  தமிழ் மக்களின் எண்ணமாகும்.   

காணாமற்ேபானவர்களின் பிரச்சிைன இன்  நாட் ல் 
தாகரமாக உ ெவ த் ள்ள . காணாமற்ேபானவர்கள் 

சம்பந்தமாக ஒ  சட்ட லம் ெகாண் வர ேவண் ள்ள . 
காணாமற்ேபானவர்கள் பல வைகப்ப த்தல்கள் லம் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்களாகின்றார்கள். அதில் க்கிய 
மான ஒன் , வ க் கட்டாயமாகக் கடத்தப்பட் க் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள்; ெவள்ைள வான் கடத்தல்க ம்கூட இதில் 
உள்ளடங்கும். இலங்ைக அரசு சட்டத் க்கு ரணாக ேமற்ப  
ெசயற்பாட் ல் ஈ பட்ட  என்ப  க ப்  அத்தியாயமாக 
உலக அரங்கில் பார்க்கப்ப கின்ற . பைடயினரால், 
ெபா ஸாரால் அவர்கள  உறவினர்கள் ன்னிைலயில் சட்ட 
நடவ க்ைகக க்காக என்  கூறிக் ைக  ெசய்யப்பட்ட பலர், 
பின் வ க்கட்டாயமாகக் காணாமல் ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். 
விேசடமாக தமிழர்கள் த்த காலத்தில் காணாமல் ெசய்யப் 
பட்டனர். சிங்கள இைளஞர்கள் ேஜ.வி.பீ. ரட்சியின்ேபா  
இேதவைகயில் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர்; சட்டத் க்குப் 

றம்பாகக் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். ஆனால் ராஜபக்ஷ 
காலத்தில் சட்டத் க்குப் றம்பாகத் தமிழர்கள் காணாமல் 
ெசய்யப்பட்டேபா  ேஜ.வி.பீ. இனர் ெசய ழந்தி ந்தனர்; 
சிலர் அதற்குப் பாாிய ஆதரைவ ம் வழங்கினர் என்ப  
கவைலக்குாிய விடயமாகின்ற .  

2009 த்த வில் ெவள்ைளக் ெகா ேயந்தி 
சர்வேதசத் க்கு அறிவித்தல் ெகா த் விட் ச் சரணைடந்த 
வி தைலப் களின் அரசியல் பிாி த் தைலவரான தி . 
நேடசன், சிங்களப் ெபண்ணான அவர  மைனவி உட்பட 

ற் க்கணக்கானவர்கள் ெகா ரமாகக் ெகாைல ெசய்யப் 
பட் க் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர். இந்த விடயத்தில் அரச 
பைடயினர் ப் ெபா ப் க்குாியவர்களாக இ க்கின் 
றார்கள்; குற்றவாளிகளாக நிற்கின்றார்கள். தி . நேடசன  
மைனவி ஒ  சிங்களப் ெபண் என் கூடப் பாராமல், உண்ைம 
ெவளிவந் விடக்கூடா  என்பதற்காக அவைரக் ெகாைல 
ெசய்தனர். எனேவ, சிங்கள ேதசத்தின் ேகார கத்ைத இந்தக் 
ெகாைலக ம் காணாமல் ெசய்யப்ப த ம் சர்வேதசத் க்குக் 
காட்  நிற்கின்றன என்பைத மைறக்க யா . அ த் , 
ெசட் க்குளம் அகதி காமில் வாழ் க்காகச் சரணைடந் 
தவர்கள்கூட ந நிசியில் பைடயினாின் ைகயாட்களால், 
ஏவற்காரர்களால் கடத்தப்பட் க் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர் 
என்ப  வரலாற்றில் இடம்ெபற்ற உண்ைம.  

இவ்வா  இறந்தவர்க க்கான இறப் ச் சான்றிதழ் இன்  
வழங்கப்படாமல் இ ட்ட ப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள . அவர்கள் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அவலம் இ . அந்த 
உண்ைமகைள மைறப்பதற்காகச் ெசய்யப்பட்ட பல 
விடயங்கள் இன்  ெவளிவந்  ெகாண் க்கின்றன. 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கைள எந்த விதத்தில் பதி  
ெசய்வ  என்பதற்கு இந்தச் சட்ட லம் வழிவைக 
ெசய்கின்ற . ஒ வர் காணாமல் ெசய்யப்பட் ந்தால் 
இரண்  வ டங்க க்குள் அவைரக் கண் பி க்கும்வைர 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதான ஒ  சான்றிதைழ வழங்குவ  
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குப் பல விடயங்களில் ேதைவயான 
ஒன்றாக இ க்கலாம். இந்தக் காலத்தில் அவர  இறப்  உ தி 
ெசய்யப்பட்டால், அவ க்கு இறப் ச் சான்றிதழ் வழங்க 

ம் என்ப  இந்தச் சட்ட லத்தில் உள்ள . அ மட்  
மல்ல, காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர் சம்பந்தமான ஒ  

ைறப்பா  ஏற் க்ெகாள்ளப்படாவிட்டால், ஒ  மாவட்ட 
நீதிமன்றத்தில் ைறயிட்  அதற்கான நீதிையப் ெபற் க்  
ெகாள்ள வழி ெசய்யப்பட் ள்ள . எனேவ இந்தச் சட்டத் 
தி த்தம் பல விடயங்களில் எமக்கு உதவி ெசய்யக்கூ ம்.  

ேம ம், ஒ வர் இறந்தால் அவ க்கான மரணச் சான்றிதழ் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ப  இலங்ைக அரசியல் யாப்பில் 
உள்ள ஒ  விடயம். ஆனால், த்தத்தில் இறந்த ேபாராளிகைள 
ஒட் ெமாத்தமாகத் தள்ளிப் ைதத்த  அரசு. அவர்க க்கான 
இறப் ச் சான்றிதழ்கைள வழங்காமல் ெசய்த  அரசு. 

களின் தைலவர் பிரபாகரன் இறந்ததாக அரசு கூறிய . 
ஆனால், அவ க்கான ஓர் இறப் ச் சான்றிதழ் அரசால் 
வழங்கப்படவில்ைல என்ப  க்கியமான விடயம். அவ ம் 
ஒ  ேபாராளி என்பதால் அதைன மைறத்  .என்.ஏ. 
பாிேசாதைன ெசய்ததாக அறிவித்த அரசு, அந்த .என்.ஏ. 
சான்றிதைழக்கூட வழங்கவில்ைல. இந்திய அரசு 
பிரபாகரனின் இறப் ச் சான்றிதைழக் ேகாாிநின்ற . 
இவர்களால் அந்த இறப் ச் சான்றிதைழ வழங்க ய 
வில்ைல. DNA பாிேசாதைனச் சான்றிதைழக்கூட வழங்க 

யவில்ைல என்ப   ெவளிப்பைடயான ஓர் உண்ைம. 
எனேவ, பிரபாகரன் அவர்கள் இறந்தி ந்தால், அதற்கான 
ஆதாரங்கைள இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமா  
நான் ேகா கிேறன்.  

எனேவ, இனவாதக் க த் க்கைளப் ேபசும் உ ப்பினர் 
க க்கு நான் ஒ  ேவண் ேகாைள ன்ைவக்கின்ேறன். 
தய ெசய்  நீங்கள் உங்கள் ேபாினவாதச் சிந்தைனகைள 
விட் வி ங்கள்! த்தத்தி ந்  பாடங்கைளக் கற் க் 
ெகாள்ள ன்வா ங்கள்! வரலாற்ைற மீண் ம் ரட் ப்ேபாட 

யற்சிக்காதீர்கள்! சட்டத்தின் லம் நாங்கள் அைனவ ம் ஒ  
நாட்  மக்கள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்ள ன்வா ங்கள்! 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் அவர்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் அரசியல் யாப்  மாற்றத்ைத 
ேநாக்கிச் சிந்திக்க ன்வா ங்கள்! அரசியல் யாப் க்கள் 
குழப்பிய க்கப்படலாம். அதன் லம் ஒ  சிலாின் நாித் 
தனங்கள் ெவற்றிெகாள் ம் எனக் கன  காணாதீர்கள்! 
வரலா கள் மீண் ம் ெதாடங்கும். நீங்கள் மீண் ம் பாடம் 
கற்கேநாி ம்! அடக்கப்பட்ட இனம் உலெகங்கும் அடங்கிப் 
ேபானதாக வரலா  இல்ைல; அடக்கு ைற எங்காவ  
ெவற்றிெபற்றதாக ம் வரலா  இல்ைல. தமிழினம் 
அடங்கிப்ேபாகும் இனமல்ல; அடக்கு ைறக்குப் பணிந்  
ேபாகின்றவ ம் தமிழனல்ல.  

இன்  ஓகஸ்ட் 25ஆம் நாள். வன்னி மன்னன் குலேசகரன் 
ைவர த்  பண்டார வன்னியன் ஆங்கிேலயாின் 

ல்ைலத்தீ க் ேகாட்ைடையச் சுக்கு றாக்கி ெவற்றி 
ெகாண்ட 211ஆவ  ஆண்  நிைன நாள். இ  வன்னி 
எங்கும் ெகாண்டாடப்ப கின்ற . 1805ஆம் ஆண்  ஆவணி 
25ஆம் நாள் அவன் ெபற் க்ெகாண்ட த்தெவற்றி 
ஆங்கிேலயைர நிைலகுைலயச் ெசய்த . ெவள்ைளயனி 
டமி ந்  இலங்ைக நாட்ைட மீட்ெட க்கப் ேபரா யவன்தான் 
தமிழன். மீட்ெட த்த இலங்ைக தமிழ க்கும் ெசாந்தம். 
தனியான தமிழர் இராச்சியம் அைமத் , ெவள்ைளய க்கு 
எதிராகப் ேபாரா  வாழ்ந்தவன் தமிழன். வன்னி மண்ைண 
ஆண்டவன் தமிழ் மன்னன் குலேசகரன் ைவர த்  பண்டார 
வன்னியன்.  

இன்  நாம் ெசால்லவ வ  என்னெவனில், வடக்கு, 
கிழக்கு தமிழ் ேபசும் மக்களின் ர் கப் பிரேதசம். அதில் தமிழ் 
ேபசும் ைசவ, ஸ் ம், கிறிஸ்தவ சமய கலாசாரத்ைதக் 
கைடபி க்கும் மக்கள் அதிகப்ப யாக வாழ்ந்  வ கிறார்கள். 
அந்த வரலாற்ைற மாற்றிவிட ற்படாதீர்கள்! இலங்ைக 
நாட் ல் தமிழ், சிங்களம் எ ம் இரண்  ெமாழிகள் மட் ேம 
உள்ளன. இந்திய நாட் ல் பல  ெமாழிகள் இ ந் ம் 
மாநில சுயாட்சி மற் ம் கூட்டாட்சி நடக்கிற . அவரவர் 
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பா காப்ைப அதற்குாிய மாநிலங்கள் பார்த் க்ெகாள்கின்றன. 
மாநிலங்களின் ஆட்சி ாிைம, மாநிலப் பா காப் , மாநில 
மண் ாிைம, மாநிலத் க்குாிய ச க வாழ் ாிைம, 
அபிவி த்தி அைனத்ைத ம் அவர்கேள பார்த் க் 
ெகாள்கிறார்கள். இ பற்றி இங்ேக விவாதிக்க என்ன 
இ க்கிற ? தமிழர்கைள, தமிழ் ேபசும் மக்கைளத் தமிழர் 
களாக வாழவி ங்கள்!  

மதவாதமான  இந்த நாட் க்கு ேபரழிைவத் த ம். 
மதங்கள் என்பன அைமதியான வாழ்ைவப் ேபாதிப்பைவ. 
ஏைனய மதங்கைள மனித ேநயத் டன் மதிக்கப் ேபாதிப்பைவ. 
மதவாதிகளால்தான் இந்த நா  அழிைவ ேநாக்கிச் ெசல்  
ெமன்றால், மதவாதிக க்கு மரணதண்டைன விதிப்பதற்குச் 
சட்டம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அ ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்படேவண் ம். அைமதியான 
சமயப் ேபாதைனகைளச் ெசய்யாத, நற்சிந்தைனகைள 
மக்களிடம் விைதக்காத, மத நல் ணக்கத்ைத வளர்க்காத, 
சமயத் தைலவர்கள் மதகு மார் அல்லர்.  அப்ப யான ஒ  
மதகு  இந்த நாட் ல் நச்சுப் பயிராகப் பார்க்கப்பட 
ேவண் யவர். அந்த 'நச்சுச் ெச ' விைத ெகாட்  வளர ன் 
அைத அழித் விட அரசு சட்டம் ெகாண் வர ேவண் ம். 
தவறினால், ஏைனய மதங்க க்கும் பிைழயான உதாரணங்கள் 
பரவிவி ம்.  

ம ப் பிரேதசம் கிறிஸ்தவர்க க்கு னித பிரேதச 
ெமன்றால் தி க்ேகதீஸ்வரம் இந் க்களின் னித பிரேதசம்! 
அ ராத ரம் ெபளத்தர்களின் னித பிரேதசெமன்றால் 
கதிர்காமம் இந் க்களின் னித பிரேதசம்! இந்தச் சமநிைல 
கைள அைனத்  மதத் தைலவர்க ம் ஏற் க்ெகாள்ள ன்வர 
ேவண் ம். மன்னாாில் நியாய ர்வமான சமநிைலகைளக் 
குைலக்க அங்குள்ள மதத்தைலவர்கள் ற்படக்கூடா . மத 
நல் ணக்கத் டன் அைனவ ம் ெசயற்பட ன்வரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , என  இந்த உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

[අ.භා. 12.03] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  2010 අංක 19 දරන 

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වන 
විවාදයට  කරුණු එකතු කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අෙප් රජය, අද අලුත් රටක්; අලුත් 
ගමනක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙය්දී අපි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කළා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන්ට මරණ සහතිකයක් ලබා ගන්නට බැරි අවස්ථාවලදී, 
ඒ පවුෙල් අයට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවන විශාල පශ්න රාශියට 
පිළිතුරක් වශෙයන් තමයි ෙම් සංෙශෝධනය අද අපි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ෙම් අය අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙනොෙයකුත් 

ෙහේතූන් නිසායි. ඒ, තස්තවාදය නිසා ෙවන්න පුළුවන්; රාජ්ය 
විෙරෝධී කියාකාරකම් නිසා ෙවන්න පුළුවන්; ජන කැලඹීම්වල 
පතිඵලයක් වශෙයන් ෙවන්නට පුළුවන්; නැත්නම් ස්වභාවික 
ව්යවසනයකට මුහුණදීම නිසා ෙවන්නටත් පුළුවන්. ෙකෙනකු 
අතුරුදහන් වුණාම,  ඒ පිළිබඳ සාක්ෂියක් නැති නිසා සෑෙහන 
කාලයක් යනතුරු ඒ අයෙග් පවුෙල් උදවිය ෙම් අය මරණයට පත් 
ෙවලා කියලා පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුෙල් උදවිය ඒ කාරණය 
ෙනොපිළිගැනීම ගැන කාටවත් වරදක් කියන්නත් බැහැ. ෙමොකද, 
සාමාන්යෙයන් ෙකෙනක් මරණයට පත් වුණාම තිෙබන සාක්ෂිය 
තමයි ඒ මෘතෙද්හය. නමුත් ෙකෙනක් අතුරුදහන් වූ අවස්ථාවක 
මෘතෙද්හය  නැති නිසා, ඒ පවුෙල් අය ඒ තැනැත්තා මියගිය බව 
පතික්ෙෂේප කරන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු ගණනාවකට 
උඩදී උපාලි විජයවර්ධන නමැති ශී ලාංකික සුපසිද්ධ ව්යාපාරිකයා 
පිට රට ඉඳලා ෙජට් යානාවකින් එනෙකොට ඒ ෙජට් යානය නැති 
වුණා කියා සඳහන් වුණු කාරණය මට ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
ෙවනවා. නමුත් ඒ පවුෙල් අය එදා පිළිගත්ෙත් නැහැ, එතුමා 
මරණයට පත් වුණා කියලා. ෙම් මෑතකදී මලයාසියානු ගුවන් 
යානාවකුත් නැති වුණා කියා සඳහන් වුණා. නමුත් ඒ පවුල්වල 
සිටින උදවියත් සමහර විට එකවරටම ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ඒ අය ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් ලබා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාට බැංකු අයිරාවක් 
තිෙබනවා නම්, ෙද්පළ තිෙබනවා නම් ඒ කිසිවක් ඒ පවුෙල් අයට 
භාවිත කරන්නට බැහැ. ඒ පශ්නවලට විසඳුමක් ලැෙබනවා අද අපි 
ෙම් ෙගෙනන සංෙශෝධනවලින්. පුද්ගලෙයක් අතුරුදහන් වුණාම, 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පවුෙල් අය ගැන හිතලා, ඒ පවුෙල් අය විඳින දුක 
තුනී කරන්නට පාෙයෝගික ෙලස කල්පනා කරලා තමයි ෙම් 
සංෙශෝධන අෙප් රජය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, ඒ 
පවුෙල් අය ව්යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්යාපාරය සම්බන්ධ  
තීරණ ගැනීෙම්දී, ඒ අයෙග් ෙද්ෙපොළ, ඉඩම් ගනු-ෙදනු සම්බන්ධ 
තීරණ ගැනීෙම්දී ඒ  සියල්ලටම ෙම් සංෙශෝධන උපකාර ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, උතුරු - නැ  ෙඟනහිර පෙද්ශවල පුරවැසියන් දහස් 
ගණනින් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් 
අයත් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පවුල්වල අයත් හුඟක් 
ෙවලාවට පිළිගන්ෙන් නැහැ ඒ අය මිය ගිහින් කියලා. ෙමොකද, ඒ 
සඳහා සාක්ෂි ෙනොමැති නිසා. ඒ වාෙග්ම දකුෙණ්ත් කැරලි තිබුණා. 
ඒ කැරලිවලදී  මර්දනය නිසා හුඟාක් තරුණ තරුණියන් මිය 
ගිහින් තිෙබනවා. අපි ෙබොෙහොම සංෙව්දීව ෙම් අය ගැන හිතන්න 
ඕනෑ. ඒ සිද්ධි අෙප් ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක්. ඒ ඉතිහාසය 
ෙමතැනින් සීමා ෙවන්න ඕනෑය කියන පරමාර්ථෙයන් තමයි අපි 
ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

පසු ගිය දා අපි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තා. අවාසනාවකට ෙමන් අපට ඒ 
පනත සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ විවාදයක් කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි 
වුණා. නමුත් එහි මූලික පරමාර්ථය ෙමයයි. පවුලක ෙකෙනක් 
අතුරුදහන් වුණාම, ඒ ඕනෑම පවුලකට සත්යය දැන ගන්න  
අවශ්යයි. සත්යය කුමක්ද කියලා දැන ගැනීම අවශ්යයි. ඒ පනත 
හරහා  පිහිටුවන කාර්යාලය දිගින් දිගටම පවතින කාර්යාලයක්. 
ඒක තාවකාලික ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් සිවිල් 
පුරවැසියන්, අෙප් මාධ්යෙව්දීන් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අතුරුදහන් වීම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් යුද සමය නිසාම ෙනොෙවයි. 
එෙහම වුෙණ් සමහර ෙවලාවට එදා තිබුණු රජයට විරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන මත දැරූ නිසා, ඒ  ගැන ලියපු නිසා ෙවන්න පුළුවන්. 
මම හිතන විධියට ඒ පවුල්වල සියලු ෙදනාටම අපි ඉදිරිත් කරලා 
තිෙබන පනත් හරහා සහනයක් ලැෙබනවා. 

1835 1836 
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ෙම් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙයන් 
විමර්ශනයක් තියනෙකොට, ඒ පවතින විමර්ශනය පිළිබඳව පවුෙල් 
අයට තත්ත්ව වාර්තාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාර්යාලය 
ස්ථාපිත වුණාම, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා ජීවත්ව සිටින බව ෙසොයා 
ගනු ලැබුෙවොත් ඔහුෙග් කැමැත්ත ඇතිව, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඔහුෙග් ඥාතීන්ට ෙහෝ ෙවනත් පැමිණිලිකරුෙවකුට ෙහළි 
කරන්නටත් පුළුවන්. විමර්ශනයක් අවසන් වුණාට පසේසේ, 
අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයාට අත් වූ ඉරණම සහ ඔහු අතුරුදහන් වූ 
ෙහේතු පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 
ඔහුෙග් ඥාතීන්ට දැනුම් දිය යුතුමයි. ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතීන්ට පරිපාලනමය හා සුබසාධන ෙසේවා  ලබා 
ෙදන්නටත් ෙම් කාර්යාලය හරහා අපි බැඳී සිටිනවා. 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කරලා, ඒවා 
කළමනාකරණය කරන්නට අවශ්ය  කරුණු අපි ෙම් පනතට 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ ෙහේතු, සිද්ධි 
හා පතිඵල පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුයි. 
රජයට ඒ පිළිබඳව දැන් වගකීමක් තිෙබනවා.  අද ෙම් ෙගෙනන 
සංෙශෝධනයත්, එදා සම්මත කරපු ඒ පනතට ශක්තියක්වීම සඳහා 
සම්බන්ධ වන බව  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අවාසනාවකට, එදා ඒ 
පනතට  විරුද්ධතාවක් පකාශ කරපු නිසා, ෙමතැන ඊට අදාළ 
විවාදය  පවත්වන්න අවස්ථාවක් අපට ලැබුෙණ් නැහැ. මට මතක් 
ෙවනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 1980 
ගණන්වල ෙම් වාෙග් අතුරුදහන්වූවන් ගැන කථා කළ හැටි. ඒ 
ෙවලාෙව් පාද යාතා ගියා. ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ගියා. එදා කරපු ෙද් වැරදියි කියලා සමහර විට අෙප් 
පක්ෂෙය් අයත් හිතුවාට, ඇත්තටම ඒවා මානව හිතවාදී කියා 
හැටියට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අද  තිෙබන්ෙන් ඒෙක් 
අෙනක් පැත්ත.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only two more minutes.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අතුරුදහන් වීම්වලට විරුද්ධව එදා අදහස් දක්වපු අයෙගන් මම 
අහන්න කැමැතියි, නීතියට ගරු කිරීමක් හැටියට සාධාරණත්වෙය් 
නාමෙයන් අද ෙම් පනත්වලට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවාද කියලා. සමහර ෙවලාවට මවලා ෙපන්වන්න හදනවා 
ෙම්වා යුද හමුදාවට, ෙපොලීසියට විරුද්ධව ෙගෙනන පනත් කියලා. 
එය සම්පූර්ණෙයන් අසත්යයක් බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් ෙසේවෙය් සිටියදී නැති වූ අයෙග් 
පවුල්ද ෙම් පනත් හරහා ආරක්ෂා ෙවනවා. අතුරුදහන් වූ අය ගැන 
කථා කරන විට ෙද්ශපාලන මතය, ෙද්ශපාලන පක්ෂය යනාදී 
කරුණු වැදගත් නැහැ. ජාතිය සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුවර් ද, බර්ගර් ද 
කියන එක වැදගත් නැහැ. ඒ අය ඉර, හඳ, ගල් අදහනවාද, පසිද්ධ 
ආගමක් අදහනවාද කියන එක වැදගත් නැහැ. ආගමක් අදහන්ෙන් 
නැති ෙකෙනකු වුණත් කමක් නැහැ, ඒ අයටත් ෙම් පනත්වල 
ආරක්ෂාව තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් පනත් මඟින් 
ආරක්ෂාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී ආර්ථික පන්තිය 
වැදගත් නැහැ. ෙමය, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය අවසන් කරලා යන 
අලුත් ගමනක්; අලුත් සංස්කෘතියක්. සිවිල් පුරවැසියන්, 
මාධ්යෙව්දින් එදා රජෙය් ෙහෝ අද රජෙය් ෙද්ශපාලන මතයට 
විරුද්ධව කියා කරනවා නම්, ඒ අයත් ආරක්ෂා වන පනත් තමයි 
ෙම්වා. ෙද්ශපාලන පලි ගැනීම් සංස්කෘතිෙය් අවසානය, මරණය හා 
අතුරුදහන් වීමයි. අපි ෙමය ඉතිහාසයට සීමා කරමු. ස්තුතියි.  

[අ.භා. 12.13] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන්ට මරණ සහතිකයක් ෙවනුවට අතුරුදහන් වූ බවට 
සහතිකයක් නිකුත් කිරීම අරමුණු කරගත් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී අපි කථා කරන්ෙන් අතුරුදහන් වීම් 
පිළිබඳ අතිශයින් තීරණාත්මක දවසකයි. ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමාත් ෙම් සබා ගැෙබ් සිටින නිසා එතුමාෙග්ත් අවධානය 
ෙම් කාරණයට  ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අද දිනය ශී ලංකාෙව් 
කීර්තිය අතුරුදහන් වූ දවසක්. මා ඒ ගැන කියන්න එක විනාඩියක් 
වැය කරලා මාතෘකාවට එන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය්ත්, අදත් 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් මාධ්යවල ශී ලංකාෙව් කීර්තිය පලුදු වන ආකාරෙය් 
පවෘත්තියක් පළ වුණා. මා කථා කරන්ෙන් ඒ පවෘත්තිය ගැන මිස 
ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙනොෙවයි. අපි ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය 
දුන්ෙන් නැති වුණත්, ෙම් රෙට් සිටින ජනාධිපතිතුමා එතුමායි. ෙම් 
රාජ්යෙය් සංෙක්තය එතුමායි. රාජ්ය නායකයාෙග් කීර්තිය 
කියන්ෙන් රෙට් කීර්තියයි. එතුමා 2009දී අමාත්යවරයකුව සිටි 
කාලෙය් යම් සමාගමකින්- 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
He is making insinuations on the conduct of the 

President based on a newspaper report. He cannot do that. 
All those have to be expunged. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am not talking about the conduct of the President, 

Hon. Minister. I am not. What I am talking about is the 
conduct of the Australian media and the conduct of the 
Foreign Ministry. Let me talk about the Foreign Ministry.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
No.  But he is making direct observations about his 

Excellency the President.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am talking about the preservation of the reputation of 

the President; reputation of this nation.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
All these have to be expunged, Sir. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You continue with your speech, Hon. Member.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අමාත්ය ධුරයක් දැරූ 

සමෙය් අල්ලසක් ලබා ගත් බවට ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙෆඩරල් ෙපොලීසියට ෙචෝදනාවක් ලැබී ඇති බවත්, ඒ 
පිළිබඳව විමර්ශනය කරන බවටත් ඕස්ෙට්ලියාෙව් මාධ්යවල පළ වුණා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මාෙග් ෙචෝදනාව ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් දක්වා අෙප් මහ ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලය ඒ පිළිබඳව නිවැරදි කිරීමක් කරලා නැහැ; පිළිතුරක් 
දීලා නැහැ. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I rise to a point of Order. -[Interruption.] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Eran 

Wickramaratne? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අමාත්ය 

ධූරයක් දරපු කාලෙය්  යම් ෙචෝදනාවක් තිබුණු බව උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමා සඳහන් කළා. එවැනි ෙචෝදනාවක් නැහැ. 
ෙවන ෙමොකක්ද කියාවලියක් ගැන වාර්තාවක සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම වාර්තාෙව්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා, එවැනි 
ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා. ෙවනත් වාර්තාවක ෙනොෙවයි, එම 
වාර්තාෙව්මයි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා  
ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීම පිළිබඳව -  [බාධා කිරීමක්]  එවැනි 
ෙචෝදනාවක් තිබුණු බවට කරන පකාශය ෙබොෙහොම අසාධාරණයි 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙමොකද, එම වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා, 
එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් 

හැසිරීම පිළිබඳව මම පශ්න කෙළේ නැහැ. මම කිව්ෙව් රෙට් 
කීර්තිනාමය රැක ගත යුතුයි, ජනාධිපතිතුමාෙග් කීර්තිනාමය රැක 
ගත යුතුයි කියලායි. අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා වහාම ඒ 

මාධ්යවලට පිළිතුරක් යැවිය යුතුයි කියන එකයි මම කිව්ෙව්. ෙම් 
වන තුරු ඒක සිදු ෙවලා නැහැ, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමනි. 
ඒ ගැනයි මම කථා කෙළේ. ඒ ගැන කථා කිරීම මම ෙමතැනින් 
නතර කරනවා. ඒ ගැන අපි සභා ගැෙබන් පිටතදී කථා කරමු. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කටයුතු පිළිබඳව ෙනොෙවයි, මම පශ්න කෙළේ. 
මම පශ්න කෙළේ, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
පිළිබඳවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් මාෙග් 
මාතෘකාවට එන්නම්. කවුරු කළත්, කුමන අරමුෙණන් කළත්, 
ශීලාචාර සමාජයකට ෙම් අතුරුදහන් කිරීම් පිළිගන්න බැහැ. අපි 
හැෙමෝම ඒක ෙහළා දැකිය යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් නීතිය වුෙණ්, යම් පුද්ගලයකු වසර 
හතක් තිස්ෙසේ අතුරුදහන් ෙවලා සිටියා නම්, ඔහු මිය ගිය 
පුද්ගලයකු ෙලස උපකල්පනය කිරීමයි. නමුත් පසු කාලීනව එම 
කාල සීමාව වසරක් දක්වා අඩු කළා. උතුෙර් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, පෙද්ශය පශ්නයක් නැහැ, යම් ෙකෙනක් 
වසරකට වැඩි කාලයක් අතුරුදහන් ෙවලා සිටියා නම් නීතිමය 
කටයුතුවලදී ඒ පුද්ගලයා මිය ගිය ෙකෙනකු විධියට සලකනවා. 
ෙහොයන්න පුළුවන්, හම්බ වුෙණොත් ඉන්නවාය කියලා පිළිගන්න 
පුළුවන්, හැබැයි නීතිමය කාරණාවලදී  ඔහු මිය ගිය තැනැත්ෙතකු 
ෙසේ සලකනවා. එවැනි නීතිමය පතිපාදනයක් තිබියදී,  මරණ 
සහතිකය ෙවනුවට අතුරුදහන් වූ බවට සහතිකයක් නිකුත් කර 
ගැනීම තමයි ෙම් පනෙත් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුෙර් ෙකොටි සංවිධානයට 
බැ ෙඳන්න යම් තරු ණෙයක් තීරණය කෙළොත් "අම්ෙම් - තාත්ෙත්, 
මම ෙකොටි සංවිධානයට බැ ෙඳනවා" කියලා ගිෙය් නැහැ. ඒ අය 
ගිෙය් ෙහොෙරන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය පවා පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙකොටි සංවිධානය විසින් 
ළමයින් පැහැරෙගන ගිහිල්ලා දස දහස ් ගණනක් ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් වශෙයන් තියාෙගන හිටියා කියලා.  පාසල් ගිය 
ළමයා ආපහු ෙගදර ආෙව් නැහැ. ඒ දරුවා අතුරුදහන්. ෙකොටි 
සංවිධානය පැහැරෙගන ගිහිල්ලා. ඒ වාෙග්ම ෙකොටි සංවිධානයට 
කැමැත්ෙතන් බැඳුණු අය පවා, ෙකොටි සංවිධානෙය් නායකයාෙග් 
තීන්දු තීරණවලට එකඟ ෙනොවුණාම ඔහු මරා දැමුවා.  

අපි දන්නවා, ෙකොටි සංවිධානෙය් ෙදවැනි නායකයා වූ 
"මහත්තයා" ගැන. "මහත්තයා"ට ෙමොකද වුෙණ්?  ෙකොටි 
සංවිධානෙය් ෙදවැනියා වු ෙගෝපාල් ස්වාමි මෙහේන්ද රාජා වන එම 
අයව අතුරුදහන් ෙකෙරව්වා, පළමුවැනියා විසින්. එතෙකොටත් 
එයා අතුරුදහන්. ෙදමළ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් ඇති 
වුණා. ෙම් සමහර පිරිස්වලට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා 
ගන්න නැහැ. ඒ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්වල තිබුණු පශ්නවල 
පතිඵලයක් විධියට ඒ කණ්ඩායෙමන් ෙහොයන නිසාම සමහර 
කට්ටිය විෙද්ශ රටවලට පැනලා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම අතුරුදහන් 
වුණා. එතෙකොට ෙම් පුද්ගලයන් විවිධ ෙහේතු මත අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබද්දී, අද ජාත්යන්තරය ෙකොටි සංවිධානය විසින් කළ 
අතුරුදහන් කිරීම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කණ්ඩායම් 
අතර ෙවච්ච අතුරුදහන් කිරීම්, පැහැර ගැනීම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රණවිරුවන්ෙග් යුද ජයගහණෙය් කීර්තිය 
පලුදු කිරීෙම් දුෂ්ට අරමුණින් ෙදමළ ෙබදුම්වාදී බලෙව්ග විසින් 
හමුදාවට ඇඟිල්ල දිගු කර තිබියදී, මරණ සහතිකෙයන් අවසන් 
කරන්න පුළුවන් විධිෙය් නීතිමය පතිපාදන තිෙබන කාරණයක්, 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සහතිකයක් නිකුත් කර ඒ තුවාලය 
සදාකාලිකව පවත්වා ගැනීෙම් දුෂ්ට අරමුණයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් විවිධ ෙහේතූන් මත අතුරුදහන් 
වීම් සිදු වුණු බව. උතුෙර් ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය නිසා අතුරුදහන් 
වීම් සිදු වුණා. 1988 -89 ජවිෙප භීෂණය නිසා අතුරුදහන් වුණා. 
සුනාමිය නිසා අතුරුදහන් වුණා. සුනාමිෙයන් අතුරුදහන් වීමයි, 
ෙම් අතුරුදහන් වීමයි ෙවනස්. සුනාමිෙය් දී කාටවත් බැහැ,- 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்  சம்பந்தமாக 

ேபசப்பட்ட  விடயங்கள் ஹன்சாட் அறிக்ைகயி ந்  
நீக்கப்ப ம்.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුනාමිය කවුරුවත් 

බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  එය අනෙප්ක්ෂිතව එක 
පාරටම ආපු ෙදයක්. සුනාමිය ක්ෂණිකයි. ආෙවෝ - ගිෙයෝ. ඒ නිසා 
කාටවත් සැලසුම් සහගත ෙවලා, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අතුරුදහන් 
ෙවන්න ඉඩක් නැහැ. හැබැයි උතුෙර් යුද්ධය ආශිර්වාදයක් 
කරෙගන බටහිර රටවලට ගිහිල්ලා පුරවැසියන් ෙවච්ච, 
සරණාගතයන් ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ඒ රටවල ඉන්නවා. ෙම් අය 
ඒ රටවල පුරවැසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා ලංකාව පිළිබඳව කර 
තිෙබන අසත්ය පකාශයන් තවදුරටත් එෙලසම පවත්වා ෙගන 
යාමට උත්සාහ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හමුදාවට ඇඟිල්ල දිගු 
කරමින් හමුදාව විසින් අතුරුදහන් කළ බවට ෙචෝදනා කරපු 
සමහර ෙකොටි නායකයන් පසු ගිය කාලෙය් බටහිර රටවලින් මතු 
වුණා. හැබැයි, ෙම් අය ඇඟිල්ල දිගු කරලා තිබුෙණ් හමුදාවට. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනෙත් යම් 
විධිවිධානයක් ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
ෙමච්චර උත්සාහයක් දරලා, මහජන මුදල් ෙවන් කරලා, 
අතුරුදහන් වූවන්ට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න ඔවුන්ෙග් 
ඥාතීන්ට තිෙබන අයිතිය ගැන කථා කරලා ෙම් කාර්යාලය 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා 
ෙකොෙහේදී හරි හම්බ ෙවලා ඔහු  කිව්ෙවොත්, "අෙන්! මම හැංගිලාම 
ඉන්නම්. මාව හම්බ වුණා කියලා කියන්න එපා" කියලා, ඔහු ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඇඟිල්ල දිගු කරලා තිෙබන්ෙන් 
රණ විරුවන්ට නම්, ඒ ඇඟිල්ල එෙලසම දිගු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම යුද සමෙය්- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඕවා, සුරංගනා කථා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පගීත් එක්නැළිෙගොඩ නැමැති පුද්ගලෙයක් අතුරුදහන් කළ 

බවට ෙචෝදනා නඟමින්  හරියටම අදට වසරකට කලින් අෙප් රණ 
විරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වුණා. වසරක් පිරිලත් අදටත් 
අටෙදෙනක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. මිනී මැරුම් 
ෙචෝදනා තිෙබන අයත් මීට වඩා අඩු කාලෙයන් ඇප ලබා ෙගන 
යනවා. හැබැයි, අර අය අදටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් නිලධාරින් 
පංශෙය්දී ෙහෝ ෙකොෙහේදී ෙහෝ පගීත් එක්නැළිෙගොඩ පිළිබඳව 
ෙසොයා ෙගන ඔහු කිව්ෙවොත්, "අෙන්! මම ඉන්නවා කියලා 
කියන්න එපා. මම ඒකට කැමැති නැහැ" කියලා අර රණ විරුෙවෝ 
දිගටම හිෙර් ඉන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් කරන්ෙන් 
ඒක නම්, එවැනි පනතක් කියාත්මක කිරීම සඳහා මහජන මුදල් 
ෙවන් කිරීෙම් ඇති පෙයෝජනය කුමක්ද කියලා අපට පශ්න 
කරන්න ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූවන් ගැන 
ෙහොයනවාට, වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කරනවාට අපි විරුද්ධයි 
කියලා වැරදි මතයක් හදනවා. ඒක පට්ටපල් ෙබොරුවක්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලා සිටියදී  කරපු කථාවක් 
උපුටා දක්වමින් ෙම් කියන්ෙන්, "අපි දැන් ෙහොයනවාට විරුද්ධයි" 
කියලා ෙන්.  එෙහම නැහැ, අපි පක්ෂයි. හැබැයි ෙම් කරෙගන යන, 
රණ විරුවන්ට යුද අපරාධ ෙචෝදනා නැගීෙම් කුමන්තණෙය් 
ෙකොටස්කරුවකු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වනවා දකින්න 
අපට කිසිෙසේත්ම වුවමනාවක් නැහැ. ඇයි, අපි එෙහම කියන්ෙන්? 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දකුෙණ් ෙපේමවතී මනම්ෙප්රී 
හමුදාෙවන් දූෂණය කරලා මරා දැම්මා.  හමුදාෙව් එම පිරිස් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි දූෂණය කරලා මරා දැම්මා. ෙම් 
රෙට් නීතිය ඔවුන්ට එෙරහිවත් කියාත්මක වුණා. දකුෙණ් 
සූරියකන්ද සමූහ මිනී වළ ෙව්වා, උතුෙර් ෙචම්මිනි සමූහ මිනී වළ 
ෙව්වා, ඒවා පිළිබඳව ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුණා. ෙහොඳ නිති 
පද්ධතියක් අප සතුව තිෙබනවා. එෙහම නම් අද ෙම් උත්සාහ 
කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඊට වඩා ෙවනස් ෙදයක්.  

අපි දන්නවා, දරුස්මාන් වාර්තාව කියලා "සුරංගනා කථාවක්" 
කිව්වා. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඉතාමත් නිවැරදි වචනයක් 
පාවිච්චි කළා. ඒ තමයි, "සුරංගනා කථා". දරුස්මාන් වාර්තාව 
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, සුරංගනා කථාව. ඒ සුරංගනා කථාව 
කිව්ෙව් කවුද කියලා සඳහනක් නැහැ. නිර්නාමික විද ත් ලිපි 
යනාදිය පාවිච්චි කරලා තමයි ඒ පබන්ධය ෙගොඩනඟලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් හැටියට නම් ලංකාෙව් 
අපරාධමය වරදක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
එකතු කරන ලද ෙතොරතුරුවලින් ලංකාෙව් දඬුවම් කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම දඬුවම් කරන්න ඕනෑ 
පිට රට. ෙම් සැලැස්ම ඉතාම පැහැදිලියි. පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 39ක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එහි 36 ෙවනි 
නිර්ෙද්ශෙය් සඳහන් වන්ෙන්,"ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටකදී                       
ශී ලංකාෙව් රණවිරුවන්ට එෙරහිව යුද අපරාධ ෙචෝදනා නඟලා 
දඩුවම් ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ" කියලායි. 39 ෙවනි 
නිර්ෙද්ශෙයන් කියන්ෙන්,"අෙප් රණවිරුවන්ට එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ආරක්ෂක මණ්ඩලය හරහා බිහි කළ හැකි යුද අපරාධ විනිශ්චය 
සභාවක් හරහා දඬුවම් කරන්න පුළුවන් විය යුතුයි" කියලායි. ගරු 
අගමැතිතුමා නිතරම ආඩම්බරෙයන් සිහිපත් කරනවා,"2003 
වර්ෂෙය්දී එතුමා ෙරෝම සම්මුතියට අත්සන් කෙළේ නැහැ" කියලා. 
එතුමා ෙරෝම සම්මුතියට අත්සන් කරලා නැති බව ඇත්තයි. 
අන්තර් ජාතික යුද අපරාධ අධිකරණයට අෙප් රණ විරුවන්ව 
අරෙගන යන්න බැරි බවත් ඇත්තයි. හැබැයි, යුද අපරාධ 
සම්බන්ධව ආරක්ෂක මණ්ඩලයට බිහි කළ හැකි  විෙශේෂ විනිශ්චය 
සභාවකට අෙප් රණ විරුවන්ව ෙගන යන්න කිසිම බාධාවක් 
නැහැ. එතෙකොට ෙමම වාර්තාෙව් 36 සහ 39 යන නිර්ෙද්ශයන් 
කියාත්මක කරන්න ජාත්යන්තර මට්ටෙම් සාක්ෂි තිෙබන්න ඕනෑ. 
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් සාක්ෂියකට තිෙබන්ෙන්, අර සුරංගනා 
කථාවක් වුණු දරුස්මාන් වාර්තාව විතරයි. එම වාර්තාෙව් 
ෙතොරතුරු නිර්ණාමිකවයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. දරුසම්ාන් 
වාර්තාව සකස් කළ කිසිම සාමාජිකෙයක්  ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙම් 
ගැන පරීක්ෂණයක්  ෙකරුෙව් නැහැ. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය හරහා දැන්  සිද්ධ කරන්න හදන්ෙන්,  සම්ඵ 
පලාප තිෙබන, පබන්ධයන් තිෙබන දරුස්මාන් වාර්තාවට ශී ලංකා 
රාජ්ය ලාංඡනය ගහලා නිල පිළිගැනීමක් අරන් ෙදන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා විෙශේෂෙයන් කාලය අරෙගන අපි ගැන කාරණා 
කිහිපයක් කිව්වා. ඒවාට පිළිතුරු ලබා ෙදන එක මෙග් යුතුකමක් 
වනවා. එතුමා කිව්වා, ''අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනත් ෙකටුම්පත  හදිසිෙය් සම්මත කර ගත්ෙත් නැහැ'' කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
විවාදයට ගන්න තිබුෙණ් පසු ගිය 23 ෙවනි අඟහරුවාදා. 
එෙහමනම්, අද වන විට සම්මත ෙවලා. ඊට එ හා දිනයකට කල් 
දමන්න කියලා අපි ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපි විවාදය ඉල්ලුෙව් 23 ෙවනි 
අඟහරුවාදා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත හදිසිෙය් විවාදයට ගත්ෙත් 
ඇයි කියලා අපට තවමත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එදායි ෙමදායි තුළ 
ෙමොනවාවත් වුෙණ්ත් නැහැ. හැබැයි, එදා කඩිමුඩිෙය් එම පනත් 
ෙකටුම්පත විවාද කිරීමට  තිබුණු අවශ්යතාව හරහා අපට සාධාරණ 
පශ්නයක් පැන නැඟුණා. ෙමොකද, එම පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට 
ගත් 11 ෙවනි බහස්පතින්දා ආණ්ඩුෙව් සංෙශෝධන 17ක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුණා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සංෙශෝධන තුනක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, you have only two more 

minutes.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පනත් ෙකටුම්පත 

සම්බන්ධව කරුණු අධ්යයනය කරන්න අපි කාලයක් ඉල්ලුවා. එදා 
රෑ 12 ෙවනකන් කාලය දුන්නා කියලාවත් අපට ඒ පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ජාතිෙය් ඉරණම   තීරණය වන 
ෙමවැනි  පනතක බලපෑම කුමක්ද කියන එක තීරණය කර ගන්න 
විද්වතුන් එක්ක  ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
අපට යම් කාලයක් අවශ්ය වුණා. අපට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙනොදුන්න 
නිසායි එම පනත් ෙකටුම්පත හදිසිෙය් සම්මත කර ගත්තා කියලා 
අපි කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පට්ටපල් ෙබොරුවක් කිව්වා," 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනය අධිකරණයට ෙගන 
යන්න ෙදන්ෙනත් නැතිවයි සම්මත කෙළේ" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අධිකරණෙය් අභිෙයෝගයකට ලක් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රැක ගන්න කටයුතු කරපු හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය 
වන ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන් සමන්විත 
විනිසුරු මඩුල්ල තමයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට එකඟයි කියලා තීරණය කෙළේ. 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ කාලෙය් ෙමතුමා "පළා බෙබක්" ෙවලා හිටිෙය්. ෙමතැන 

ෙවච්ච ෙද්වල් ෙමතුමා දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙගනාෙව් හදිසි පනත් 
ෙකටුම්පතක් හැටියටයි. හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් පැය 24ක් 
ඇතුළත උසාවියට ෙයොමු කරලා, ඒ තීන්දුව අතට ගන්නවා. ඒ, 
හදිසි පනත් ෙකටුම්පත තමයි අපි නැවැත්වූෙය්. ෙමතුමා දන්ෙන් 
නැති අතීතයක් ගැන කථා කරනවා, අනික් ඒවා ගැන වාෙග්ම.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මංගල සමරවීර 

ඇමතිතුමාට විනාඩි 20ක් ලබා දීලා තිබුණා. එතුමා මෙග් ෙව්ලාවත් 
ගන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 

ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙපොදු විපක්ෂය පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
"ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා එකක් නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. අපි 
ඉන්ෙන් "ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්". "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් 
පධානියා වන ගරු කථානායකතුමා "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" පිළි 
අරෙගන අවසානයි. එතුමා "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියලා අපව 
හඳුන්වනවා. අෙප් නායකයාට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
විෙශේෂ පකාශ කරන්න ඉඩ ලබා ෙදනවා. පක්ෂ නායකයින්ෙග් 
රැස්වීමට එතුමාව ෙගන්වා ගන්නවා. එතුමා අපි පිළිගත්තත් 
නැතත්, ගරු කථානායකතුමා අපව පිළිගැනීම අපට ෙහොඳටම 
පමාණවත් කියන කාරණය මා එතුමාට සිහිපත් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනෙත් අරමුණ 
දුෂ්ටයි. තුවාලයක් සදාකාලිකව තබා ගැනීම තමුන්නාන්ෙසේලා 
කථා කරන සංහිඳියාවද කියන පශ්නය ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් 
තබමින් මම නිහඬ වනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப.130 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till  1.30 p.m. and then resumed. 

 
සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1843 1844 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය තුළ අපි සාකච්ඡා 

කරන කාරණා ඇත්ත වශෙයන්ම අපි මීට කලින් ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සම්මත කරපු, ගරු කථානායකතුමා විසින් 
පිළිෙගන අත්සන් තබන ලද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනත සහ ඒ හා මතු ෙවන්නා වූ කාරණා සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසාමෙදෝ ෙමම විවාදය ෙබොෙහෝ දුරට අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අහිමි වූ විවාදය ෙවනුවට කරුණු දැක්වීම සඳහා භාවිත කරන 
බවක් ෙම් දක්වා පැවැති විවාදෙය්දී මතු වුණු කරුණු අනුව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ පශ්නය උතුරට පමණක් සීමා වුණු එකක් ෙනොෙවයි. එය, 
1971 වර්ෂෙය්දී දකුෙණ්දීත්, 1980 දශකය අවසානෙය් 
සම්පූර්ණෙයන්ම දකුෙණ්ත්, 1983 වර්ෂෙය්දී රට පුරාමත්, ඊට 
අමතරව උතුර හා නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල 2009 වර්ෂය වනතුරුත් 
මතු වුණු තත්ත්වයක්. අතුරුදහන්වීම පිළිබඳ ෙඛ්දවාචකය අෙප් 
රට රටක් විධියට මුහුණ ෙදන්නා වූ, ඉතිහාසෙය් මුහුණ දුන්නා වූ 
සුවිෙශේෂ ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන කරුණු සමඟ බැඳී පවතිනවා. 
යුක්තිය, සාධාරණය ෙවනුෙවන් සටන් කරපු දකුෙණ් ජනතාවත්, 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් සටන් කරපු උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජීවත් වුණු ජනතාවත් ඒ සටනට ෙයොදා 
ගත් මාවත -සන්නද්ධ වීෙම් මාර්ගය- අප අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් සමාජය තුළ දකුෙණ් මතු ෙවලා තිබුණු තරුණ අසහනය 
පිළිබඳ කාරණය, සමාජ අසාධාරණත්වය පිළිබඳ කාරණය ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ 1971 වර්ෂෙය්දීත්, 1989 වර්ෂෙය්දීත් විප්ලවයක් 
උෙදසා භාවිත කළා. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
ජනතාවට ඇති වූ පශ්න උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පැවැති 
දීර්ඝ කාලීන සිවිල් යුද්ධය සඳහා පදනම් වුණා. ඒ සටන් පරාජයට 
පත් කිරීම රජය සතු වගකීමක්. 

රජෙය් හමුදා 1971 වර්ෂෙය්දී, 1989 වර්ෂෙය්දී, 2009 
වර්ෂෙය්දී ඒ වග කීම ඉටු කළා.  නමුත් ඒ කියාදාමයන් අතෙර්දී 
පීඩාවට පත් ෙවච්ච,  විපතට පත් ෙවච්ච, මිය ගිය  සියලු ෙදනාම 
ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ. ඔවුන් සටන් කළ පරමාර්ථය හරි වුණත්, 
වැරදි වුණත්; ඒ සටන් කළ කමය හරි වුණත්, වැරදි වුණත්; ඔවුන් 
අයිති සංවිධානය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වුණත්, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය වුණත්, ඒ සෑම පුරවැසිෙයකුෙග්ම  උරුමකරුවන්ට, 
ඔවුන්ෙග් ඥාතීන්ට යුක්තිය ඉටු කිරිමට සිවිල් පජාතාන්තික 
රාජ්යයක් විධියට අපට  යුතුකමක් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඒ සිදු වූ 
කනගාටුදායක ෙදය ෙනොසිදුවිය යුතුව තිබුණා.  දැන් අපි ඒ 
ඉතිහාසෙයන් එළියට යා යුතුයි. ඒ ඉතිහාසෙයන් අප එළියට යද්දී 
සියයට සියයක්ම කිසිවක් සිදු ෙනොවුණා ෙසේ ඉදිරියට යන්නට 
පුළුවන් කමක් නැහැ. අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම්වලින්  යමක් ෙහෝ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම්,  
පජාතාන්තික රාජ්යයක් හැටියට අපට යමක් කළ හැකි නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් අපට ගත හැකි,   ගත යුතු සියලුම  පියවර නිතිෙය් 
සීමාව තුළ ගැනීමට අපට යුතුකමක් වග කීමක් තිෙබනවා. පවතින  

නීතිය තුළ ඒ පිළිබඳ පතිපාදන නැති නම්, ඒ පතිපාදන ඇති කර 
ගැනීම  අෙප් යුතුකමක්ව තිෙබනවා. එම නිසා තමයි අපි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත ෙගනාෙව්. එම 
නිසා තමයි අද ෙම් විවාදයට ලක්වන මරණ ලියාපදිංචි කිරිෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගන 
එන්ෙන්.  

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අහනවා, "ෙමොකක්ද, ෙම් පනෙතන් 
ෙකෙරන්ෙන්?" කියා.  අතුරුදහන් වූ  තැනැත්තකු පිළිබඳ 
කාරණය ඉතාම සංකීර්ණ  මානුෂික හා  නීතිය පිළිබද පශ්නයක්. 
එක පැත්තකින් ඒ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාෙග් අම්මාට, තාත්තාට, 
බිරිඳට, සෙහෝදරයන්ට, දරුවන්ට, තමන්ෙග් ඥාතියා, තමන්ෙග්  
මිතයා, තමන්ෙග් හිතවතා, සත්ය වශෙයන්ම අතුරුදහන් වූවාද, 
නැද්ද යන කාරණය පිළිබඳ පශ්නය අවසානාත්මකව දැකීමට යම්  
නිශ්චිත ෙතොරතුරක්, නිගමනයක් අවශ්ය ෙවනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක්  තමන්ෙග් දරුවා නැවත කවදා ෙහෝ ඒවීය කියා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා;  තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා නැවත 
ඒවිය කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. එම නිසාම ෙද්පළ 
උරුමය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතා මතු ෙවනවා; විවාහය, පැවැත්ම 
පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතා මතුෙවනවා;  විශාම වැටුප් පිළිබඳ 
අවිනිශ්චිතතා  මතු ෙවනවා. ඒ  නිසාම EPF, ETF  කියන රාජ්ය 
පතිලාභ පිළිබඳ පශ්න  මතු ෙවනවා. එක අතකින්  අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පන  ෙතන්  කරනු ලබන පරීක්ෂණයක්  මඟින්  
අතුරුදහන් වූ තැනැත්ෙතකු සම්බන්ධෙයන් වු සහතිකයක් නිකුත් 
කරන අතරම, වැඩිමනත් ෙතොරතුරු ඇත්නම් එය පසු කාලයක 
මරණ සහතිකයක් බවට රෙට් සාමාන්ය නීතිය අනුව පත්  කිරීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් රාමුව අපට අලුත් එකක්. ෙම් රාමුව අප 
අලුෙතන් හඳුන්වා ෙදනවා. එම නිසා තමයි අප ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව  විරුද්ධවීමට තරම් කාරණාවක් තිෙබනවාය 
කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත  සම්මතවීෙමන් පසු ඊළඟට  සිදුවන්ෙන් 
කුමක්ද යන කාරණය පිළිබඳව සමාජය තුළ පවතින කුතුහලය 
ඉවත් කරන්න මම ෙම් වටිනා අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නට 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය  (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) පනත ෙම් වනවිට රෙට් නීතිය බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
කථානායකතුමා විසින් එයට අත්සන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ඊළඟට ගත යුතු පියවර වන්ෙන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන් පත්කිරීමයි.  සාමාජිකයන් ගණන 7යි.  
ඒ සාමාජිකයන් පත්  කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව්  
නිර්ෙද්ශය මත  ජනාධිපතිවරයා විසින්. එම කාර්යාලෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් කරන්ෙන්ත් අර සාමාජිකයන් 
හත්ෙදනා අතරින් ෙකෙනකුයි. එෙසේ පත් කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත ජනාධිපතිවරයා විසින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්ය පටිපාටිය 
ගැළෙපන්ෙන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක සාමාජිකයන් පත් 
කිරීෙම් කාර්ය පටිපාටියටයි. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාමාජිකයින් පත් කරන කියාදාමය  ස්වාධීන, නිවැරැදි 
කියාදාමයක් කියලා අප පිළිගන්නවා. එම කමෙව්දයමයි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීම සඳහාත් 
භාවිත කරනු ලබන්ෙන්. ඒ හරහා ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ව පත් කර 
ගැනීමට වාෙග්ම කාෙගත් සම්භාවනාවට පත් ෙවච්ච, ඒ පිළිබඳව 
සුදුසුකම් තිෙබන තැනැත්තන් පත් කර ගැනීමට අවකාශය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් විපක්ෂය හා ආණ්ඩු 
පක්ෂය කියන පක්ෂ ෙදෙක්ම සාමාජිකයින් ඉන්නවා. 
කථානායකතුමා තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් සභාපති. 
අගමැතිතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා  ඉන්නවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු තමයි 
බහුතරයක් සිටින්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව විසින් ෙම් 
තනතුරු දරන්නට පුළුවන්, ස්වාධීනව කටයුතු ඉටු කරන්න පුළුවන් 
සාමාජිකයන් හත් ෙදෙනකු සහ ඒ අතරින් ෙකෙනකු 
සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් කරනවා. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව, එහි කියා පිළිෙවත 
පිළිබඳව කාට ෙහෝ යම් ආකාරයක සැකයක් තිෙබනවා නම් මම 
කියන්න කැමතියි, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවකට පත් කරන 
කාර්ය පටිපාටිය අනුව පත් කරන නිසා; නිවැරැදිම  සුදුසුම 
පුද්ගලයන් පත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන නිසා; 
ජනාධිපතිවරයාෙග් කැමැත්ෙතන් පත් කරන නිසා; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාව විසින් අනුමත කරන නිසා ෙමම කාර්යාලය 
පිළිබඳව අනිසි බියක් ඇති කර ගැනීමට අවකාශ නැහැ කියා. එම 
සාමාජිකයන් හත් ෙදනා පත් කළ පමණකින් ඒ කටයුතු අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම කාර්යාලය කියාත්මක කිරීමට නම් ඊට  
අවශ්ය කරන කාර්ය පටිපාටි හා මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කරන්න 
අවශ්යයි.  

ඒ කාර්යාලෙය් කියාත්මක කරන බලතල, ඒවා ෙය් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ සහ කාර්ය පටිපාටිය 
සකස් කරලා, ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
වගකීමකුත් තිෙබනවා. ඒවා ෙහොෙරන් සිදු වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත ගැන කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනක් අනිසි බියක් ඇති කර ගන්නවා නම්, එය එෙසේ ෙනොවිය 
යුතුයි. ඒවා වැළැක්වීමට අවශ්ය කරන සියලුම ආරක්ෂක 
විධිවිධාන එම පනත තුළ අන්තර්ගත කර තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2010ஆம் ஆண் ன் 19ஆம் இலக்க இறப் க்களின் பதி  
(தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக ம் காணாமற் 
ேபானவர்க க்கான தற்கா கச் சான்றிதழ் வழங்குவ  
ெதாடர்பாக ம் இங்ேக காைலயி ந்   பல ம் 
தங்க ைடய க த் க்கைள  ன்ைவத்த வண்ணம் 
இ க்கின்றார்கள். எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் இந்தச் 
சட்ட லத்ைத நைட ைறப் ப த் வதற்கு அப்பால் அல்ல  
இவர்க க்கான சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு அப்பால், குறிப்பாக 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் உள்ள காணாமற்ேபாேனாாின் 
கு ம்பங்க டன் கலந் ைர யாடல்கைள 
நடத்தேவண் ெமன்  நாங்கள் கூ கிேறாம். பிள்ைளகைள 
அல்ல  உறவினர்கைள இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளித்தவர்களின ம் ெவள்ைள வானில் கடத்தப்பட்டவர் 
களின ம் பல்லாயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் வடக்கு, 
கிழக்கில் இ க்கின்றன. எனேவ, தற்கட்டமாக வடக்கு, 
கிழக்கில் இ க்கின்ற காணாமற்ேபானவர்கள  உறவினர் 

கேளா  ேநர யான கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அவர்கள் மாவட்டந்ேதா ம் 
காணாமற்ேபாேனா க்கான சங்கெமான்ைற ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள 8 மாவட்டங்களி ம் 
மாவட்ட மட்டத்திேல காணாமற்ேபாேனா க்கான சங்கம் 
இ க்கின்ற .  அேதேபான்  வடக்கு - கிழக்கு இைணந்த 
காணாமற்ேபாேனார் சங்க ம் இ க்கின்ற . எனேவ, 

தலாவதாக அவர்கேளா  இந்தக் காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான விடயங்கைளக் கலந் ைரயாட ேவண் யி க் 
கின்ற . தற்கா கமாக இரண்  வ டங்க க்குக் காணாமற் 
ேபாேனார் என்  உ திப்ப த்திச் சான்றிதழ் வழங்கப் 
ப வைத அவர்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்றார்களா? இல்ைலயா? 
அல்ல  அவர்க ைடய உண்ைமயான பிரச்சிைனகள் 
என்ன? என்பன ெதாடர்பில் ஆராயப்படேவண் ய 
ேதைவயி க் கின்ற .   

காணாமற்ேபானவர்கள் ெவ மேன ஒ  தி விழாவிேலா 
அல்ல  அவர்கள் விமானத்தில் ெசன்றேபாேதா காணாமற் 
ேபாகவில்ைல. இ திக்கட்டப் ேபாாிேல இரா வம் வி த்த 
ேவண் ேகாைள ஏற் க்ெகாண் , அதாவ  இரா வத்திடம் 
சரணைட ங்கெளன்  கூறியதற்கைமவாக ஓமந்ைதயி ம் 

ள்ளிவாய்க்கால் பகுதியி ேம பல ற் க்கணக்கானவர்கள் 
இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தார்கள். க்கியமாகத் தமிழீழ 
வி தைலப் கள  க்கியஸ்தர் அல்ல  'ஈேராஸ்' 
அைமப்பி ைடய தைலவராக இ ந்த தி . பாலகுமார், 
அவ ைடய மகன் உட்படப் பல ற் க்கணக்கானவர்கள் 
அரசாங்கத்தி ைடய ேவண் ேகாைள ஏற் த்தான் 
சரணைடந்தார்கள். ஆகேவ, இவ்வா  சரணைடந்தவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ ைடய ெபயர் விபரங்க ம் அன்ைறய 
காலகட்டத்திற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த இரா வ 
அதிகாாிகளிடம் நிச்சயமாக இ ந்தி க்க ேவண் ம், 
அன்ைறய காலகட்டத்திேல யார், யார் சரணைடந்தார்கள்?  
அவர்க ைடய ெபயர், வய , பால்  ேபான்ற சகல 
விடயங்கைள ம் உள்ளடக்கிய விபரம் அதில் இ க்கும்.  

இ திக்கட்டப் ேபாாின்ேபா  ெபா மக்கள் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ப் பகுதிக்குள் வ ம்ேபா  ஓமந்ைதயில் ைவத்  
இரா வம் ஒ ெப க்கி டாக அைழத் , தரம் பிாித் , 
அதாவ  அரசியல் ைற, நிதித் ைற எனப் பல்ேவ பட்ட 

ைற சார்ந்தவர்கைளத் தரம் பிாித் , பஸ் வண் யில் 
ஏற்றினார்கள். இதற்கப்பால் 3 இலட்சம் ேபர் தங்கைவக்கப் 
பட் ந்த ெசட் குளம் 'ெமனிக் பாம்' காமில் அன்ைறய 
காலகட்டத்தில் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக இ ந்த ாிசாட் 
பதி தீன் அவர்க ம் இரா வத்தின டன் இைணந்  ஒ  
நாள் தமிழீழ வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் இைணந்  
ெகாண்டவர்கள்கூடச் சரணைடய ேவண் ெமனக் குறிப் 
பிட்டார். அவ்வா  சரணைடயத் தவ ம் பட்சத்தில் தங்களால் 
கண் பி க்கப்பட் க் ைக  ெசய்யப்ப ம்ேபா  க ைமயான 

ைறயில் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்  ஒ ெப க்கி 
டாக ேவண் ேகாள் வி த்தார்கள். அதைனய த் , 'ெமனிக் 

பாம்' காமி ந் கூடப் பலர் சரணைடந்தார்கள். 
இ திக்கட்டப் ேபாாின்ேபா  ஓமந்ைத, ெசட் குளம் 'ெமனிக் 
பாம்' காம் உட்பட இந்த மக்கள் ெசன்ற சகல 
இடங்களி ேம ஒன் க்குப் பத் த் தடைவகள் பதி கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. நான் நிைனக்கின்ேறன், இ திக் 
கட்டப் ேபாாில் சரணைடந்தவர்க க்கு ஆகக்கூ யளவிலான 
பதி கைள ேமற்ெகாண்ட நா    ெதற்காசியாவிேலேய 
இலங்ைகயாகத்தான் இ க்குெமன் . ஒ வர் 10 இடங் 
க க்கு ேமற்பட்ட இடங்களில் பதி  ெசய்யப்பட்டார். 
அதாவ  லனாய் த் ைறயினர், இரா வத்தினர், கடற் 
பைடயினர் எனப் பலர் இந்தப் பதி கைள ேமற் 
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ெகாண்டார்கள். அன்  இந்தப் பதி கைள ேமற் 
ெகாண்டவர்கள், அதற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த இரா வ 
அதிகாாிகள் இன்ன ம் இங்ேகதான் இ க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தவர்க ைடய 
அல்ல  இரா வத்தினாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்க ைடய 
ெபயர் விபரங்கள் வ ம் இன்  இந்த அரசாங்கத்திடம் 
இ க்கின்ற . இதற்கு அப்பால் பரணகம ஆைணக்கு ம் 
கூட இந்தக் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பாக  விசார 
ைணையச் ெசய்தி ந்த . எனேவ, அங்கும் விபரம் 
இ க்கின்ற . இவ்வள ம் இ க்கத்தக்கதாக மீண் ம் 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகெமான்  
அைமக்கப்ப ெமன இங்ேக கூறப்ப கிற .  

காணாமற்ேபாேனார் தாங்களாகேவ காணாமல் 
ேபாகவில்ைல, அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள். 
ஆகேவ,  இ  உண்ைமயில் ‘காணாமல்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகம்’ என்றல்ல, ‘காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா க்கான 
அ வலகம்’ எனப் ெபயர் மாற்றப்பட ேவண் ம். இந்த 
அ வலகம் ெதாடர்பாக இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள், "காணாமல்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலக 
மான , ெவ மேன தகவைலத் திரட் கின்ற அல்ல  
பதி கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ஓர் அ வலகேம தவிர, 
இதன் லமாக இரா வத்தினைரேயா அல்ல  இ ெதாடர் 
பாகக் குற்றமிைழத்தவர்கைளேயா தண் க்கப்ேபாவதில்ைல" 
என்  கூறி ள்ளார். அப்ப யானால் காணாமற்ேபானவர்கள் 
அல்ல  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்க க்கான அ வலகம் 
ெவ மேன ஐ.நா.ைவ ஏமாற் வதற்கான ஓர் அ வலகமாக 
இ க்கப்ேபாகிறதா? என்  நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

இரண்டாவதாக, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால் 
இந்த அரசாங்கத்திடம் சரணைடந்தவர்கள், ைக  ெசய்யப் 
பட்டவர்கள், ெவள்ைள வானில் கடத்தப்பட்டவர்கள் ேபான்ற 
சகல விபரங்க ம் பா காப்  அைமச்சிடம் இ க்க ேவண் ம். 
வ டந்ேதா ம் பா காப்  அைமச்சுக்காக வரலா காணாத 
அள க்குப் ெப ந்ெதாைகயான நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற ; 
இந்த அைமச்சு இந்த நாட் ள்ள ஒ  க்கிய அைமச்சாக ம் 
இ க்கிற . ஆனால், இந்த அைமச்சில் இ க்கின்ற 

க்கியமான விடயங்கள் அடங்கிய ஆவணங்கள் காணாமற் 
ேபாகின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . உதாரணமாக, 'மிக்' 
விமானம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் காணாமற் 
ேபா ள்ளன; 'அவன்காட்' நி வனத்தின் ஆவணங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன; தாஜுடீன் ெகாைல வழக்கில் 
சம்பந்தப்பட்ட ெதாைலேபசி உைரயாடல் பதி  விபரங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன. இப்ப  பா காப்  அைமச்சிடமி க் 
கின்ற க்கியமான தகவல்கள் - க்கியமான விடயங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன. அத் டன், இவ்வைமச்சின் 
ெபா ப்பில் ஒப்பைடக்கப்பட் கின்ற பல ற் க்கணக் 
கான மனிதர்கள் காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். ஆகேவ, 
இைவ சாதாரணமான சிறிய விடயங்களல்ல. எனேவ, 
பா காப்  அைமச்சு இன்   பல னமான ஒ  நிைலயில் 
இ க்கிறதா? என்பைத நாங்கள் அறிய வி ம் கின்ேறாம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டைதப்ேபால் காணாமற் 
ேபாேனா க்கான சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கு ன்பதாக 
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற அவர்களின் உறவினர்க டன் 
கலந் ைரயாட ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ேம ம், 
இரா வத்திடம் சரணைடந்தவர்கைள, அவர்கள் குற்றவாளி 
களாக இ ந்தி ந்தால் நீதிமன்றத்தில் பாரப்ப த்தியி க்க 
ேவண் ம். அல்ல  சுற்றவாளிகளாக இ ந்தி ந்தால் 
வி வித்தி க்க ேவண் ம். இ வைர காலத்தில் இைவ 
இரண் ேம நைடெபறவில்ைல. ெவ மேன சர்வேதச 
ச கத்ைத ஏமாற் வதற்காக காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகத்ைதத் திறந்  பதி க்கு ேமல் பதி  ெசய்வதில் 
எந்தப் பய மில்ைல.  

கடந்த 7 வ ட காலமாக ெதாடர்ச்சியாக  காணாமற் 
ேபாேனாாின் கு ம்பத்தினர் இலங்ைகயின் வடக்கி ம் 
ெதற்கி ம் கிழக்கி ம் ேமற்கி ம் ஏறி இறங்காத இரா வ 

காம்களில்ைல; கடற்பைட காம்களில்ைல; ெபா ஸ் 
நிைலயங்களில்ைல. ேம ம் ெசஞ்சி ைவச் சங்கம், சர்வேதச 
ெசஞ்சி ைவச் சங்கம், மனித உாிைம அைமப் கள் என்  
சகல இடங்க க்கும் இந்தக் கு ம்பத்தினர் ஏறியிறங்கி 
யி க்கிறார்கள். அதற்கும் அப்பால், எத்தைனேயா 

ற் க்கணக்கான ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க்கிறார்கள்; 
தியிேல வி ந்  ரண்  கண்ணீர்விட்  அ தி க் 

கிறார்கள். ஆனால், இன் வைரக்கும் அவர்க க்கு 
உண்ைமயான ஒ  நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்க யாத 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, கடந்தகாலப் 
ேபாாினால் ஏற்பட் க்கின்ற அழி கள், மனித உாிைம 
மீறல்கள் என்பைவ பற்றிய உண்ைமகைளக்  கண்டறிய 
ேவண் ம். எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்படாமல் இ க்கேவண் மாக இ ந்தால், இங்கு நைடெபற 
வி க்கின்ற விடயங்கள் உண்ைமயானைவயாக ம் மக்க க்கு 
நம்பிக்ைக ஏற்படக்கூ ய வைகயி ம்  இ க்க ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் இந்த நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த தைலவர்கள் 
தமிழ்த் தைலவர்கைள ம் தமிழ் மக்கைள ம் ஏமாற்றியதன் 
ஒ  விைளவாகத்தான் இந்த நா  பாாியெதா  த்தத்ைத ம் 
அழிைவ ம் சந்திக்க ேவண் ேயற்பட்ட . நான்கூட 1983ஆம் 
ஆண்  ஆ தப் ேபாராட்டத்தில் இைணந் ெகாண்ேடன்.  
ஏெனன்றால், இந்த நாட் ல் அவ்வள ரம் அடக்கு ைற 
இ ந்த . அன்  மிதவாதத் தைலவர்கேளா  இந்தப் 
பிரச்சிைனையச் சு கமாகப் ேபசித் தீர்த்தி ந்தால், 30 வ ட 
காலமாக இடம்ெபற்ற த்தம் ஏற்பட் க்கா . என்ைனப் 
ேபான்ற ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ஆ தம் க்க 
ேவண் ய நிைலைம ம் ஏற்பட் க்கா . ஆனால், ஆ தம் 

க்கிய ஒ  ேபாராளியாக இ ந்த நான்,  இந்தப் பாரா  
மன்றத்திற்கு வந்  15 வ டங்களாகின்றன. இக்காலப் 
பகுதியில் இந்த உயர்ந்த சைபயிேல நாங்கள் ன்ைவத்த எந்த 
விடயங்கைள ம் அரசாங்கங்கள் கவனத்தில் எ த் க் 
ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. பதிலாக அதற்கு எதிர்மாறான 
நிைலைமகள்தான் ேதாற் விக்கப்ப கின்றன.  

இந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் பிறகும், இன்ைறக்கும், கடந்த 
அரசாங்கத்தின் அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரைலேய - க்கியமாக 
கு ேயற்றம், காணிப் பறிப் கள் ேபான்றவற்ைறேய  - 
நீங்க ம்  நைட ைறப த்தப் பார்க்கின்றீர்கள்! நீங்கள் 
இன்ைறக்கு ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல, ெவ ஓயா 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற 5 கிராம ேசைவயாளர் பிாி க க் 
குாிய கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த 3,696 வாக்காளர்கைள வ னியா 
மாவட்டத்தில் வ னியா வடக்கின் ெந ங்ேகணிப் பிரேதசத் 
தி ள்ள பட் க்கு யி ப் க் கிராமத் க்குள்ேள ெகாண்  
வந்  இைணக்கின்றீர்கள். ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற 
பட் க்கு யி ப் க் கிராமம் என்ப  245 தமிழ் வாக்காளர் 
கைளக்ெகாண்ட ஒ  கிராம ேசைவயாளர் பிாிவாகும். நீங்கள் 
ஒ  மாவட்டத்தில் இ க்கின்றவர்கைள இன் ெமா  
மாவட்டத்தின் வாக்காளர் இடாப்பிேல இரகசியமாகப் பதி  
ெசய்கின்றீர்கள். அவ்வா  பதிவதன் லம் என்ன ெசய்ய 
நிைனக்கின்றீர்கள்? நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேயாசிக்கின்றீர்கள்? 
ஆகேவ, ெதாடர்ந் ம் கடந்த அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சி 
நிரைலேய நீங்கள் நைட ைறப்ப த் வதற்குப் பார்க் 
கின்றீர்கள். ெவ ஓயா க்குள் வ கின்ற கஜபாகு 
ெமானராெவவ, கவியாண ர கிராமம், எத்தாெவட் வ 

வெவவர, சம்பத் வர, நிக்ெவவ என்ற  ஐந்  கிராமங்களின் 
வாக்காளர்கைளேய நீங்கள் பட் க்கு யி ப்  கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி க்குள்ேள உள்வாங்க நிைனக்கின்றீர்கள்! 

நாங்கள் இவ்வள  இழப் க்கள் மற் ம் அழி கைளச் 
சந்தித்ததற்குப் பின்ன ம்கூட நீங்கள் இன் ம் எங்ேக 
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ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றீர்கள்? என்ன ெசய்ய ேயாசிக்கின் 
றீர்கள்? ெவ மேன சர்வேதசச் ச கத்ைத ஏமாற் வதற் 
காகத்தான் இந்த விடயங்கைளக் ைகயா கின்றீர்களா? 
அல்ல  காணாமற்ேபானவர்கைள உண்ைமயாகக் கண்டறிய 
ேவண் ம்; ேபார்க் குற்றம் மற் ம் மனித உாிைம மீறல் 
ேபான்ற விடயங்களில் ஈ பட்டவர்க க்குத் தண்டைன 
வழங்க ேவண் ம்; பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ற வைகயில் இந்த 
விடயங்கைளக் ைகயா கின்றீர்களா? அப்ப யாக இ ந்தால் 
அதற்கான ெசயற்பாட்ைட இதயசுத்திேயா  ெசய்யேவண் ம் 
என்ப தான் எங்க ைடய வி ப்பம். ஆகேவ குறித்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்கேளா  
ேநர யாகப் ேபசேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற ; 
அவர்கேளா  கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்ளேவண்  
யி க்கின்ற ; அவர்க க்கு  நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்த 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற . அவற்ைற வி த் , 
ெவ மேன இங்கி ந்  எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கள் 
மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்ைகயீனத்ைதத்தான் ஏற்ப த் கின்றன 
என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இந்த விவாதத்திேல இன் ெமா  விடயத்ைத ம் க்கிய 
மாகக் குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ , இங்கி ந்  
இடம்ெபயர்ந்  தமிழ்நா  ெசன்றி க்கின்ற பல்லாயிரக் 
கணக்கான தமிழ் மக்கள் அங்ேக பிறந்தி க்கின்ற தங்களின் 
குழந்ைதக க்கான பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க் 
ெகாள்வதிேல பல ெந க்க கைளச் சந்திக்கின்றார்கள். 
அதற்குப் பல மாதங்கள் ெசல்கின்றன; அதைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வ  ெதாடர்பாகப் பல ஆவணங்கள் ேவண்டப்ப  
கின்றன. ஆகேவ அவற்ைற எ த்  அந்தப் பிறப் ச் 
சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்வதிேல பல சிரமங்கள், 
கஷ்டங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, தமிழ்நாட் ேல அகதி 

காம்களில் பிறந்த குழந்ைதகள் சார்பில் இலகுவான 
ைறயிேல பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்வதற்குாிய 

நடவ க்ைககைள ம் இந்தச் சட்ட லத்தி டாக எ க்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

நான் மீண் ம் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ற விடயம், 
உண்ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம் என்பதாகும். இந்தப் ேபாாிேல பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபா மக்கள் உயிர் நீத்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
சார்பான ஒ  ெகா ப்பன  உாியவர்க க்கு உாிய ைறயில் 
நீதியாக வழங்கப்பட ேவண் ம். உயிர்நீத்த ஒவ்ெவா வர் 
சார்பி ம் ெவ மேன ஓர் இலட்சம் - ஐம்பதாயிரம் பாய் 
என்  இல்லாமல் சர்வேதச நியதிச் சட்டங்க க்கு அைமவாக 
அந்தக் ெகா ப்பன  வழங்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் 
காணாமற்ேபானவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டதற்குக் காரண 
மாக இ ந்தவர்க க்குத் தண்டைன வழங்கப்பட ம் 
நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம் என்  கூறி, என் ைடய 
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 1.54] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යම් පුද්ගලෙයක් 

මරණයට පත් වූ පසු ඔහුෙග් මළ සිරුර හමු වූ අවස්ථාවක පමණක් 
උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් මරණ 

සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔහු ෙවනුෙවන් ලැබිය යුතු 
සුබ සාධක මුදලක්, නැත්නම් ආධාර මුදලක්, එෙහමත් නැත්නම් 
අදාළ ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කර ගැනීමක් පිණිස පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් මිය ගිෙය් යයි හිතන අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයකු 
ෙවනුෙවන්, නැත්නම් මළ සිරුරක් දැක්ෙක් නැතිව, මිය ගියා යයි 
නිගමනය කරන්න බැරි ෙකෙනක් සඳහා ෙම් නීතිය බල 
පවත්වන්ෙන් නැහැ. නමුත් කාලයක සිට අතුරුදහන් වී සිටින, මිය 
ගියා යයි සැක කරන, මළ සිරුර හමු ෙනොවූ අය ෙවනුෙවන් කිසි 
විෙටක මරණ සහතිකයක් ඔහුෙග් යැෙපන්නන්ට ලබා ගත 
ෙනොහැකි ෙවලා තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවක මිය ගියා යයි හිතන, 
නමුත් ඔහුෙග් මෘත ශරීරය දැක්ෙක් නැත්නම් මිය ගිය අය 
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදලක්, එෙහම නැත්නම් සුබ සාධන මුදලක් 
ලබා ගැනීමට,  ඔහුට අයත් ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කිරීමට 
අවස්ථාවක් ඔහුෙගන් යැෙපන්නන්ට තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් සාක්ෂි 
ආඥා පනෙත් 105 වගන්තිය අනුව අවුරුදු හතකට වැඩි කාලයක් 
ගියාට පසුව එම යැෙපන්නන්ට නැත්නම් භාරකරුවන්ට 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා මිය ගිය බවට  සැලකිය හැකි යයි 
අධිකරණෙයන් පකාශනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. 
පසුව ඒක ෙවනස් වුණා.  

සාක්ෂි ආඥාපනෙත් 108 වන්තිය යටෙත් ඒක සංෙශෝධනය 
ෙවලා අවුරුදු හත, අවුරුද්දක් බවට පත් වුණා. නමුත් ඒෙකන් 
විශාල පිටුවහලක් ලැබුෙණ් නැහැ. සමහර සුබ සාධන 
කටයුතුවලදී, ෙවනත් මුදලක් ලබා ගැනීමකදී, එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කර ගැනීෙම්දී ඒක ඒ තරම් පමාණවත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ කටයුතු කර ගන්න බැරි වුණු අවස්ථා තිබුණා. 
තස්තවාදී කියාවලින් විපතට පත් වුණු අවස්ථාවක, නැත්නම් 
ස්වාභාවික විපත් නිසා, එෙහමත් නැත්නම් විෙශේෂ ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාවකින් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශය මත මරණ 
සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි -ඒ යැෙපන්නන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න හැකි වන විධියට- තමයි 1995 අංක 2 
දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත 
පැනවුෙණ්. 1998දී ඒ පනත බලරහිත වුණා. ඊට පස්ෙසේ 1998 
අංක 58 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන)
පනත නැවත ස්ථාපිත වුණා. 2005දී ඒ පනතත් අවලංගු ෙවලා 
2005 අංක 17 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) කියලා පනතක් නැවත ස්ථාපිත වුණා. 2008 අවුරුද්ෙද් 
ඒ පනතත් බලරහිත වුණා. නැවතත් 2010 වන ෙතක් එවැනි 
පනතක් තිබුෙණ් නැහැ. 2008 සිට 2010 වන ෙතක් ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් නීතියක් සැකසිලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි දැන් අපි කථා කරන  2010 අංක 19 දරන මරණ 
ලියාපදිංචි කිරී ෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත  
සම්මත වුෙණ්. 2010 සිට ඒ පනත කියාත්මක වුණා. එය අවුරුදු 
ෙදෙකන් ෙදකට දීර්ඝ කිරීම නිසා 2017 දක්වා වලංගු කාලය 
තිෙබනවා. දැනටත් වලංගුව තිෙබනවා. ඉදිරියටත් දීර්ඝ කර ෙගන 
යයි. 

වර්තමාන රජෙය් යහපාලනය ගැනයි අපි විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කෙළේ. අෙපන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් රෙට් යහපත් 
පාලනයක්. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් ජනතාව අසාධාරණය, 
ඒකාධිපතිවාදය, මූල්ය වංචා ආදිෙයන් ෙහම්බත් ෙවලායි හිටිෙය්. 
ඒ නිසා තමයි යහපාලන රාජ්යයක අවශ්යතාව තිබුෙණ්. 2010 
අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
පනතට ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන මඟින් අපි කථා කරන්ෙන් 
ජීවත් වන අයෙග් යහපත සඳහා, සියලු ෙදනාටම සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා වැඩි බලයක් ලබා දීම ගැනයි.  

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, හමුදාවල 
ෙසේවය කළ අයට ෙම්ෙකන් අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා කියලා. 
ඒ ෙගොල්ලන් හැමදාම හමුදාව ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. 
අද ෙම් පනෙත් නාමය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එදා පනෙත් 
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පූර්විකාෙව් තිබුෙණ් "රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම් හා ජන 
කැළඹීම්" කියලායි.  නමුත් අද වන විට අපි ඒක ෙවනස් කර 
තිෙබනවා. අද දින අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමයත් ෙම් විධියට ෙවනස් කර තිෙබනවා:  

"උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල සිදු වූ ගැටුම් ෙහෝ එම ගැටුම්වලට පසුව 
ෙහෝ ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාව ෙහෝ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල ෙහෝ 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වල පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් 
වී ඇති බවට වාර්තා කර ඇති තැනැත්තන් ෙහෝ කියාන්විතෙය්දී අතුරුදහන් 
වූ ෙලස හඳුනා ෙගන ඇති සන්නද්ධ හමුදාවල ෙහෝ ෙපොලීසිෙය්  
සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික 
කාරණා සඳහා"  

මට කලින් කථා කළ උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා හමුදාව 
ගැන කථා කළා. හමුදාව ගැන කථා කරපු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාෙග් එදා නායකයා, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කිරීම  තුළ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
හමුදාපතිවරයාත් අපත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
නිවැරදිව සකස් කිරීෙම් කාර්යය භා රෙය් ඉන්නවා. එෙහම නම්, ඒ 
අයට වඩා වැඩි කැක්කුමක් උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාට 
තිෙයන්න බැහැ. එදා හමුදා නිලධාරින් කාණු සුද්ද කරන්න 
ෙයොදවද්දී ෙම් අය කථා කෙළේ නැහැ. එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
වාෙග් හමුදා නායකයන් අරෙගන ගිහිල්ලා හිෙර් දමද්දී ෙම් අය 
කථා කෙළේ නැහැ. අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 2010දී හදපු 
පනෙත්වත් හමුදා නිලධාරින් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. අද අපි තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් හමුදා නිලධාරින් 
පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමය 
අපි ෙවනස් කළා. 

අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමෙය් ෙමෙසේ දක්වනවා: 

 "... කියාන්විතෙය් දී අතුරුදහන් වූ ෙලස හඳුනාෙගන ඇති සන්නද්ධ 
හමුදාවල ෙහෝ ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට 
සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා"  

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කථා කරද්දී හමුදාව ගැන 
කිසිම සඳහන් වීමක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි යහ පාලන 
රජයක් වශෙයන් සියලු වැසියන්ට යහපත් පාලනයක් 
නිර්මාණය කිරීමට දැන් කටයුතු කරනවා. ෙම් අයට දැන් තමයි 
හමුදාව මතක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා මතක් වුෙණ් නැහැ. අපි 
ෙම් නීති-රීති සකස ්කරන්ෙන් ඒ සියලු ෙදනා සඳහායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
අපි ෙකොච්චර පජාතන්තවාදී විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවාද 
කියන කාරණය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙපෙනනවා. 
දිස්තික් ෙරජිස්ටාර්වරයා මරණ සහතිකය ෙදන්ෙන් නැත්නම්, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව appeal  කරලා ෙරජිස්ටාර් 
ජනරාල්වරයා දක්වා ඒ  ඉල්ලුම්කරුට යන්න පුළුවන්. 
එතැනිනුත්  බැරි නම්, දිසා අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙහෝ 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීෙම් අයිතිය, බලය ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මෑත කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් ෙකටුම්පත් වැඩි 
පමාණයක් සම්මත වුෙණ් ජනතා බලය වැඩි කිරීමට බව මම 
දැක්කා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත වැනි 
පනත්  මෑත කාලෙය් හැදුෙව් පාලකයාෙග් බලය තහවුරු කර 
ගැනීමට ෙනොෙවයි.  යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් නීති-රීති, පනත් 
නිර්මාණය කෙළේ, ෙවනස් කෙළේ ජනතාවෙග් බලය ආරක්ෂා 
කිරීමටයි.  

ෙකොෙහොම වුණත්, පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු දරදඬු පාලනය, ඒ 
වාෙග්ම මුදල් ගසා කාපු, මුදල් වංචා කළ පාලනය දැන් 

ජනතාවෙග් ඇට මිදුලුවලටම කා වැදිලා අවසන්. ඒ නිසා අද 
ජනතාවට ඒ තත්ත්වෙයන් ෙබ්ෙරන්න බැරි තත්ත්වයක්,  සිතුවිලි 
ෙවනස් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අපට අද තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය.  ෙම් යහ පාලන 
රජයට අද තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි ජනතාවට කා 
වැදිලා තිෙබන ඒ සිතුවිලි  ෙවනස් කරන එක.  [බාධා කිරීම්]  

පසු ගිය කාලෙය් ෙපොෙහොර ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
දන්නවා. එක ව්යාපාරිකෙයකු ලවා තමයි රසායනික ෙපොෙහොර 
ෙගන්වූෙය්. බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වා ෙගොවියාට දුන්නා. ෙගොවියා 
ඒවා ගන්න හතර අෙත් රස්තියාදු වුණා. ෙගොවියා රස්තියාදු ෙවලා 
ෙපොෙහොර ටික අරෙගන ගියා. නමුත්, එදාට වැඩි මුදල් පමාණයක් 
අද අපි ෙගොවියාෙග් බැංකු ගිණුමට දමනවා. එෙහම දැම්මාට 
පස්ෙසේත් ෙගොවියාට  ඒ ගැන ෙත්රුමක් නැතිව උද්ෙඝෝෂණය 
කළා. කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි ෙගොවියාට ඒ ෙවනස 
ෙත්ෙරන්න පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම, එදා බාල 
ෙරදි ෙගනැල්ලා පාසල් දරුවන්ට ෙදනෙකොට ෙදමව්පියන් 
ෙපෝලිෙම් ගිහිල්ලා මන්තීතුමාෙගන් ඒවා ගත්තා. එක 
ව්යාපාරිකෙයකු ලවා තමයි ලංකාවටම බාල පාසල් ෙරදි 
ෙගනැල්ලා දුන්ෙන්. නමුත්, වර්තමාන රජය ෙදමව්පියන්ට සල්ලි 
දීලා කියනවා, "ගිහිල්ලා ඕනෑ  වර්ගයක ෙරද්දක් මිල දී ගන්න" 
කියලා. එෙහම කළාමත් ෙම් අය ෙදමව්පිෙයෝ ලවා පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණ ෙකෙරව්වා. [බාධා කිරීම්] ෙම් විධියට අපි යහ 
පාලනයකට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

අපි දැන් ෙලෝකෙය් රටවල් එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගහලා 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අද්විතීය රාජ්යයක් විධියට ශී ලංකාව 
නිර්මාණය කරන්න හදනවා. ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල් එක්ක 
විවිධ ෙව ෙළඳ ගිවිසුම් ගහලා අෙප් රටත් සිංගප්පූරුව වාෙග් දියුණු 
රටක් කරන්න උත්සාහ කරද්දී ඔබතුමන්ලා ඒවාට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පටන් ගන්නවා.  

එතෙකොට අපි යහ පාලන ආර්ථිකය හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
[බාධා කිරීම්] ඒ කාලෙය් කරපු ෙහොරකම්, ඒකාධිපති පාලනය අද 
ජනතාවෙග් ඇට මිදුලුවලට කා වැදිලා ඉවරයි. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
කරනවා කියන එකත් ෙල්සි නැහැ. යහ පාලනයකට යන්න ඕනෑ, 
සාධාරණ පාලනයකට යන්න ඕනෑ  කියලා ජනතාව කෑ ගැහුවාට 
ඒක ෙවනස් කරන්න ගියාම සමහර විට ඒ ජනතාවම ඒකට 
අකැමැති වනවා. තමන් ෙවනස් ෙවන්න කැමැති නැති තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් රෙට් බදු ආදායෙමන් සියයට 80ක් ෙම් රෙට් දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙගන් තමයි අය කරන්ෙන්. බදු ආදායෙමන් සියයට 20යි 
ධනවතුන් ෙගවන්ෙන්. දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් අය කරන  සියයට 
80ක් වූ බදු පමාණය අඩු කරන්න  වැට් බද්ද හඳුන්වා දීලා අපි  
කමෙව්දයක්  නිර්මාණය කළා. ඒ පමාණය සියයට 15 ෙවන්න 
පුළුවන්, සියයට 10 ෙවන්න පුළුවන්, සියයට 5 ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කමෙව්දය ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. එතෙකොට 

ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ  කමෙව්දය ස්ථාපිත වුණාම ධනවතුන් 
ෙගවන ආදායම් බදු පමාණය වැඩි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] නමුත් 
ඒකට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධයි. [බාධා කිරීමක්]ඒ ගැන ජනතාවට 
ෙබොරු බිල්ලන් මවනවා. හැම ෙදයටම බිල්ලන් මවන්ෙන්. 

1853 1854 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවට අසත්ය පකාශ කරලා, බිල්ලන් මවලා, ජනතාව භය 
ගන්වන කමෙව්දය තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. යහ පාලනයක් සඳහා 
අත් වැල් බැඳ ගන්න කමෙව්දයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂයට අපි කියන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්] එෙසේ කියමින් 
මෙග් කතාව අවසාන කරනවා.   

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma)  
අපි විපක්ෂයට පැහැදිලිව කියන්ෙන්, "අත් වැල් බැඳ ෙගන අපි 

ෙම් රට හදමු. දැන් ෙම් රට විනාශ කළා ඇති" කියන එකයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා.   

 
[අ.භා. 2.05] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී ලංකාෙව් මහා කවියා 

"මරණය සුන්දරයි" කියලා කිව්වා. ඔහු මරණය ගැන ගීත ලිව්වා; 
කවි ලිව්වා. හැබැයි අපි මරණය වළක්වා ගන්න, මරණය කල් දමා 
ගන්න රුපියල් ෙකෝටි සංඛ්යාත මුදලක් වැය කරලා ෙබෙහත් 
ගන්නවා. උතුෙර්  ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
මරණයක් ෙවනවාද, ඒක ෙව්දනාවට කාරණයක්. මරණය ලියා 
පදිංචි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 1983න් පස්ෙසේ  සිදු වූ 
ෙබොෙහෝ ෙඛ්දනීය සිදු වීම් නිසායි. ඒ ෙඛ්දනීය සිදු වීම් ආරම්භ 
කෙළේ අපි නම් ෙනොෙවයි; 1983න් පසුවයි. මරණ සහතික නිකුත් 
කරන්න වැඩිෙයන්ම ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එක පැත්තකින්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් උතුෙර් යුද්ධය ආරම්භ 
කිරීම හා අනික් පැත්ෙතන්, 1987, 1988, 1989 කාලෙය් ශී 
ලංකාෙව් සිංහල, ෙබෞද්ධ තරුණ-තරුණියන් 60,000ක් ඝාතනය 
කළ නිසායි. [බාධා කිරීම්] මළවුන් ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් 
දීම පිළිබඳව - [බාධා කිරීම්] ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ෙම් ලිච්ඡවී 
රජ දරුෙවෝ තප්පුලනවා ෙන්. මරණ සහතිකයක් දීම පිළිබඳව අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කවුරුන් ෙහෝ හිතන්න එපා, 
අපි අන්තවාදීයි කියලා. මම, ෙදමළ අම්මාෙග් කඳුළුයි, සිංහල 
අම්මාෙග් කඳුළුයි ෙහොඳට දැකපු මිනිෙහක්. ෙම් යුද්ධයත් එක්ක 
අවුරුදු 26ක් මරණෙය් හීතල ෙසවණැල්ල යට ජීවත් වුණු 
මිනිෙහක්, මම.  

අද ෙම් කාරණය ගැන කථා කරද්දී වැඩිපුරම අවධාරණය 
කරන්ෙන් උතුරු-නැ ෙඟනහිර සම්බන්ධෙයන්. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරපු ඒවා අපි අහෙගන 
සිටියා. එතුමන්ලා වැඩිෙයන් අවධාරණය කරන්ෙන්, අවසන් 
යුද්ධෙය්දී ෙදමළ ජනතාව අත් අඩංගුවට අරෙගන ඝාතනය කළාය; 
අතුරුදහන් කළාය කියලායි. හැබැයි අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් 
ආයුධත් එක්ක අත් අඩංගුවට ගත්ත, එෙහම නැත්නම් ඇවිල්ලා 
භාර වුණු 11,000ක් ෙදමළ තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කරලා, 

සමාජගත කළා. ඔවුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව දුන්නා; විභාගයට 
යන්න ඉඩ දුන්නා; වෘත්තීය පුහුණුව දීලා ආයුධ කට්ටලයක් 
දුන්නා. සමහර අය කසාද බන්දලාත් දුන්නා. ඔවුන්ට බැංකු ණය 
දුන්නා. අපි එෙහමයි කෙළේ. ඔවුන්ට ජීවත් ෙවන්න රටක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් සභාෙව් සිටින හැම ෙදනාටම මා කියන්න කැමැතියි, 
තමිලිනී ෙජයක්කුමාරන්ෙග් "තියුණු අසිපතක ෙසවණ යට" 
කියන ෙපොත කියවන්න කියලා. ඒෙක් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් 
කියලා බලන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඔක්ෙකෝම පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනන්ෙන් අල් හුෙසේන් කුමාරයාට භෙය්. ගිය සතිෙය් ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ආවත් 
ඉන්දියාවට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියනකල්. ජිනීවා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ආවත් ඉන්දියාවට ඇතුළු ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා ෙමෝදි කිව්වා. පිලිපීනෙය් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, 
"ආෙවොත් ඔළුව පළනවා" කියලා. යටත්වැසිෙයෝ වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේලා red carpet දාලා තමයි ඒ අයව පිළිගන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ධවල ස්වාමිවරුන්ට යටත්ෙවලා, ෙදකට 
නැමිලා පිළිගන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඔය කරන ෙද් ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත් කරන්න තිබුණා ෙන්. “Yes, 
Sir; Yes, Madam” කියනවා, එතෙකොට ෙහොඳයි.  

ඊළඟට, ඇන්ෙජලා මර්කල් හම්බෙවන්න ගියාම, "හරි ෙෂෝක්" 
කියලා අතගානවා. ඒත් ෙමොකුත් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ෙඩ්විඩ් 
කැමරන් හම්බෙවන්න ගියාම ඩව්නින්ග් වීදිෙය්, අංක 10 
ෙගදරටත් එක්කෙගන ගිහිල්ලා ෙත් එකක් ෙදනවා. ෙවන 
ෙමොකුත් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොෙහේද ගිෙය්? ෙම් පෘතුවිෙය්, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන භූ 
ෙද්ශපාලනෙය් යථාර්ථය, තිත්ත කදුරු ඇත්ත තමයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට ගිහිල්ලා උෙද් පාන්දර 
ජින්පින්ග් ෙදොර අරින ෙකොට පාත්තෙර් තියාෙගන ඉන්නවා. 
ජින්පින්ග් ෙහොයාෙගන ගිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලාට අද අලුෙතන් 
ෙමොකුත් කියන්න ෙදයක් තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අලුෙතන් කියන්න කිසි ෙදයක් නැහැ. 

මට පැහැදිලි කරගන්න යමක් තිෙබනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමාට ෙම්කට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. සන්නද්ධ හමුදාව කිව්වාම, ඒ අර්ථය තුළ සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගාම ආරක්ෂක ෙසේවෙය් ඉඳලා දිවි 
පුදපු සහ අතුරුදහන් වුණු අය ගැන ෙසවීමත් ඇතුළත් ෙවනවාද 
කියලා මට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. කවුරු හරි මට ඒෙක් 
නිර්වචනය ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා. ගම්වලට ආරක්ෂාව සලසපු, ගෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි ඒ අහිංසක මිනිස්සු අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
අය "සන්නද්ධ හමුදාව" කියන නිර්වචනය ඇතුෙළේ ඉන්නවාද 
කියලා කරුණාකරලා කියන්න. 

තව එක් කාරණයක් පිළිබඳව මම කියන්නට ඕනෑ.  ෙමම 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතට අනුව අභියාචනා සඳහා ලබාදී 
තිෙබන කාල සීමාව මාසයයි, එෙහම නැත්නම් දින 30යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට එම කාලය 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම අසාධාරණයකට ලක් වුණා 
නම් ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 1988-89 
කාලවල සිදුවීම් ගැන ෙසොයන්නත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වලංගුද? 
එදා ෙපේමදාස උඩුගම්පලව අරෙගන ගිහිල්ලා ඇසිඩ් ටැංකියක 
දමලා ඇට කෑල්ලක්වත් ඉතිරි  කරන්ෙන් නැතිව විශ්වයට වාෂ්ප 
කළා. ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙතොරතුරු ෙහොයාගන්ෙන්? 
මම ෙම්වා උදාහරණ විධියටයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධය කාලෙය් මංගලගම නායක හාමුදුරුෙවෝ 
අරෙගන ගිහිල්ලා උණුවතුර බැරල් එකක දමලා,  කෑල්ලක්වත් 

1855 1856 
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ඉතිරි කරන්ෙන් නැතුව ඉවර කළා. එතෙකොට, කවුද ඒ අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳව සහතික ෙදන්ෙන්? කෑල්ලක්වත් තිෙයනවාද? 

ෙමතැන තව පශ්නයක් තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
යුද්ධය අවසන් ෙමොෙහොෙත්දී ඝාතනය කරපු අය ගැන, මිනිස් පවුර 
බිඳෙගන ආපු දහස් ගණන් අහිංසක ෙදමළ මිනිස්සුන්ට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ෙවඩි තබලා මැරුවා කියලා - මම ෙනෙමයි කියන්ෙන්. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙද්ශපාලන අංශෙය් නායිකාව වන තමිලිනී 
ජයකුමාරන් කියන්ෙන්. මම ෙනෙමයි කියන්ෙන්. කරුණාකරලා 
ඒ ෙපො ත ඔක්ෙකෝම අය කියවලා බලන්න. එදා උතුෙර් 
ෙකොටුෙවලා හිටපු ජනතාව - නන්දිකඩාල් කලපුෙව් හිටපු ජනතාව 
- ෙබ්රාගන්න අෙප් ආරක්ෂක හමුදාව ඉතා උපායශීලීව, සැලසුම් 
සහගතව කියා කළාය කියලා කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
ෙද්ශපාලන අංශෙය් නායිකාව වන තමිලිනී. ඇය ජීවතුන් අතර 
නැති එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ අහිංසක ගැහැනිය ජීවත් 
ෙවන්න උත්සාහ දරපු ෙවලාෙව් මියගියා. සිංහල මෙග් හිෙත් ඇය 
ෙවනුෙවන් සදාකාලික කඳුලක් තිෙබනවා. ඇය ජීවිතය ෙත්රුම් 
ගත්තා. යුද්ධෙය් නිස්සාරත්වය ෙත්රුම් ගත්තා. ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් ෙහොඳ යුද්ධයක් නැහැ, නරක සාමයකුත් නැහැ. සැබෑ 
සාමෙය් කුමරා මහින්ද රාජපක්ෂයි. ඒක අමතක කරන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයකු වූ  රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාව   1,600ක් හමුදා  භටයන් වට කරෙගන සිටියදී  
1993 මැයි මාසෙය් 1වැනිදා දහවල්  12.15ට ෙකොළඹ ආමර් වීදිෙය් 
දී එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් කෑලිවලට කුඩු කළා. කෑල්ලක්වත් 
ෙහොයාගන්න බැරිවුණා. ෙපට්ටියට සීල් තියන්න සිද්ධ වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු රන්ජන් විෙජ්රත්නව 
හැව්ෙලොක් පාෙරදී මහ දවාෙල් කාර් එක ඇතුෙළේ උණු ෙකරුවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහා නායකයන් වන ගාමිණී දිසානායක, 
ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි, ජී.එම්. ෙපේමචන්ද 
ඇතුළු නායකයන් 28ෙදෙනක් ඝාතනය ෙකරුෙව් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයයි. සමහර විට 29වැනියා විධියට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ඝාතනය ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් ජීවිතයත් ෙබ්රුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ බව අමතක 
කරන්න එපා. ඒක අමතක කරන්න එපා. විමලවීර දිසානායක - 
මම - ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව්,  ෙමතැන හිටෙගන කථා කරන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ වෙග් මිනිෙහක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණු නිසයි. 
නැත්නම් මට ෙමතැනට එන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. මරණෙය් 
ෙද්ශෙය් මළ මිනී කඳු තරණය කරපු, ෙල් විල්වල ගිලුණු, කඳුළු 
ගංගාවල පීනපු අපි වාෙග් මිනිස්සුන්ට ජීවිතය දුන්ෙන්, ෙම් 
මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි. 

දැන් ''සාමය'' ගැන කථා කරනවා; ''සුදු වෑන්'' ගැන කථා 
කරනවා. තමුන්නාන්න්ෙසේලා ෙම්ක අහෙගන ඉන්න. ෙම්  
''ලංකාදීප'' පත්තෙර් බලන්න. ෙම්ක  අෙප් පත්තරයක් ෙනොෙවයි.  
2016 මැයි මාසෙය් 11 වැනි බදාදා ''ලංකාදීප'' පත්තෙර් තිෙබනවා,  
''සුදු වෑන්වලින් පැහැර ගැනීම නවත්වනු! අතුරුදන්වූවන්ෙග් පවුල් 
එකතුව ආයතන 7කට ෙපත්සම් භාරෙදයි'' කියලා.  2016 මැයි 
මාසෙය් කවුද ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනිච්ෙච්? සුදු වෑන් සංස්කෘතිය 
ගැනයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. කවුද ෙම්කට උත්තර ෙදන්ෙන්? ඒක 
එෙහම කළාද, නැද්ද? කවුද ෙම් කියන්ෙන්?   එක්ෙකෙනක්  තමයි  
''බිෙටෝ''.   අපිත් එක්ක ඉන්න ෙකෙනක් ෙනොෙවයි,  බිෙටෝ 
කියන්ෙන්. යහ පාලනෙය් හවුල්කාරෙයක්. ඒ නිසා සුදු වෑන් 
සංස්කෘතිය ගැන අෙප් ගමට ගිහින් කියලා වැඩක් නැහැ.  මැයි 
මාසෙය් 11 වැනිදා ''ලංකාදීප'' පත්තෙර් අරෙගන බලන්න. ඒත්, 
පත්තර බලනවයැ!  ඒ නිසා කරුණාකරලා -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමලවීර දිසානායක 

මන්තීතුමා  2016 මැයි 11 ෙවනිදා ''ලංකාදීප" පත්තෙර් පළවු 
ලිපියක් ගැන කථා කරමින්  ''කවුද  ෙම්වා කෙළේ?'' කියලා ඇහුවා. 
[බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ, ෙම්ක කියන්නට ඕනෑ.  ෙම්වා කෙළේ 
කවුද? ෙම් ෙකොයි කාලෙය් ෙවච්ච ඒවාද? ෙකොයි කාලෙය් ෙවච්ච 
ඒවා ගැනද ෙම් කියන්ෙන් කියලා කියන්න? සුදු වෑන් ගැන 
පත්තෙර් කියන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය් සිදු වුණු ඒවා ගැනද? [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි. මෙග් හිතමිතයා, විෙජ්පාල මන්තීතුමා,  

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. දුකයි තමයි. [බාධා කිරීම්] ඕවා දුකට 
කියන කවි.  අපි ඕවා ගණන් ගන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
2016 මැයි මාසෙය් 11වැනිදා, - [බාධා කිරීම්]  විෙජ්පාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මයා,  library  එකට ගිහිල්ලා බලන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය මම ගන්නවා. 

එතුමාෙග් කාලෙයන් අඩු කරන්න. [බාධා කිරීම්] හැමදාම ඔෙහොම 
තමයි.  

අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙකෝ? ෙම් ෙද්වල් කරන 
හැටි කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් පමිතිෙයන් බාල කෘෂි රසායන දව්ය, 
ෙපොෙහොර ෙගනාවා කිව්වා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දැන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් පමිතිෙයන් ඉහළ ඒවාද? ''අෙප් 

පැත්ෙත් අක්කරයට වී බුසල් 600ක් විතර පැෙහනවා''  කියලා 
කිව්වා.  ඒවා පට්ට ෙකබර. අම්පාෙර් තමයි, ලංකාෙව් ජාතික වී 
නිෂ්පාදනෙයන් පෙහන් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.  මම අෙත් 
කරගැට තිෙබන ෙගොවීන්ෙග් ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
මිනිෙහක්. වී ගබඩා 51ක් තිෙබනවා. නමුත්, එයින් එකක්වත් 
ඇරලා නැහැ. ඊෙය්- ෙපෙර්දා  51න් 11ක් ඇරියා. ෙගොවියාෙග්  වී 
ටික ෙදන්න තැනක් නැහැ. කන කර උකස් තියලා, දහ දුක් විඳලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වගා කරපු ෙගොවියාෙග් වී ටික ෙදන්න තැනක් නැහැ. පසු ගිය මාස 
එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙගොයම් කැපුවා. ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්  ඳන් 
ඇවිල්ලා  වී ටික නිකම් තුට්ටු ෙදකට අරෙගන ගියා.  දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පූචානම් කථා කියනවා, ''වී මිලදී ගන්න 
ෙමච්චර මුදලක් ෙවන් කළා'' කියලා. කාෙග් වී ද ගන්ෙන්? 
මුදලාලිලාෙග් වී ටික;  ව්යාපාරිකයාෙග් වී ටික ගන්නවා. 
ෙගොවියාෙග් වී ටික තුට්ටු ෙදකට ගන්න ඇරලා, සද්ද නැතිව 
ආණ්ඩුව බලාෙගන හිටියා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද, මුදලාලි? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනවා. වී කිෙලෝව රුපියල් 50ට 

ගන්න හිටිෙය්. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 26 ගණෙන්  
මංෙකොල්ලකාෙගන යන තුරු  ආණ්ඩුව නිදා ෙගන සිටියා. කථා 
කරන්ෙන් සාධාරණය, යුක්තිය ගැන. දැන් ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "ෙමගාෙපොලිස්"  නැහැ?  අපි 
ෙගනාපු වරාය- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

වරාය නගරය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා polish කරන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට නගරය, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා ෙකරුවා. ඒ 
දවස්වල කිව්ෙව්,  ''වළ බලන්න එන්න" කියලයි. දැන් ''වළ'' 
නැත්නම් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ජින්පින්ග්ට ගිහිල්ලා 
කියන්න, ''අක්කර 15,000ක් ෙදන්නම්, හම්බන්ෙතොට  වරායක් 
තිෙබනවා'' කියලා. අපි හදපු එක නැත්නම් බම්බු තමයි ගහන්න 
ෙවන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ වී ෙව්ළුවා. 
අපි ඒක හැදුෙව් ෙමොනරුන්ට රඟන්නද? හම්බන්ෙතොට වරාය 
හැදුෙව් මාළු අල්ලන්නද? නැහැ.  කර්මාන්ත උද්යාන ඉදි කරන්න,  
කර්මාන්ත නගර, වාණිජ මධ්යස්ථාන හදන්නයි අපි සැලසුම් 
කෙළේ.  ඉතිහාසෙය් ''බැද්ෙද්ගම'' නවකතාෙව් එන සිළිඳුෙග්, 
බබුන්ෙග් ඉඳලා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  ඔබතුමාෙග් 

කාලය අවසානයි.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]  විනාඩි 24ක 

කාලයක් තිෙබනවාද බලන්න? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙදන්න බැහැ.

[බාධා කිරීම්]  

මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 13යි. නමුත්, එතුමාට විනාඩි 15ක් ලබා 
දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  

Sir, I will give him five minutes from the time allotted 
to me.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Presiding Member) 
Okay.  ගරු හිස්බුල්ලා  රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් කාලෙයන් 

විනාඩි පහක කාලයක් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට ලබා 
ෙදන බව දන්වා සිටිනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම්, බැද්ෙද්ගම නව කථාෙව් චරිත වුණු 

සිලිඳුලා, බැබුන්ලා, හීන්මැණිෙක්ලා වාෙග් අහිංසක මිනිසුන් සිටි 
කන්න නැති, අඳින්න නැති, වතුර ටිකක් නැති අර්ධ ශිෂ්ඨාචාරයක් 
ඉතිහාසෙය් තිබුණා. මාගම්පත්තුෙව් මිනිහාෙග් ජීවිතය ෙගොඩ 
නඟන්නට හදපු වරාය, අපටත් එක්ක හැදුෙව්. ෙපොතුවිලට, 
අම්පාරට, ෙමොනරාගලට, බදුල්ලට අපි සියලු ෙදනාටම ඒ වරාය 
හැදුෙව්. ඒෙක් පෙයෝජනය ගන්න බැරි වුණා. දැන් ෙලෝකෙය් 
ෙලොකුම නැව එන්ෙන් හම්බන්ෙතොටට.  

දැන් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මාස තුනකට වහන්න 
යනවා. ෙකොහාටද ගුවන් යානා බාන්ෙන්? ෙකොෙහේද ගුවන් යානා 
බාන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව උඩටද? ෙකොහාටද ගුවන් යානා 
බාන්ෙන්? මත්තලට යන්නට ඕනෑ. අනාගත දර්ශනයක් ඇතිව 
ෙලෝකයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න හදපු ෙද් ෙතොෙරොම්බල් කරන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට. තමුන්නාන්ෙසේලා කළ 
ෙකංෙගඩියක් නැහැ.   ''ෆැක්ටරි'' අරිනවා කිව්වා, නමුත් වහනවා. 
රබර් කර්මාන්තශාලා වහනවා, ෙත් කර්මාන්තශාලා වහනවා. 
ජීවත් ෙවන්න මඟක් නැහැ. තරුණෙයෝ ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් 
රැකියා නැතිව පාෙර් ඉන්නවා. උපාධිධාරින් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. 
නමුත් කයිවාරුෙව් ෙකළවරක් නැහැ. හදන හැටි කථා කරනවා, 
ෙගොඩනඟන හැටි කථා කරනවා, සංවර්ධනය කරන හැටි කථා 
කරනවා. හැම දාම උෙද් ඉඳන් රෑ ෙවනකම් කයිය විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පිරිසත් 
අපි කරපුවාමයි කරන්ෙන්. අන්න, තිරුපති යනවා තරගයට. 
ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙකෝවිලට යනවා තරගයට. 

1859 1860 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි යන ෙකොට ෙහොඳ නැහැ. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, අපි යන ෙකොට ෙහොඳ නැහැ. දැන් ගිහින් කියන්ෙන්, 

"අෙන් ෙදවියෙන් ආණ්ඩුව ෙබ්රලා ෙදන්න" කියලා. ජනතාව නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙදවිෙයෝ 
බැලුෙවොත් තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ෙදවිෙයෝ බැලුෙවොත් විතරයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙබ්රා 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. හිටිෙයොත් ඉන්ෙන් ෙදවිෙයෝ විතරයි.  

දැන් ජාත්යන්තරයෙන් ෙහොඳයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ජාත්යන්තරය හරි ෙහොඳයි කියනවා. ඔළුව අත ගාලා අං තිෙබනවාද 
කියලාත් බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරැක් ඔබාමාෙග්, අල් 
හුෙසේන් කුමාරයාෙග්, නෙර්න්ද ෙමෝඩිෙග් ජන්ද තමයි ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ලංකාෙව් මිනිස්සු තමුන්නාන්ෙසේලාට ජන්දය ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගොවියා විරුද්ධයි,- 

 
 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා.  
 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කම්කරුවා විරුද්ධයි, වෘත්තිකෙයෝ විරුද්ධයි, ෙදොස්තරලා 

විරුද්ධයි.  
 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඒවා කියන ෙකොට හිනා ෙවනවා. 

එතුමා පිළිගන්නවා. 
 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙප් හිතවත් ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ශී ලංකා කුරුඳු 

ෙපොලු සන්නද්ධ බලකාෙය් බිෙග්ඩියර්තුමා. [බාධා කිරීම්] අෙප් 
හිතවතා, එතුමා මෙග් යාළුවා.  එතුමා එක්ක මෙග් තරහක් නැහැ. 
ෙම් කයිවාරුෙව් ෙකළවරක් තිෙබන්න ඕනෑ. VAT පනත 
ෙගනාවා, අකුළා ගත්තා. දැන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න පිරිස කියනවා VAT එක "අරෙහම" හැදුෙව් නැත්නම් අපි 
ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔළුව ජපන්, කඳ ජර්මන්, කකුල 
ඉතාලි. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙම්කයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කකුල් ෙදක 
බැරැක් ඔබාමාෙග්; කඳ හරිය පංශෙය්; ඔළුව  හරිය එංගලන්තෙය්. 
ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොපමණ දුර යන්න පුළුවන්ද? [බාධා 
කිරීම්] 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කාලය ලබා 
දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අෙප් සභානායකතුමා දැන් සභාෙව් 
නැහැ. ෙම් ලිච්ඡවී රජ දරුෙවෝ තප්පුලනවා, "උම්බෑ" කියනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 2.22] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தச் சைபயில் இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) 
(தி த்தம்) சட்ட லத்தில் ஒ சில தி த்தங்கள் ெகாண் வரப் 
படவி க்கின்றன. க்கியமாக காணாமற்ேபானவர்கள் குறித்த 
ஒ  ெபாிய சர்ச்ைச சம்பந்தமான ெசய்திகைளேய கடந்த 
ஒ சில நாட்களாக நாங்கள் பத்திாிைககளிேல பார்த்  
வ கின்ேறாம். அந்த வைகயில் காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்த 
மான அ வலகம் ஒன்ைற ஸ்தாபிப்ப  சம்பந்தமாக 
அண்ைமயில் இந்த அைவயிேல நிைறேவற்றப்பட்ட 
சட்ட லம் ெதாடர்பாகப் பலவிதமான க த் க்கள் ெதாிவிக் 
கப்பட்  வ கின்ற சூழ ல், நாங்கள் இந்த இறப் க்களின் 
பதி ச் சட்ட லத்தில் தி த்தங்கைளக் ெகாண் வர 
விைழகின்ேறாம்.   

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்டம் கடந்த 20 வ ட காலத்தில் நான்காவ  தடைவயாகத் 
தி த்தப்ப கின்ற . த ேல 1995ஆம் ஆண்  ஒ  தி த்தம் 

ன்ெமாழியப்பட்ட . அதன் பின்னர், இந்த நாட் ேல 
நிகழ்ந்த மிகப் ெபாிய இயற்ைக அனர்த்தமான சுனாமியின் 
ேபா  இறந்தவர்க ைடய த டல்கைள - சடலங்கைள  
உற்றார் உறவினர்கள் ேத க் கண் பி க்க யாத 
நிைலயில், இன்ன ம் காணாமற்ேபாேனார் பட் ய ல் இ க் 
கின்ற அவர்க ைடய இறப் க்கைளப் பதி ெசய் , 
அவர்களின் ெசாத்  சம்பந்தமான விவகாரங்கைள க்குக் 
ெகாண் வ வதற்கும் ஏைனய பலவிதமான ேதைவப்பா  
க க்குமான அவசியம் க தி 2005ஆம் ஆண்  இந்தச் சட்டம் 
தி த்தப்பட்ட .  

இந்த நாட் ேல ப்ப  வ டங்களாக, குறிப்பாக 
1980களி ந்  2009வைர நீ த்த ஓர் உள்நாட்  த்தத்தின் 
மிகக் ேகாரமான பல அவல நிகழ் களின் பின்னணியிேல 
இ தரப்பி ம் ஆ தம்தாங்கி உயிாிழந்தவர்கைள ம் அதாவ  
ேபாராட்டத்திேல - த்தத்திேல ஈ பட்டவர்க ைடய 
உயிாிழப் க்கைள ம் மற் ம் காணாமற்ேபானவர்கைள ம் 
பற்றிய தகவல்கைள க்குக் ெகாண் வந்  அவர்கள் 
சார்பில் இறப் ச் சான்றிதழ் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
காணாமற்ேபானவர்கள் என்ற பட் ய ல் இ க்கின்ற ஆயிரக் 
கணக்கான அப்பாவி மக்க க்கு 'காணாமற் ேபா ள்ளார்' 
என்ற சான்றிதழ் வழங்குகின்ற ேநாக்கத்தி ம் 2010ஆம் 
ஆண்  மீண் ம் இந்தச் சட்டம் தி த்தப்பட்ட .  

இந்த உயிாிழப்  மற் ம் காணாமற்ேபாதல் என்பன ஒ  
ச கத்ைத மாத்திரம் பாதித்த விடயங்களல்ல.  இந்த நாட் ேல 
ஏராளமான தமிழர்கள் காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள்; 
உயிாிழந்தி க்கின்றார்கள். அேதேபால், ஸ் ம்க ம் த்தம் 
மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்களினால் தங்கள  உயிர், 
உைடைமகைள நிைறய இழந்தி க்கின்றார்கள். சிங்கள 
ச க ம் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. அேதேநரம், காணாமற் 
ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் அைமப்ப  ெதாடர்பான 
விவகாரம் என்ப , சர்வேதச ச கத்தின் அ சரைணேயா , 
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயிேல 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கைள அ சாித் , இந்த நாட் ேல 
நல் ணக்கம் நிரந்தரமாகேவ ஏற்படேவண் ம் என்ற நல்ல 
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ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில் ேநாக்கப்பட ேவண் ம். இந்தச் 
சட்ட லத்தின் வாயிலாக திய சில அ வலகங்கைள 
அைமப்பதன் லம் அவலங்கைளச் சந்தித்த உறவினர், 
சுற்றத்தவர் தங்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் தீர்  
கைளக் காண யாவிட்டா ம், குைறந்தபட்சம் அவர்கள் 
நிம்மதியைடவதற்கான ஒ  வழிையயாவ  ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கலாம் என்பதற்காகத்தான் காணாமற்ேபாேனார் 
பற்றிய அ வலகத்ைத அைமக்கேவண் ய ேதைவ 
அரசாங்கத் க்கு ஏற்பட்ட . இ  ெதாடர்பிலான சட்ட லம் 
இந்த அைவயில் ெகாண் வரப்பட்டேபா , ெபாிய சர்ச்ைச 
யாகி, மிகப் ெபாிய விவாதமாகி, பலத்த கூச்ச க்கு மத்தியில் 
தான் அ  நிைறேவற்றப்பட்ட . எந்தச் ச கத் க்கும் 
யா க்கும் அநீதி இைழக்கின்ற ேநாக்கமில்லாத, மிகச் 
சாதாரணமான இந்தச் சட்ட லம்  நிைறேவற்றப்ப வைத  
அரசியல்மயப்ப த்தி, அதிேல குளிர்காய நிைனக்கின்ற சில 
சக்திகள் இ ப்பைத நிைனத்  நாங்கள் ேவதைனப் 
ப கின்ேறாம்.  

இந்த விவகாரத்ைதப் ேபான்  இன்ேனார் உதாரணத்ைதச் 
ெசால்லேவண் ம். த்தத்திேல வி தைலப் களின் சார்பில் 
ெபண்கள் அணியின் தைலவியாக இ ந்த தமிழினி 
இறப்பதற்கு ன் , தன் ைடய சுயசாிைதைய "ஒ  
கூர்வாளின் நிழ ல்" என்ற தைலப்பிேல எ தியி ந்தார். அ  
பின்னர் த்தகமாக ெவளியிடப்பட்ட . அந்தப் த்தகத்திேல, 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட ேபாராளிகளின் தரப்பில் இ க்கின்ற 
நியாயங்கள், அவர்களின் அ பவங்கள், அவற்றி ைடய 
பின்னணி, அ  சம்பந்தமான பலவிதமான விவகாரங்கைள ம் 
எ தியி க்கின்றார்.  இ  இந்த நாட் ன் ஆ தப் பைட 
யினாின், உள த் ைறயினாின் ண் தலால் எ தப்பட்ட 
ஒ  த்தகம் என்  கூ கின்ற அள க்கு, தமிழர் தரப்பி ம் 
சில சக்திகள் மிகத் தீவிரப்ேபாக்ேகா  ெசயற்ப கின்றன. 
எ பவாின் எ த்திேல இ க்கின்ற உண்ைமத்தன்ைம 
சம்பந்தமான விடயத் க்கு மாற்றமாக இ  தரப்பி ம் 
தீவிரவாதம் இ ப்பதான , மிக ேவதைனக்குாிய விடய 
மாகும். இதற்கிைடேயதான் காணாமல்ேபாேனார் சம்பந்த 
மான அ வலகம் அைமக்கும் யற்சிக ம், இன்  
இறப் க்களின் பதி ச் சட்டத் க்கான தி த்த ம் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற . எனக்கு ன்  ேபசிய உ ப்பினர்  
என்னிடம் ெசான்னார், த்தத்திேல ஈ பட்ட ஆ தப் 
பைடயின ம் இழப் க்கைளச் சந்தித்தி ந்தால், காணாமல் 
ேபாயி ந்தால், அவற்றிைன ம் பதி ெசய்ய ெமன்  
இதில் மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற  என் .  

Clause 2 of the Registration of Deaths (Temporary 
Provisions) (Amendment) Bill very clearly says, "....for 
the registration of persons reported missing as a result of  
the conflict which took place in the  Northern and Eastern 
Provinces or  its aftermath or political unrest or civil 
disturbances or enforced disappearances or of Members 
of the armed forces or  police  identified as missing in 
action:..."   

இந்த நாட் ேல ஆ தப் பைடகைளச் ேசர்ந்த ஏராளமான 
வர்கள், ெபாலீைஸச் ேசர்ந்தவர்கள் காணாமற்ேபாயி க் 
கின்றார்கள் என்ற விடயம் யாவ ம் அறிந்த உண்ைம. 
அ மாத்திரமல்ல, - இங்ேக நண்பர் ஹிஸ் ல்லாஹ் 
அவர்க ம் இ க்கிறார் - 1990ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 
காத்தான்கு யி ந்  ஹஜ் கடைமக்காகச் ெசன்ற 

ற் க்கணக்கான ஹஜ்ஜாஜிகள் கு க்கள்மடத்தில் ைவத்  

கடத்திச் ெசல்லப்பட்டார்கள். அவர்கள  ஜனாஸாக்கள் 
இன் வைர உறவினர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. இப்ப  
யாக எல்லாச் ச கங்களின ம் ட் க் கத கைள இந்த 
அவலங்க ைடய விைள களின் தாக்கம் தட் கின்ற 
நிைலவரம் இ க்கின்ற . அந்தக் கு ம்பத்தின க்கு 
அவர்கள  உற கள் சம்பந்தமான விடயத்திேல குைறந்த 
பட்சம்  நிம்மதிையயாவ  ெகா ப்பதற்கு நாங்கள் யன்  
வ கின்ேறாம். அவர்க ைடய ெசாத்  விவகாரங்களிேல சில 
விடயங்கைளச் சட்டாீதியாக க்குக் ெகாண் வ வதற்கு  
இவ்வாறானெதா  சட்ட லத்ைத நிைறேவற்றேவண் ய 
அவசியம் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட . அைதக்கூட கு கிய 
அரசியல் ேநாக்கங்க க்காகப் பாவிக்கின்றார்கள். "இந்த 
நாட் ேல த்தத்திலீ பட்ட இரா வ ரர்கைளக் 
காட் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம்  யற்சிக்கின்ற " என்ற 
பாங்கிேல இதற்கு வித்தியாசமான வியாக்கியானம் 
ெகா க்கப்ப கின்ற . இ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயம் 
மாத்திரமல்ல, கண் க்கப்படேவண் ய விடயமாக ம் இ க் 
கின்ற  என்பைத நான் உங்க க்குச்  ெசால் யாக 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எத்தைனேயா விேசட ஆைணக்கு க்கைள அைமத்தி க் 
கிேறாம். ஒ சில ஆைணக்கு க்க ைடய அறிக்ைககள் 
ெவளிவந்தன; ஒ சில அறிக்ைககள் ெவளிவரேவ இல்ைல. 
ேமல்நீதிமன்ற நீதியரசர் மகாநாம திலகரத்ன அவர்களின் 
தைலைமயிேல ன்னர் ஓர் ஆைணக்கு  இயங்கிய . 
இவ்வா  நிைறய கமிஷன்கள்! ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் 
இ தி அறிக்ைக ஜனாதிபதியிடத்திேலதான் ைகயளிக் 
கப்ப ம். அப்ப க் ைகயளிக்கப்பட்டதன் பிற்பா  அந்த 
அறிக்ைகையக் குைறந்தபட்சம் இந்த பாரா மன்றத்திேல 
சமர்ப்பிப்பதற்குக்கூட யற்சிக்காத நிைலைம கடந்த 
காலங்களில் இ ந்த . அதற்கான பின்னணிக் காரணம், 
உண்ைமகைள மைறப்பதா? என்  இறப் க்களினால் - 
இழப் க்களினால் ேவதைன ற்ற மக்கள் ேகள்வி ேகட்டால் 
அதிேல எந்தப் பிைழ ம் இ க்க யா . இந்த நாட் ன் 
உயர் சைபயாகிய பாரா மன்றத்தின் பாிசீலைனக்காக 
இத்தைகய கமிஷன்களின் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்கின்ற 
கடைமப்பாடாவ  அவ்வப்ேபா  இ ந்த  அரசாங்கங்க க்கு 
இ க்கவில்ைல. இந்தப் பின்னணியிேலதான் சர்வேதச ச கம் 
தைலயிட்ட .   

காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்தமான அ வலகெமான்ைற 
அைமப்பதன் லம் அரசாங்கத்தின் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
ையக் காட்டலாம். ஜனநாயக நாெடன்ற வைகயிேல இதில் 
ஒளி மைற க்கு இடமில்ைல. கடத்தப்பட்டவர்கள் மற் ம் 
காணாமற்ேபானவர்களின் ஒ  நீண்ட பட் யல் இ க்கின்ற 
ேபா  அ  சம்பந்தமாக ெவளிப்பைடத் தன்ைமையக் 
ெகாண் வ வதற்கான யற்சிெயன்ப  மனிதாபிமானத்தின் 
பாற்பட்ட விடயமாகும். அைத வ த்தி, ெஜனீவா 
பிேரரைணயின் ஒ  பின்ெதாடர்ச்சியாக இவ்வாறான சட்ட 

லங்கைள நிைறேவற் கின்ற கடைமப்பா  எங்க ைடய 
அரசுக்கு இ ந்த . அைத நாங்கள் இன்  நிைறேவற்றி 
வ கின்ேறாம். இ கூட தாமதமாகிவிட்டெதன் தான் 
இதற்குச் சார்பானவர்கள்  ேபசுகின்றார்கள். இந்தப் பின்னணி 
யிேல இவ்வாறான விடயங்கைளச் சர்ச்ைசக்குாிய 
விடயங்களாகப் பார்க்கக்கூடா . பாதிக்கப்பட்ட 
உறவினர்கள் மற் ம் உயிாிழந்தவர்களின் ெபற்ேறார், 
மைனவிமார், குழந்ைதகள் ஆகிேயா க்கு குைறந்தபட்சம் 
அந்த இழப் க்க க்கான இழப்பீ கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான ஏற்பா கள் ெதாடர்பான எந்த 
விவகாரங்கைளப் பற்றி ம் நாங்கள் இன்ன ம் கைதக்க 
ஆரம்பிக்கவில்ைல. உைழத் க் ெகா க்கேவண் ய 
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வயதி ந்த ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள இந்த நா  
இழந்தி க்கிற . வடக்கு, கிழக்கில் மாத்திரமல்ல, ெதற்கிேல 
ேஜ. .பி. யின ைடய இரண்  கிளர்ச்சிகளின்ேபா ம் 
ஆ தந்தாங்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள 
இழந்  தவிக்கின்ற சிங்களத் தாய்மார்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அந்தத் தாய்மார்க ைடய அவலங்கைள ம் ஒ ேசரத் 
தீர்க்கின்ற ஒ  விடயமாகத்தான் இந்தச் சட்ட லம் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . இதைன இரா வ ரர் 
கைளக் காட் க்ெகா க்கின்ற ஒ  யற்சி என்  ெசால்வதற்கு 
விைழயக்கூடா . சகல ச கங்களி ம் இழப் க்கைளச் 
சந்தித்த கு ம்பங்க க்கு, அவர்களின் சந்ததியின க்கு 
"பிச்ைசக்காரனின் ண்ைணப்ேபால" இந்த விடயம் இ ந்  
விடாமல், அைத ஒ  க்குக் ெகாண் வர ேவண் ம்.    

To bring a closure to the losses the people who have 
suffered is the objective of this piece of legislation, Mr. 
Presiding Member.   

Therefore, I would like to finally say that we have to 
move several amendments to the Registration of Deaths 
(Temporary Provisions) (Amendment) Bill and I think, 
the appropriate term for this Act in my opinion should be, 
“Registration of Deaths and Missing Persons (Special 
Provisions) Act" because it also covers Certificates of 
Absence for those who are thought to be not among the 
living. Their families have not given up hope that they 
would one day return.  You know there are certain 
families who live in eternal hope.  

Sir, one of our Provincial Council Members, Mansoor, 
was abducted on the 30th of January, 1990. The LTTE 
came and abducted him. They shot him and took him 
away and he never returned.  Up to now his old mother 
whenever I go there says, "என்ைர மகன் எங்ேகா ஓர் இடத்தில் 
உயிேரா  இ க்கிறான்." That is what she keeps saying. So 
how do we bring a closure to the suffering of these 
hundreds and thousands of mothers in this country?  

Then there was Mr. U.L. Dawood of  Aligar Central 
College. He was a former principal. He was also abducted 
and he never came back. It was on the day of Haj Festival 
that he was abducted. So there are hundreds and 
thousands of people from different communities who 
have gone missing.  So we have to bring a a closure to 
that pain of mind.  Some of the families are desirous of at 
least doing the last rites for those people according to 
their own religious beliefs. That has been prevented. So, it 
was with such lofty intentions, a very innocent and 
ordinary piece of legislation such as this has been brought 
about and I believe, this should not become a political 
tool in the hands of those people who want to use 
emotions and unnecessarily rouse emotions when a 
responsible Government is trying to be transparent about 
its conduct in front of the international community. It is 
time for us to stand up and be counted as a responsible 
international citizen before the international community. 
And that is the objective of this legislation, Mr. Presiding 
Member and I conclude my comments with those 
remarks.  

Thank you.   

[பி.ப. 2.40] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு உங்க க்கு நன்றி 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இங்கு ேபசிய பல ைடய ேபச்சுக்கைள 
நான் ேகட் க்ெகாண் ந்ேதன். இந்தச் சட்ட லமான  ஓர் 
இனத்தவாின் அல்ல  ஒ  மதத்தவாின் நல க்காகக் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற விடயம் இல்ைல என்பைத இந்த உயர் 
சைபையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற எல்ேலா ம் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். குறிப்பாக தமிழ்த் தாய்மார், சேகாதரர்கள், 
சி வர்கள், வேயாதிபர்கள் காணாமல்ேபான தங்கள  
தந்ைதைய, தாைய, உற கைள, பிள்ைளகைளத் ேத  
அைலகின்ற காட்சிைய நாங்கள் கடந்த பல வ டங்களாகக்  
கண் வ கின்ேறாம். ஒவ்ெவா  வ ட ம் தங்கள  உற கள் 
காணாமல்ேபான அந்தத் தினத்தில் அவர்கள் ப கின்ற 
ேவதைனகைள ஊடகங்களி டாகப் பார்க்கின்றெபா , 
மனிதாபிமான ள்ள எவ ம் அவர்க க்கு எதிராகச் சிந்திக்க 
மாட்டார்கள் என்  நான் நம் கின்ேறன். எனேவ, இந்த 
விடயத்திேல ஆ ம் கட்சி, எதிர்க்கட்சி உட்பட எல்லாத் 
தரப் ம் ஒ கச் சிந்தைனேயா  ெசயற்படேவண் ம்.   

காணாமற்ேபானவர்கள் தமிழர்களாகேவா, ஸ் ம் 
களாகேவா, சிங்களவர்களாகேவா இ க்கலாம் அல்ல  
வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் இ ந்தவர்களாகேவா, ேவ  
இயக்கங்களில் இ ந்தவர்களாகேவா இ க்கலாம் அல்ல  
அரச பா காப் ப் பைடகளில் இ ந்தவர்களாக  இ க்கலாம். 
அவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் எல்ேலா க்கும் நியாயம் 
வழங்குகின்ற அல்ல  அவர்கள  கு ம்பத்தின க்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்குகின்ற ஒ  தி த்தமாகேவ இ  அைமந்தி க் 
கின்ற . அந்த வைகயில், இதைனக் காலத் க்குத் ேதைவ 
யான ஒ  தி த்தமாகேவ  நான் பார்க்கின்ேறன். அேதேபால், 
காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய அ வலகம் அைமப்ப  
சம்பந்தமான சட்ட லம் இச்சைபயில் ெகாண் வரப் 
பட்டெபா , எதிர்த்தரப்பி ந்  ஒ சிலர் இட்ட கூச்ச  
னால், சிறி ேநர விவாதத்தின் பின்னர் வாக்ெக ப் க்கு 
விடப்படாமேலேய அ  நிைறேவற்றப்பட்ட . அதிேல, 
எங்க ைடய க த் க்கைளச் ெசால் வதற்கும் வாய்ப் க் 
கிைடக்கவில்ைல. இவ்வா  ஏன், இந்த விடயங்கைள 
எதிர்க்கிறார்கள்? என்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல.  

சந்திாிகா அம்ைமயார் அவர்க ைடய ஆட்சிக்காலத்திேல  
ஒ  தீர் த் திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தேபா  அன்  ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியினர் இந்தச் சைபயிேல அதைன ெந ப்பி ட்  
எாித்த வரலா  இ க்கின்ற . அேதேபால், ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியினர் எைதயாவ  ெகாண் வந்தால் ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியினர் அல்ல  அைதச் சார்ந்த கட்சியினர் 
அதைன எதிர்த்த வரலா கள் இ க்கின்றன.   

இந்த நாட் ேல சுதந்திரத் க்குப் பிறகு ெப ம்பான்ைமச் 
ச க ம் சி பான்ைமச் ச க ம் ஒற் ைமயாக வாழ்ந்த 
வரலா  இல்ைல. கடந்த த்த காலத்திேல தமிழ் இைளஞர்கள் 
பலாின் உயிர்கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. தமிழ்ச் ச கம் 
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பல ெசாத் க்கைள, உற கைள, உைடைமகைள இழந்தி க் 
கின்ற ; பல அழி கைளச் சந்தித்தி க்கின்ற . அேதேபால, 
ஒேர ெமாழி ேபசுகின்ற ஸ் ம் ச கத்தின ம் வடக்கு, 
கிழக்கிேல ஆ ததாாிகளால் மிக ம் பாதிப் க்குள்ளாக் 
கப்பட் க்கிறார்கள்; வாழ்விடங்களி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட் க்கிறார்கள். குறிப்பாக வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்ட ஸ் ம்க ைடய மீள்கு ேயற்ற விடயத்திேல 
இலங்ைகத் தமிழரசுக் கட்சியினர் இன்ன ம் நியாயமாக 
நடந் ெகாள்ளவில்ைல. அண்ணன் மாைவ. ேசனாதிராஜா, 
சம்பந்தன் ஐயா ேபான்ற நல்லவர்கள் அந்தக் கட்சியின் உயர் 
பதவிகளில் இ க் கிறார்கள். ஆனால், அந்தக் கட்சியி ந்   
பாரா மன்றத் க்கு, மாகாண சைபக்கு அல்ல  பிரேதச 
சைபக க்கு உ ப் ாிைமகைளப் ெப கின்றவர்கள் 
இவ்வாறான நியாயமான விடயங்கைளக்கூடச் ெசய்ய 

ன்வ வதில்ைல. அதாவ , ஒ  ண் க் காணிைய அந்த 
மக்க க்குக் ெகா த்  அவர்கள் கு ேய வதற்குக்கூட 
அ மதியளிக்கா  ேவச சிந்தைனேயா  ெசயற்ப வைத 
அவதானிக்கக்கூ யதாக ள்ள . வடக்கி ந்  ெவளிேயற் 
றப்பட்  அகதிகளாக வந்தவர்களில் நா ம் ஒ வன் என்ற 
வைகயிேல மனேவதைனேயா  இங்கு இதைனச் ெசால் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள, தமிழ்ச் 
ச கத்தி ள்ள காணாமற்ேபான அப்பாவி இைளஞர், 

வதிகளின் உறவினர் க க்கு நியாயம் ேவண் ம்; அதற்ெகன 
ஓர் அ வலகம் அைமக்கப்ப வைத நான் வரேவற்கிேறன்; 
என  கட்சி ம் வரேவற்கின்ற . எனேவ, அ  சம்பந்தமாக 
நியாயமாகச் சிந்திக்க ேவண் ெமன்  அதைன 
எதிர்க்கின்றவர்களிடம் நான் அன்பாக ேவண் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் உள்ள இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  
நிரந்தரமான தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கு இங்கி க்கின்ற 
225 உ ப்பினர்க ம் ஒன் பட ேவண் ம்.  ேதர்தல் 

ைறயில் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தால் ேபா ெமன்  ஒ  
கட்சி ஆைசப்ப கின்ற . ஜனாதிபதி ைறைய மாற்றி 
பிரதம க்கு அதிகாரங்கைள அதிகாித்தால் ேபா ெமன்  
இன் ெமா  ெபாிய கட்சி ஆைசப்ப கிற . ஆனால், இந்த 
நாட் ன் த்தம் வைடந்த நிைலயிேல, உலக நா க ம் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டவர்க ம் வடக்கு, கிழக்கிேல 
பாதிப்ைபச் சுமந்தவர்க ம் ஒ  நல்ல  நிரந்தரமான தீர்  
அைமய ேவண் ெமன்  ேகட்கிறார்கள். எங்க ைடய கட்சி 
சார்பாக இந்த ன்ைற ம் ஒன்றாகச் ெசய்யேவண் ெமன்  
இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் நாம் ெசால் யி க்கின்ேறாம். எனேவ, 
அவ்வா  ெசய்வதாயின் கடந்தகால வரலா கள் எங்க க்குச் 
ெசால் த்தந்தி கின்ற பாடங்கைள அ ப்பைட யாக ைவத்  
எதிர்காலத்தில் யாைர ம் பாதிக்காதவைகயில், சகல 
இனத்தவ ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய நல்ல தீர்  அைமய 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம்.  

ேம ம், காணாமற்ேபானவர்க ைடய கு ம்பத்தினர் 
எத்தைனேயா ேபர் அநாைதகளாக உள்ளனர். மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்கைளப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்றவன் என்ற வைகயிேல எத்தைனேயா 
விதைவகள் இன்  கணவன்மாாின்றி பசிேயா ம் 
பட் னிேயா ம் பிள்ைளகைளப் ப ப்பிக்க யாம ம் வாழ 

யாமல் அவதிப்ப வைத நான் என  கண்ணால் 
காண்கின்ேறன். அத் டன், தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , 
அம்பாைற, யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங் 
களி ம் இவ்வாறான காட்சிகைள நாங்கள் காண்கின்ேறாம். 
எனேவ, காணாமற்ேபானவர்க க்கான அத்தாட்சிப் 

பத்திரத்ைத வழங்குவேதா  மாத்திரமன்றி, அவர்கள  
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்காக ம் அவர்களின் 
வாழ்வாதாரத் க்கான தீர்வாக அைம ம்வைகயி ம் 
எதிர்காலத்திேல நஷ்டஈட்ைட வழங்குகின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்  அந்தக் கு ம்பங்க க்கு 
ைகெகா த் தவ  ேவண் ெமன்  இந்த அரசாங்கத்திடம் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். அத் டன், ெதாடர்ந்  
இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் மாறிமாறி விைதத் , 
தத்தம் அரசியல் நல க்காக இந்த நாட்ைட இன் ேமார் 
அழி க்குக் ெகாண் ெசல்ல ைனபவர்க க்குத் 

ைணேபாகாதீர்கள்! என்  இந்த உயர் சைபயிேல 
இ க்கின்ற இரண்  ெபாிய கட்சிகைளச்  ேசர்ந்த 
உ ப்பினர்களிட ம் மிக அன்பாக ேவண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර, විවාද 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව මුලින් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරලා, ෙමය අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධවම වන සාකච්ඡාවක් 
නිසා ඊට අදාළ කරන යම් කරුණු පමාණයක් පසුව ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, එදා ෙමතැන 
ෙජෝගි නැටුව නිසා අපට අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව කථා 
කරන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම සඳහන් කළ යුතුයි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අවශ්යතාව අප පිළිගනු ලබන බව. 
විෙශේෂෙයන්ම යුදමය සහ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල නිසාත්, ඒ 
වාෙග්ම ස්වාභාවික ව්යසන නිසාත්, -අපට තිෙබන ෙලොකුම 
අද්දැකීම සුනාමිය තමයි- සිදු වන අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව 
යාවත්කාලීන වීම් මරණ ලියා පදිංචි කිරීම්වල සිදු විය යුතුයි. 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී අපි කවුරුත් දන්නවා, -
ෙමතැන ඇති ෙවන්න කථා කරලා තිෙබනවා- අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතින්, ඒ අම්මලා, දරුෙවෝ, තමන්ෙග් තාත්තා 
ෙහෝ ඥාතියා අතුරුදහන් වුණාට පස්ෙසේ ඔහු මිය ගියා කියලා 
පිළිගන්න කැමැති නැහැ කියන කාරණය. ඒ නිසා එම පවුල්වල 
අයට ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කාලයක් 
ගියාට පස්ෙසේ ඒ පවුල්වල ආරවුල් බවට ඒවා ෙහේතු වනවා. 
පළමුවැනි අවුරුද්ද ෙහෝ ෙදක තුළ නැති වුණාට, අවුරුදු හතක්-
අටක් ගියාම ආරවුල් බවට පත් වනවා. ඉඩකඩම් ගැටලු එනවා. ඒ 
නිසා මරණ සහතිකයක් ගන්න අකැමැති අයට අතුරුදහන් වූ බවට 
වන සහතිකයක් - Certificate of Absence - ලබා දීම ගැන මීට 
කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපි සාකච්ඡා කළා. එය අවශ්යයි 
කියන එක අපි පිළිගනු ලබනවා. නමුත්, ෙම් පනතට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන සංෙශෝධන සම්බන්ධව අදාළ ඇමතිතුමාෙග් සහ 
සභානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. දැන් 
ෙම් පධාන පඥප්තිෙය් පූර්විකාවට ඔබතුමන්ලා ෙමන්න ෙම් 
ෙකොටස එකතු කරනවා:  

" (1) "රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම් ෙහෝ ජන කැලඹීම්" යන වචන 
ෙවනුවට, "රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම්, ෙහෝ උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ගැටුම් ෙහෝ එම ගැටුම්වලට පසුව ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
ෙනොසන්සුන්තා ෙහෝ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් 
අතුරුදහන් කරවීම්" යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්,"  

දැන් "රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම්" කියන ෙකොටසට අදාළව 
ගත්තාම, ෙම්කට "කාල සීමාවක් නැහැ" කියන එක තර්ක 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒක සභානායකවරයා ෙහෝ අගමැතිවරයා 
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පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, ෙම්ෙක් "උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ගැටුම් ෙහෝ එම ගැටුම්වලට පසුව ෙහෝ" 
කියන ෙකොටෙසන් මතු වනවා, උතුරු නැ ෙඟනහිර ගැටුම්වලට 
ෙපර, නැත්නම් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලින් පිට පෙද්ශවල සිදු 
වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව පාෙයෝගික වශෙයන් සහතිකයක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය. ඒ නිසා අපි හිතන්ෙන් 
"උතුරු නැ ෙඟනහිර" කියන එක අනවශ්ය පරිදි අවධාරණය 
කරන්න ගිහින් තිෙබනවා කියලායි. මෑත කාලීනව වැඩිම 
අතුරුදහන් වීම් සිදු වුෙණ් උතුරු නැ ෙඟනහිර බව ඇත්ත. අපි ඒක 
දන්නවා. නමුත්, ෙම් සංෙශෝධනෙය් පතිඵලය රටටම හිමි විය 
යුතුයි. 

සුනාමියක් වාෙග් උවදුරක් නැවත ආෙවොත්? නැත්නම් එවැනි 
ස්වාභාවික ව්යසනයක් නැවත සිදු වුෙණොත්? නාය යෑමක් වුණත් 
එෙහමයි. අරණායක පෙද්ශෙය් නාය යෑමක් වුණා. ඒෙකන් විශාල 
පිරිසක් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්නවා ෙන්. දැන් ෙම් කාරණයට අනුව 
පාෙයෝගික වශෙයන් අෙනක් පෙද්ශ බලාත්මකද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි රජෙය් අවධානය ඒ කාරණය පිළිබඳව 
ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, නැත්නම් නැවත ෙම් කාරණයට අදාළව 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් එන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. "උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ" කියන එක තිබුණාට 
කමක් නැහැ. නමුත්, "උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ" කියන එක 
අනවශ්ය ෙලස අවධාරණය වීම විසින් ෙවනත් යමක් පාෙයෝගික 
වශෙයන් ඇඟෙවනවා. ඒ නිසා පසු ගිය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය පනෙත්දීත් -OMP පනෙත්දීත්- ඒ කාරණය 
අල්ලාෙගන යම් යම් බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් හා 
පුද්ගලයන් විශාල ෙලස දැඟලුවා. ඒක එකක්. ඒ නිසා පිළිතුරු 
කථාෙව්දී අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් සම්බන්ධව රජෙය් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙමහි තිෙබන තවත් 
සංෙශෝධනයක් තමයි, දකින්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය - 
Certificate of Absence - ලබා ෙදන්ෙන් වසර ෙදකක් සඳහා 
කියන කාරණය. ඒ අතර කාලෙය්දී ඔහුෙග් ශරීර ෙකොටස් හමු 
වුෙණොත් මරණය පිළිබඳව මරණ සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. 
ඊළඟට, අතුරුදහන් තැනැත්ෙතක් ෙසොයා ගත්ෙතොත් ඒ සහතිකය 
අවලංගු කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙවන්නම ඕනෑ ෙන්. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි. ෙම් පනත්  ෙකටුම්පෙත් කරුණු ගැන මට ෙත්ෙරන පරිදි, 
අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ නැවත ෙම් සහතිකය අලුත් කර ගන්න 
ඕනෑ. පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒක නිශ්චිතවත් තිෙබනවා. අම්මා 
ෙකෙනක් ඉන්නවා, තමන්ෙග් පුතා අතුරුදහන් ෙවලා කියා 
සහතිකයක් ගන්නවා. හැබැයි, ඒ අම්මා අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ 
නැවත ඒ සහතිකය අලුත් කර ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
දරුවාෙග් birthday එක ගන්නවා ෙනොෙවයි ෙන්, ෙම්. ඒ අම්මා 
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් ආෙයත් කච්ෙච්රියට ගිහින් ෙපෝලිෙම් 
ඉඳලා දරුවා අතුරුදහන් කියන ඒ සහතිකය renew කර ගන්නවා. 
ෙම්ක හරි සංෙව්දී කාරණයක්. ඒ නිසා ෙම්ක එක්ෙකෝ විවෘතව 
තියන්න, නැත්නම් සහතිකෙය් කාල සීමාව දික් කරන්න ඕනෑය 
කියන අදහස තමයි මෙග් යටි හිත කියන්ෙන්. ෙමොකද, අපට 
විවෘතව කියන්න අමාරු වුණාට ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙගන් 
ෙකොපමණ පිරිසක්ද ජීවත්ව ඉන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අප 
කාටත් යම් හැඟීමක් තිෙබනවා; අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට ඥාතීන් ෙම් සහතික අලුත් කරන්න ගියාම 
 ෙමොකක්ද තත්ත්වය?  

ෙම් ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි. 1988-90 කාලෙය්දී දකුෙණ් 
පෙද්ශවල තම දරුවන් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න දස දහස ්ගණන් 
අම්මලා ගැන අප ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අම්මලා තම දරුවා අතුරුදහන් 
වුණා කියන ඒ සහතිකය අලුත් කර ගන්න අවුරුදු ෙදකකට 

සැරයක් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් පෙද්ශ ගත්  තත් 
ඒ සංඛ්යාව දස දහස් ගණනක් වනවා. ඒ නිසා ෙම්ක එක 
පැත්තකින් ඒ ඥාතීන්ට අනවශ්ය මානසික ෙව්දනාවක් දීමක් කියා 
අප හිතනවා. ඒ වාෙග්ම රජයට අනවශ්ය කරදරයක්. ෙම් වාෙග් 
කාරණයකදීත් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතන් ෙනොසැලකිලිමත් 
හැසිරීමක් ලැබුෙණොත් -"අද කච්ෙච්රිෙය් මහත්තයා නැහැ, ෙහට 
එන්න" කිව්ෙවොත්- ෙමොකද වන්ෙන්? ෙම් යන්ෙන් ඔප්පුවට 
ෙමොනවා ෙහෝ කරගන්න, නැත්නම් බයිසිකල් එක license කර 
ගන්න ෙනොෙවයි ෙන්. තමන්ෙග් නැති වුණු දරුවාෙග් සහතිකය 
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් පිටසන් කරගත යුතුයි. ඒ නිසා අප 
රජෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. එක්ෙකෝ ෙම් සහතිකය විවෘතව 
තියන්න. දුන්නාට පසුව එය වලංගුයි. නැවත මරණයක් වශෙයන් 
ලියා පදිංචි කරන තුරු ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා නැවත ෙසොයා 
ගන්නා තාක් කල් එෙහම කරන්න.  නැත්නම් ෙම් සහතිකය 
අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට අලුත් කරනවා කියන්ෙන් ෙම් තුවාලය 
හැම ෙවලාෙව්ම පෑෙරනවා කියන එකයි. ඒ සහතිකය අලුත් කර 
ගන්න යන්ෙන් කවුද? අන්තිමට වන ෙදය ෙමොකක්ද? ඇත්තටම 
ෙම් මිනිසුන් ඔක්ෙකොම ෙම් කාර්යයට යන්ෙන් නැහැ. අතුරුදහන් 
වුණා කියා ඒ දරුවාෙග් සහතිකය ගත්තාට පසුව ඒ සහතිකය 
අරෙගන අම්මලා එෙහේ ෙමෙහේ යන්ෙන් නැහැ. ෙවන ෙදය තමයි, 
අවුරුදු ෙදකක් ගියාට පසුව ෙම් සහතික ඔක්ෙකොම අවලංගු වන 
එක 

ඊට පසුව නැවත යම්කිසි ෙදයක් රජෙයන් කරගන්න ගියාට 
පසුව පරණ සහතික ලබා ගැනීම් වැනි කාරණාවලදී මහා විශාල 
අනවශ්ය පරිපාලන පශ්නයක් හැෙදනවා කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  ඒ නිසා ෙම්ක කාල සීමාවකින් ෙතොරව විවෘතව තියන එක 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, පුද්ගලයා හමු වුෙණොත් ෙම් 
සහතිකය අවලංගු කරන්නත්, ශරීර ෙකොටස් හමු වුෙණොත් මරණ 
සහතිකයක් නිකුත් කරන්නත් රජයට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, රජය ෙමෙහම අවුරුදු ෙදකක් කල්පනා කරන්ෙන් 
ඇයි කියා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහසක් 
තිෙබනවාද, ඇයි ෙම් අවුරුදු ෙදෙක් කාල සීමාව දමලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා? ඒ ගැන ඔබතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙග් 
කාලෙයන් විනාඩියක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? අෙප් ෙයෝජනාව පනෙත් 

තිෙබනවා ෙන්. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් ෙයෝජනාව නම් ෙම්ක විවෘතව තියන්න කියන එකයි. 

"අවුරුදු ෙදකකදී" කියා සීමාවක් පනවන්න එපා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතෙකොට ෙම් පශ්නවල අවසානයක් වන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 

සහතිකයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක අවස්ථා ෙදකකදී අවලංගු 
ෙවනවා . එයින් එක අවස්ථාවක් තමයි, ශරීර ෙකොටස් හම්බ ෙවලා 
එයා මැරිලා කියා ඔප්පු වුෙණොත් එය අවලංගු ෙවන එක. 

1869 1870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එත ෙකොට මරණ සහතිකයක් ලැෙබනවා. අනික් අවස්ථාව, ඔහු 
ඉන්නවා කියා ඔප්පු වුණත් ඒ සහතිකය අවලංගු ෙවනවා. 
අතුරුදහන් වුණු පුද්ගලෙයකුට ඔය අවස්ථා ෙදක ෙන් තිෙයන්න 
පුළුවන්. එක්ෙකෝ ඒ තැනැත්තා හම්බ ෙවනවා. නැත්නම් මැරිලා 
කියා ඔප්පු ෙවනවා. ඒ කාරණා ෙදකම තිෙබනවා ෙම් පනෙත්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්න දීර්ඝකාලීනව පවත්වාෙගන යාම ඒ තරම් ෙහොඳ 

ෙදයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා අවසාන කරන්නත් 
ඕනෑ. There has to be a time limit.   
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම්ක විවෘත කළා කියලා ඒකට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා දමලා තිෙබන ෙරගුලාසි ෙදෙකන් ඒ 
කාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ඒ තැනැත්තා මැරිලා කියා ඔප්පු වුෙණොත් 
මරණ සහතිකය ලැෙබනවා. එයා ෙහොයා ගත්ෙතොත් අතුරුදහන් 
ෙවලා කියන සහතිකය ඉෙබ්ම අවලංගු ෙවනවා. ෙම් පනෙත් 
තිෙබන විධියට ඒ සහතිකය අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට renew 
කරන්න ඕනෑ. ඒක හිත පාරන සිද්ධියක් සහ අනවශ්ය පරිපාලන 
පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් ගැන කථා 

කරන්නම්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන විමසන්න. ෙමොකද, 

ෙම්ක සංෙව්දී පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය නිසා තම දරුවා අතුරුදහන් 
වුණා කියා ඒ ෙදමව්පියන්ට අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් කච්ෙච්රි 
ගණෙන් රස්තියාදු ෙවන්න ෙවනවා. ෙම් කාරණා ෙදක තමයි මට 
ෙම් පනත පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 ෙම් කටයුත්ත කරන්න ගියාම ෙරජිස්ටාර් ෙජනරාල්තුමාටත් 
වැඩ අධික ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනත් අපට පැහැදිලි 
අදහසක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා ඒ 
සහතික ලබාගන්න ගියාම කිලිෙනොච්චි, මුලතිව්, මන්නාරම, 
වවුනියාව, යාපනය වාෙග් දිස්තික්කවලින් සුවිශාල ඉල්ලුමක් එයි. 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා ඒ මිනිස්සු දැන් අවුරුදු හතක් ගත කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සහතිකය ගන්න ඔවුන්ට තව අවුරුදු ෙදකක් බලා 
ඉන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒ දිස්තික් කාර්යාලවලට 
අවශ්ය අමතර නිලධාරින් ලබාගැනීමටත් ෙම් සමඟම පතිපාදන 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් සහතික ගන්න ගිහිල්ලා 
මිනිසුන්ට විශාල වද ෙව්දනා විඳින්න ෙවනවා. අපි හිතනවා, 
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්තුමා ෙම් පශන්ෙය්දී ඉතාම මානුෂීය අයුරින් 
බලන්න තීන්දු කරාවි කියලා. ෙමොකද, ෙම් මිනිස්සු එන්ෙන් 
ඉඩමක් ලියාපදිංචි කර ගන්න ෙනොෙවයි. ෙම් මිනිස්සු එන්ෙන් 
motorcycle එෙක්   licence එක දීර්ඝ කර ගන්න ෙනොෙවයි. ෙම් 
මිනිසස්ු එන්ෙන්, තමන්ෙග් දරුවා ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න ශී 
ලංකා රජය අසමත් ෙවච්ච නිසා, ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් ෙම් 
සහතිකය ගන්නයි.  

පසු ගිය රජය, ෙම් රජය ඇතුළු හැම රජයකටම ඒ කරුණ 
වලංගුයි. ඔවුන් එන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවා  ෙවනුෙවන් සහතිකයක් 

අරෙගන යන්නයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන මානුෂීය 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න ඒ නිලධාරින්ට අවශ්ය උපෙදස් ලබා 
ෙදන්න. උපෙදස් විතරක් ලබා දීලා හරි යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය කරන නිලධාරින් පිරිසක් ෙනොහිටිෙයොත් 
සහ සිටින නිලධාරින් මත බර පැටවුෙණොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
පුද්ගලයන්ෙගන් මානුෂීය පෙව්ශයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
බැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් කටයුතු 
කිරීම සඳහා උසස් ෙපළ සමත් දරුවන් contract basis එෙකන් 
හරි  ගාමීය මට්ටෙමන් බඳවා ගන්න කියලායි. ෙමොකද, 
සමහරුන්ට ෙම් form එක පුරවා ගන්න ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙම් මෑතකදී අපි පුදුකුඩිඉරිප්පු පෙද්ශෙය් සමීක්ෂණයක් කළා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ හැම ෙගදරකම වාෙග් ෙකෙනක් අතුරුදහන් 
ෙවලා. අම්බලම්ෙපොක්කෙනයි කියන ගම්මානෙය් අම්මලාෙගන් 
විමසුවාම, ඒ හැම ෙගදරකම වාෙග් ෙකෙනක් අතුරුදහන් ෙවලා. 
ඒ අයට ඒ  form එක පුරවන්න ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්තුමාට ෙම් කටයුතු 
කරගන්න අවශ්ය බලය ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැම ගමකම ඉන්නවා  උසස් ෙපළ සමත් දරුවන්. උසස් ෙපළ 
සමත් දරුවන් ෙගොඩක් ඉන්නවා. ෙම් කටයුත්ත ව්යාපෘතියක් 
වශෙයන් සලකා අවුරුද්දක කාලසීමාවකටවත් එක ගාම නිලධාරි 
වසමකින් අඩු ගණෙන් ඒ එක දරුෙවක් ගන්න, ගාම නිලධාරියාට 
ෙම් කටයුත්ත සඳහා  assist  කරන්න. ෙම් ෙවනුෙවන්  පුරවන්න 
තිෙබන  forms සංඛ්යාව දිහා බැලු ෙවොත් ඇත්තටම ෙම් කටයුත්ත 
සංකීර්ණයි.  

අෙනක් එක, ඒ ගාම නිලධාරි වසමක සමහර ෙවලාවට ගාම 
නිලධාරි ෙකෙනක් නැහැ. වසම් ෙදකක වැඩ බලන ගාම නිලධාරි 
ෙකෙනකුට ෙගවල් 1,000ක විතර ෙම් කටයුතු ආවරණය කරන්න 
වුෙණොත්, එතැන විශාල සංකීර්ණතාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙරජිස්ටාර්  ජනරාල්තුමාට 
පරිපාලන වශෙයන් අවශ්ය කරන බලය, මුදල් ෙම් සඳහා ලබා 
ෙදන්න කියායි.  නැත්නම්  ෙම් මිනිසුන්ට අනිවාර්යෙයන්ම 
මානුෂීය වශෙයන් පීඩනයකට ලක්ෙවන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාද කරන කාරණයත් 
අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ට සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසා මම හිතුවා, 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
ගැන එදා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වූ කථාෙව් ෙකොටසක් 
කියන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, වර්තමානෙය් ඒ පනත සම්මත වූ 
ආකාරය ගැන විශාල සංවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපි ඉදිරිපත් 
කළ සංෙශෝධනවලින් එකක් ගරු කථානායකතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් 
ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. ඒකට  ෙහේතුව  එදා ඇතිවූ ගාලෙගෝට්ටිය 
ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා ගරු අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
අද  එකඟ ෙවලා තිබුණා, නැවත  ඒ සංෙශෝධන සහිතව පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට. ඒ කාරණයට 
රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

  ෙම් පනත සම්බන්ධෙයන් වර්තමානෙය් මතු වී තිෙබන 
ෙද්ශපාලන තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, බරපතළ සැකයක් රෙට් 
ජනතාව තුළ, ආරක්ෂක අංශ තුළ ඇති කර  තිෙබනවා, ෙම් පනත 
"හමුදාව දඩයම් කිරීමට සකස් කරන ලද පනතක්ය. විෙද්ශීය 
විනිසුරන් ෙම් සඳහා එන්න පුළුවන්ය. විෙද්ශීය පුද්ගලයන්ට ෙම් 
ආයතනෙය් තනතුරු ගන්න පුළුවන්ය" යනාදී වශෙයන්. එවැනි  
කරුණු සුවිශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනත   ලංකාවට එන්ෙන් ජිනීවා ෙයෝජනාවක් හරහා බව  මුලින්ම 
අපට කියන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට සැකයක් නැහැ. 

1871 1872 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු 25  

නමුත් ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට පත් වුෙණ් 2009දී යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පසුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අවුරුදු 
5ක් තිස්ෙසේ සහ වර්තමාන ජනාධිපති සහ අගාමාත්යතුමා අවුරුදු 
එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙම් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව ඒ වාෙග්ම 
ෙම් යුද්ධය තුළ සිදු වුෙණ් කුමක්ද කියන කාරණෙය්දී  රටක් 
වශෙයන් කළ යුතුව තිබුණු මූලික ෙද්වල් ෙනොකිරීම නිසායි.   

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  යුද්ධය 
පැවැති කාලය තුළ  එල්ටීටීඊ  සංවිධානය කරන ලද පැහැර ගැනීම්, 
ඝාතන, රෙට් සිවිල් පෙද්ශවල කරන ලද සමූල ඝාතන යනාදී 
කිසිවක් පිළිබඳව සහ  අෙනක් පැත්ෙතන් යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් 
වූ ජනතාව සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග පසු 
ගිය රජය අනුගමනය කෙළේ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 වර්ෂෙය්දී යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මාස 6ක්, අවුරුද්දක් පහුෙවලා හරි ශී ලංකා 
රජය කළ යුතුව තිබුණු ෙද් තමයි, යුද්ධය නිසා සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජනතාවට සිද්ධ ෙවච්ච කරදර පිළිබඳව 
දන්වන්න, ඔවුන්ෙග් දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න සත්ය හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් පිහිටුවන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් යුද්ධෙය්දී අපරාධ කෙළේ ආණ්ඩුවයි, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයයි පමණක් ෙනොෙවයි. සාමාන්ය සිවිල් මිනිස්සු - මිනිස්සු 
අතරත් ෙනොෙයක් අපරාධ වුණා. සිංහල ගම්වල මිනිස්සු ගිහිල්ලා 
ෙදමළ මිනිස්සු මැරුවා. ෙදමළ ගම්වල මිනිස්සු ඇවිල්ලා සිංහල 
මිනිස්සු මැරුවා. එෙහමත් වුණා. රජෙය් කාර්යාලවල ජාතිවාදී 
ආකාරෙයන් හිරිහැර වුණා. ගැහුවා, බැන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, 
සමහර ෙවලාවට මාරුවීම්, උසස්වීම් වාෙග් ඒවාටත් ඒ කරුණු 
බලපෑවා. රටක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙද්ශපාලන වනයක් ඇති 
වුණාම, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ජාතිවාදී තත්ත්වයක් ඇති වුණාම 
ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් ඒවා රජයන් මුල් 
කරෙගන තමයි  ව්යාප්ත ෙවන්ෙන්.   ඊට පස්ෙසේ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් තවත් ජාතිවාදී කියාකාරකම් ටිකක් කළා.  

ඊළඟට, ජනතාවත් ඒවාට හවුල් ෙවනවා. අන්තිෙම්දී ජනතාව 
ඒ තත්ත්වෙය් ෙගොදුරක් ෙවනවා. ජනතාවත් තමන්ෙග් 
අසල්වැසියාට කරදර කරනවා.  ඉතින් ෙම් සිද්ධි ඔක්ෙකෝම නඩු 
අහලා ඉවර කරන්න බැහැ. ෙම් සියලුම පශ්න නඩු අහලා ඉවර 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව පළමුෙවන්ම කළ යුතුව තිබුණු, 
නමුත් තවමත් කරලා නැති ෙද් තමයි, ජාතිවාදී යුද්ධය පැවති 
කාලය තුළ ඒ ජනතාවට ෙවච්ච විවිධ අතපසුවීම්, ෙවච්ච කරදර, 
ඔවුන්ෙගන් ෙවච්ච වැරදි ගැන කියන්න ජාතික ෙව්දිකාවක් හදලා 
නැති එක. එෙහම කළා නම්, සිංහල මිනිස්සු ගිහිල්ලා තමන්ට 
ෙවච්ච කරදර ගැනත් කියයි. සමහර විට සිංහල මිනිස්සු ගිහිල්ලා 
කියයි, 83 කළු ජූලිෙය්දී තමන්ෙගන් ෙවච්ච වැරදි ගැනත්.  

මම දන්නවා, 83 කළු ජූලිෙය්දී තමන් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා 
පසිද්ධ පුද්ගලයන් පසු කාලීනව කියලා තිෙබන බව. අපි දකුණු 
අපිකාෙව් සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් වාර්තා දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, සුදු ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වර්ගවාදී හැසිරීම පිළිබඳව 
ඔවුන්ම ගිහිල්ලා පාෙපොච්චාරණය කරලා තිෙබන බව. එවැනි 
කියාදාමයක් නැති නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව අතර ඇති ෙවලා 
තිෙබන අවිශ්වාසය තවමත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද උතුෙර් 
ඉන්න විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිවරයා ඇතුළු සුළු ජාතිවාදී 
කල්ලියකටත්, දකුෙණ් ඒ කටයුත්තම කරන සිංහල ජාතිවාදී සුළු 
කල්ලියකටත්, මුළු රෙට්ම සිංහල ජනතාවෙග්ත් ෙදමළ 
ජනතාවෙග්ත් මනස් පාලනය කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි පිළිගන්න ඕනෑ මිනිසුන්ෙග් සිත් තුළ තවමත් 
අවිශ්වාසය තිෙබන බව. නමුත් සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් 
ඇති වුණා නම්, ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා ඒ ජනතාවට තමන්ෙග් 
දුක කියාගන්න යම් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙම්වා 
නඩු අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්  පශ්න ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
ෙතොරතුරු ෙහොයලා ඉවර කරන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

ෙම් පශ්න තවමත් මිනිසුන්ෙගන් සියයට හැට හැත්තෑවකෙග් 
සිත්වල තිෙබනවා. ඒවා විෙමෝචනය කරන්න කමෙව්දයක් හදන්න 
ඕනෑ. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කෙළේ නැහැ. එතුමා කරපු 
ෙලොකුම වැරැද්ද ඒකයි. එතුමා අද සම්පූර්ණෙයන්ම සිංහල 
ජාතිවාදී ඡන්ද ඉලක්ක කර ෙගන වැඩ කරනවා, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී යාපනය දිස්තික්කෙයන් එතුමාට ඡන්ද 
75,000ක් විතර ලැබුණු බව අමතක කරලා.  

2015 ජනවාරි 8වැනි දා තිබුණු ජනාධිපතිවරණෙය්දී යාපනය 
දිස්තික්කෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්ද 75,000ක් විතර 
ලැබුණා. ඒ ලැබුෙණ් ෙමොන ඡන්දද? ඒ ලැබුෙණ් සිංහල 
මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද ෙනොෙවයි, ෙදමළ මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද. යාපනය 
දිස්තික්කෙයන් ඡන්ද 75,000ක් ලැබුණා කියන්ෙන් ෙකොච්චර 
ෙලොකු පමාණයක්ද? නමුත් අද අමු ජාතිවාදී විධියට කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් උතුෙර් විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ 
ඇමතිවරයායි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කණ්ඩායමයි එක 
කුස උපන් සෙහෝදරයන් කියලායි. විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා 
පන්දුව ඔසවා ෙදනවා. ෙම් අය ඒකට නියෙමට dash  කරනවා. 
ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය හදනෙකොට ඒ වතුර  විග්ෙන්ෂ්වරන් 
මහත්මයා ඉල්ලනවා. ඉතින් ෙම් අය ඒක  නියෙමට උස්සලා 
 ෙදනවා. ඒවා ෙවනුෙවන්ම පැල් බැඳගත්ත, ඒ ෙවනුෙවන්ම 
කටයුතු කරන සමහර ජනමාධ්ය ෙදක තුනකුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
තිෙබනවා. ඒ හරහා අවිශ්වාසය වැපිෙරනවා. ඒ නිසා අංක එකට 
අපි කියන්න ඕනෑ, වර්තමාන රජයත්, පසු ගිය රජයත් ෙදකම ෙම් 
සත්ය හා පතිසන්ධාන කටයුත්ත කෙළේ නැහැ කියලා. ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ නැතිව විවිධාකාර ෙකොමිෂන් පත් කර කර හිටියා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙකොමිෂන් 4ක් දැම්මා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාව LLRC එක දැම්ෙම් 
ඇයි? ඇමරිකානු ෙකොන්ගස් මණ්ඩලෙය් මන්තීවරු 38 ෙදෙනක් 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා, ලංකාවට බලපෑම් කරන්න. ඊට පස්ෙසේ 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා LLRC එකක් දැම්ෙම්. දැන් ෙම් 
මෙග් ළඟ තිෙබන්ෙන් ඒ නිර්ෙද්ශ සහිත ෙපොත. ෙම් ෙපොෙත් 
තිෙබන නිර්ෙද්ශවත් එතුමා කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ෙමෙහම 
කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ලංකාව අෙප්. අපි 
තමයි ලංකාෙව් ආණ්ඩුව. අපට ඕනෑ නම් ලක්ෂයක් වුණත් 
ලංකාෙව් මිනිසුන් මරණවා. ඇෙමරිකන්කාරයන්ට, 
එංගලන්තකාරයන්ට ෙම් ගැන කිසිම ෙදයක්  කියන්න අයිතියක් 
නැහැ" කියන එකද ෙම් කියන්ෙන්? ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම මිනී 
මරණ රට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය බව අපි දන්නවා. අපි 
සියැටල්ලා කියලා කියන ඇෙමරිකන් nativesලාව අවුරුදු එකසීය 
පනහක් ඇතුළත මිලියන සියයක් මරපු ඝාතන රාජ්යයක් තමයි  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය. එවැනි පාලනයක් තිබුණු උපතින්ම 
ඝාතක රාජ්යයක් තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය. අදත් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකය පුරාම විවිධාකාරෙය් 
ඝාතනයන්  සිදු කරන්න උල්පන්දම් ෙදනවා. නමුත්  අපට  
කියන්න බැහැ, "උඹලා ඉරාකෙය් ලක්ෂ ගණනක් මිනිසුන් 
මරණවා, ඒ නිසා අපිත් ඊට සාෙප්ක්ෂව දහ ෙදොෙළොස්දාහක් 
මිනිසුන් මරනවා. අපට ෙමොනවාවත් කියන්න උඹලාට බැහැ" 
කියලා. අපට එෙහම කියන්න බැහැ. ඒක ගැම්මට ෙහොඳ තර්කයක් 
තමයි. ඇෙමරිකාව, ලිබියාව, ඇෆ්ගනිස්ථානය මිනිසුන් මර මරා 
අපට ෙමොනවාද කියන්න එන්ෙන් කියන එක. ඒකත් ෙද්ශපාලන 
සදාචාරය සම්බන්ධ පශ්නයක් තමයි. අතුරුදහන් කරවීම්වලට 
එෙරහි ජාත්යන්තර පඥප්තියට ශී ලංකා ආණ්ඩුව ෙම් වසෙර් මාර්තු 
මාසෙය් අත්සන් තබා තිෙබනවා. හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය අත්සන් කරලා නැහැ.  OMP Bill එක සම්මත වුණාට 
පසුව, ඇෙමරිකාෙව් නිලධාරිෙයකුෙග් පකාශයක් සමහර පුවත් 
පත්වල headlines විධියට පළ කරලා තිෙබනවා මම දැක්කා. 
හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඒ පඥප්තියට අත්සන් කරලා 
නැහැ. මහා බිතාන්යය අත්සන් කරලාත් නැහැ. අපට උපෙදස් 
ෙදන්න එනවා.  ෙම් රාජ්යයන් ෙදෙක් දූෂිත, මිනීමරු,  පතිපත්තිය 
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අපි දන්නවා. නමුත්, අෙප් රෙට් සිදු කරන ලද ඝාතන, 
අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධව කටයුතු ෙනොකර ඉන්න ඒෙකන් අපට 
අයිතියක් ලැෙබනවාද? ශී ලංකා රජයට කිසිම අයිතියක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඇෙමරිකාව කරන පව් නිසා තමන්ෙග් පව් 
සුද්ද කර ගන්න. එදා රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා කෙළේ ඒකයි. 
එතුමන්ලා ඇෙමරිකාව ෙපන්ව ෙපන්වා ෙමෙහේ අවශ්ය කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. අන්තිමට ෙබල්ල මුලටම හිර වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ස්ෛවරී රාජ්යයක්  විධියට  
වර්තමාන අධිරාජ්යවාදී බලපෑෙම් උගුෙලන් මිෙදන්න නම් 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? තිබුණු ආණ්ඩුවලින් හරි, ෙම් පවතින 
ආණ්ඩුෙවන් හරි  කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? රෙට් 
ජනතාවට උපරිම පජාතන්තවාදය ෙදන එකයි. රෙට් ජනතාවට 
උපරිම පජාතන්තවාදය දීලා තමයි ෙලෝකෙය් සාධාරණ 
රාජ්යයන්වලට අෙප් නිවැරදි භාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  ඇෙමරිකාවට කවදාවත් අෙප් නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න 
බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොරට නිදාෙගන ඉන්න කට්ටියක්. බිතාන්ය 
ආණ්ඩුවට අෙප්  නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න බැහැ. බිතාන්යෙය් 
මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි; ඇෙමරිකාෙව් මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි, 
ඇෙමරිකා ආණ්ඩුවට අෙප්  නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න බැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලොන්ට  යම් යම් න්යාය පත තිෙබනවා.  නමුත් ෙලෝකෙය් 
සාධාරණ සාමාන්ය රාජ්ය තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ සාධාරණ 
රාජ්යයන්ට අෙප් නිවැරදිභාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? න්යාය පත නැති රාජ්යයන්වලට අපට ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන්,  "සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් අපි 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. යුද්ධය පැවැති කාලෙය්දී වාෙග් ෙනොෙවයි, 
දැන්  අෙප් රෙට් ජනතාවට අසාධාරණව සලකන්ෙන් නැහැ. අපි 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව පක්ෂ ෙභ්දෙයන්, ජාති ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව ෙහොයනවා. අෙප් අධිකරණය ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක ෙවනවා" කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපි දකින තව ෙදයක් 
තමයි, රාජපක්ෂ මහත්මයා එය ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත කෙළේ 
නැහැ; වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙනොසැලකිල්ල මත එය කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි  ජිනීවා අච්චුවක්;  ජිනීවා ෙයෝජනාවක් විධියටම ෙම් 
OMP Bill එකක් කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් තිස්ෙසේ 
සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් කියාත්මක වුණා නම්,  නම් එහි 
පතිඵල විධියට ඉතාම ස්වාභාවිකව එන්ෙන් ෙමොනවාද? එෙහනම් 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව ෙසොයන්න  නිශ්චිත 
ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි කියලා ෙයෝජනාවක් එනවා. ඒක 
තමයි ෙම් LLRC වාර්තාෙව්ත් තිෙබන්ෙන්. LLRC වාර්තාෙව් පිටු 
ගණනකම තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? LLRC වාර්තාෙව් පිටු අංක 
32,33,34,35ත් ඊළඟට පිටු අංක 62,63,64 පිටුවල සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව රජය කළ 
යුතු ෙද්වල්.  2013, 2014 කාලය තුළ එම ෙද්වල් කළා නම්, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට  පුළුවන්කමක් නැහැ, අපට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන්න.   

අපි පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, තිවිධ හමුදාව යවලා අද 
අපට ෙමම යුද්ධය දිනන්න බැරි බව. ෙමොකද, දැන් තිෙබන්ෙන් 
ජාත්යන්තර යුද්ධයක්. දැන් 57 වැනි බලකාය ජිනීවාවලට යවන්න 
බැහැ ෙන්. ෙමය දිනන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ලංකාව තුළ 
පජාතන්තවාදය සහතික කිරීෙමනුයි. ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා 
කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා කියලා 
කියන්ෙන්, අපට ජාතික පශ්නය විසඳා ගන්න බැරි වන එකයි.  
ජාතික අසමඟිය ඇති ෙවනවා. එතෙකොට  විග්ෙන්ෂ්වරන්ලා 
එෙහන් කප්පිත්ෙතෝ ෙවනෙකොට,  ෙමෙහන් රාජපක්ෂලා 
කප්පිත්ෙතෝ ෙවනවා. ඊට පසුව ෙවන්ෙන්  ෙමොකක්ද? නැවත 
ජාතිවාදය එනවා. ජාතිවාදය හැම විටම සාමාන්ය මිනිසුන්ට අවුල්, 
පාලකයන්ට ෙහොඳයි.  

දැන් බලන්න, ෙම් දවස්වල  යුද්ධය තිබුණා නම් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? මිනිසුන් VAT එක ගැන කථා කරනවාද?  මිනිසුන් අය 
වැය ගැන කථා කරනවාද? දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොළඹ වරාෙය් 
නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය  අමු-අමුෙව් ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා. 
ලාභ ලබන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී දැන් තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර terminal එක 
විකුණනන්න. යුද්ධය තිබුණා නම්, මිනිස්සු ඒවා ගැන කථා 
කරනවාද? ඒවා කිසි ෙදයක් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යුද්ධය තිබුණා නම්, මිනිස්සු 
බලා ෙගන ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? හමුදාව ෙමොකද කරන්ෙන් කියන 
එක දිහායි මිනිස්සු බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඒක තමයි පාලකයාට 
තිෙබන වාසිය. තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ පැවැති හැම ආණ්ඩුවක්ම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අසත්ය කිව්වා, "රෙට් ආර්ථිකය අවුල් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නිසා"යි කියලා.  මා එය තවත් සරල කර 
කියනවා නම්, එදා සිංහල මිනිසුන්ට කිව්ෙව්, "පභාකරන් නැත්නම් 
ෙම් රට සිංගප්පූරුව ගානට ෙගොඩ නඟන්න තිබුණා" කියලායි. 
උතුෙර් ෙදමළ ෙබදුම්වාදි, ජාතිවාදි කණ්ඩායම් උතුෙර් ජනතාවට 
කිව්වා, "දකුණ නියෙමට ෙගොඩ නඟලායි තිෙබන්ෙන්. දකුණ 
නිකම් සිංගප්පූරුව වාෙගයි. රට ෙබදා ගත්ෙතොත් අපි 
ස්විට්සර්ලන්තය ගානට උතුර හදලා ගන්නවා" කියලා. දැන් 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු හතක් ගත ෙවනවා. ඒ අවුරුදු හත 
තුළ කරපු ෙද්වල් ෙපෙනනවා ෙන්. ගත වුණු අවුරුදු හත තුළ 
යුද්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙබෝම්බයක්වත් පිපිරිලා නැහැ. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා. දැන් ෙපෙනනවා, පාලකයන්ෙග් අසමත්කම. 
රාජපක්ෂෙග් අසමත්කමත් ෙපෙනනවා; වර්තමාන අයෙග් 
අසමත්කමත් ෙපෙනනවා. එක ආයතනයක්වත් ලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි  ඒ බව කැට 
තියලා කියා තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට. දැන් ජනතාවට 
ෙත්ෙරනවා ෙම් අසමත්කම. යුද්ධය තිබුණා නම්, යුද්ධෙය් දුමාරය 
අස්ෙසන් තමයි  එය ෙපෙනන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුර පළාත් සභාෙව් බලය 
ගත්තා, විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා. එතුමා අඩුම ගණෙන්, තමන්ට 
හම්බ වන සල්ලි ටිකවත් වියදම් කරනවාද? ඊට වඩා වැඩි බලතල 
ගන්න, ෙෆඩරල් කමයක් ගන්න සටන් කරන එක ෙවනම 
පැත්තක්. ඒක එතුමන්ලාෙග් අයිතිය  ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. එතුමා තමන්ට ලැෙබන සල්ලි ටිෙකන් වැඩ 

කරනවාද? මිනිෙහකුෙග් මළ ෙගදරකට, මඟුල් ෙගදරකට 
යනවාද? මනුෂ්යයකුෙග් ඇත්ත පශ්නයකට මැදිහත් වනවාද? 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා අද උතුෙර් 
ජනතාවටත් ෙපෙනනවා, මහා බලතල ඉල්ලුවාට, තිෙබන බලතල 
ටිෙකන්වත් වැඩක් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. එෙහම නම් දැන් 
ජාතික සංහිඳියාව හදාගන්න ඕනෑ කාටද? ජාතික සංහිඳියාව 
හදාගන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවටයි. ෙම් පාලකයන්ට 
ඒක ඕනෑ නැහැ. පාලකයන්ට හරිම ෙල්සියි, ජාතිවාදි යුද්ධයක් 
ඇති වුණාම  ඒක එෙහට ෙමෙහට කළමනාකරණය කර කර 
ඉන්න. තනි තනි ඇමතිවරුන් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. 
පාලක කණ්ඩායමක් හැටියට ගත්තාට පසුව යුද්ධය විතර, 
ජාතිවාදය විතර පහසුෙවන් කළමනාකරණය කළ හැකි ෙවනත් 
ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි පැහැදිලිව කියන්ෙන්, අතුරුදහන් 
වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම 
සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනතට හමුදාව සම්බන්ධ කරලා ඉදිරිපත් 

1875 1876 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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කරන මතය වැරැදියි කියා. හමුදාවක් නීතියට අනුව කටයුතු කර 
තිබුණා නම් ඒ හමුදාවට ෙම් පනෙතන් බාධාවක් නැහැ කියන එක 
අපි විශ්වාස කරනවා. අපට ඒක ෙත්ෙරනවා. නමුත් එය හමුදාවට 
විශාල පශ්නයක් වශෙයන් සමහරු මතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාතිවාදය මතු කරන හැම 
කණ්ඩායමකම උත්සාහය ෙමොකක්ද? ඔවුන් තිවිධ හමුදාෙව් 
ෙකොඩියට මුවා ෙවලා තමන්ෙග් ෙහොරකම් ටික වසා ගන්නත්, 
තමන්ෙග් ඊළඟ ඡන්ද ව්යාපෘතිය තිවිධ හමුදාව මුල් කරෙගන 
හදන්නත් පටන් ෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
උතුෙර් ජාතිවාදයත්, දකුෙණ් ජාතිවාදයත් නිවුන් සෙහෝදරයන් වන 
බව අපි කියන්න කැමැතියි. ෙදෙදනා කතා කරෙගන වැඩ කරනවා 
කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්. රාජපක්ෂෙග් ෙපටල් ඉවර වන ෙකොට 
විග්ෙන්ෂ්වරන් ෙතල් ගහලා ෙදනවා. විග්ෙන්ෂ්වරන්ෙග් ෙතල් 
ඉවර වන ෙකොට රාජපක්ෂ ෙතල් ගහලා ෙදනවා. ඒ නිසා අපි ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් ජාතිවාදයන් ෙදකම පරාජයට පත් කළ 
හැක්ෙක් සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා කරන්නා වූ කියාකාරි 
මැදිහත් වීම මත බව. අපි ආණ්ඩුවට බල කර කියා සිටිනවා, 
ලංකාෙව් අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව ෙසවීම ශී ලංකා රාජ්යෙය් 
වගකීමක් මිස, අඩු ගණෙන් ෙලෝක සම්මුතියට ෙහෝ අත්සන් කරපු 
නැති ඇෙමරිකන්කාරයන්ෙග්, ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ 
බිතාන්ය ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතනවලට කිසිම ෙහේතුවක් නිසා විෙද්ශිකයන් පත් කිරීම 
ෙනොකළ යුතුයි. ෙමොකද, ජනතාව තුළ බලවත් අවිශ්වාසයක් ඇති 
කර තිෙබනවා, ෙම් පනත පිළිබඳව දැන් ඇති වී තිෙබන සංවාදය 
හරහා.  

ෙම් සංෙශෝධන නැවත ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටින අතරම,  උතුෙර් ජාතිවාදය පතික්ෙෂේප කරන ගමන් අද තිවිධ 
හමුදා ෙකොඩිෙයන් තමන්ෙග් වැරැදි ආවරණය කරගන්න හදන අය 
සම්බන්ධවත්  කියන්න ඕනෑ.  ඒ අය ඇත්තටම ඉන්ෙන් තිවිධ 
හමුදාව එක්ක ෙනොෙවයි. මා ඊෙය් රූපවාහිනිෙය් පැවැති 
සාකච්ඡාවකට ගියා. රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කණ්ඩායෙම් 
මන්තීතුෙමක් එහිදී කිව්වා, ඒ අය තිවිධ හමුදාවත් සමඟයි නැඟී 
සිටින්ෙන් කියලා.  2009දී තිවිධ හමුදාව එක්ක සිටිෙය් නැති අය 
දැන් තිවිධ හමුදාවත් එක්ක ඉන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. අපි 
කියනවා, ෙම් අය ඉන්ෙන් තිවිධ හමුදාවත් එක්ක ෙනොෙවයි, තිවිධ 
හමුදාව ලවා බල්ලන් නාවපු කට්ටියත් එක්කයි කියලා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, "රාවය" පුවත් පෙත් පළ වූ  "බැසිල්ෙග් 
බල්ලන් නෑවූ,  පුෂ්පාෙග් සාරි කට්ට ගැසූ  රණ විරුවන්ෙග් 
කථාව" කියන ශීර්ෂය සහිත ලිපියක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම ලිපිය පළ වූ පුවත් පත් පිටුව මම සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම් කියන අය -ෙම් සුළු කල්ලිය- ඇත්තටම ඉන්ෙන් තිවිධ 
හමුදාවට ආදරෙයන්ද? රාජපක්ෂ මහත්මයා 2005දී ඡන්දය 
දිනන්න එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සල්ලි දුන්ෙන් නැද්ද? දුන්නා. 
බලය ලබා ගන්න ඕනෑ නිසා 2002 වසෙර්දී එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙහොෙරන් ගිවිසුමක් ගැහුෙව් නැද්ද? 
ගැහුවා. එෙහම තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්. බලය ගන්න රට ෙබදන්නයි 
ලැහැස්තිය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්කත් අහනවා. 
ෙමොන පාලකයාද හමුදාව පාවා ෙදන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, 
තමන්ට බලය තිෙබන ෙවලාෙව්? හැම පාලකයාම තමන්ෙග් අතට 
හමුදාව ගන්නවා. ෙම් ෙගොල්ලන් පාවා ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද? පාවා 
ෙදන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය, රෙට් ජනතාව. කවුරු හරි අද තර්කයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා නම් හමුදාව පාවා ෙදනවා කියලා, ඒක වැරදියි. 

හමුදාව පාවා ෙදන්න ෙම් පාලකයන්ට වුවමනාවක් තිෙබනවා 
කියලා අපි නම් හිතන්ෙන් නැහැ. පාලකයන්ට එෙහම 
උවමනාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මංගල සමරවීර විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා, 2015 ජනවාරි 08 වනදා හමුදා 
කුමන්තණයක් සිදු ෙවන්න තිබුණාය, ඒක පරීක්ෂා කරන්නය 
කියලා. පරීක්ෂා කරනවාද? අපි ෙහොඳටම දන්නවා, fully fledged 
rehearsal කරපු හමුදා කුමන්තණයක් 2015 ජනවාරි 08 වනදා 
කියාත්මක ෙවන්න තිබුණු බව. ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒක 
ෙවනම කාරණයක්. තමන්ෙග් ජනාධිපති ධුරය වළක්වන්න හමුදා 
කුමන්තණයක් සැලසුම් කරපු හමුදා නිලධාරින් ගැන 
ෙහොයන්නවත් උවමනාවක් නැති ජනාධිපති ෙකෙනකුටයි, 
අගමැති ෙකෙනකුටයි විෙශේෂෙයන් හමුදාවක් පාවා දීම සඳහා දැන්  
උවමනාවක් තිෙබ්විද? අපි නම් එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ. හමුදාව 
ෙනොෙවයි ෙම් පාවා ෙදන්ෙන්. ෙම් පාලකෙයෝ පාවා දුන්ෙනොත් 
පාවා ෙදන්ෙන්, ෙම් රටයි, රෙට් ස්ෛවරීත්වයයි, රෙට් ජනතාවයි.  
"එට්කා ගිවිසුම" කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථික ස්ෛවරීත්වය පාවා 
දීමක්. අවසානෙය්දී මිනිස්සු හමුදාව දිහා බලා ෙගන ඉඳීවි, 
පාලකෙයෝ වැටුපත්  වැඩි කරලා දීලා හමුදාව තව ළං කර ගනීවි. 
එෙහම නැත්නම් රට නන්නත්තාර ෙවලා තිෙබද්දී airforce එකට 
planes ගන්න යන්ෙන් ෙමොකටද? ඉන්දියාවට ගහන්නද? 
මාලදිවයිනට ගහන්නද? ආරක්ෂක හමුදාවලට අවශ්ය කරන 
උපකරණ ගත්තාට කමක් නැහැ. Planes අටක් එක පාර ගන්න 
යනවා.  රට නන්නත්තාර ෙවලා, ණය ෙගවා ගන්න සල්ලි නැහැ.   

මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය  කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
රෙට් ජනතාවටයි සංහිඳියාෙව් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ආණ්ඩුවට බලකර කියා සිටිනවා, සත්ය පතිසන්ධාන කියාවලියක් 
ආරම්භ කරන්න, ඒ කියාවලිය ඇතුෙළේ සිංහල  ෙව්වා, ෙදමළ 
ෙව්වා, ජාතිවාදය තුළින් තම තමන්ට සිදු වුණු හානි ගැන 
සද්භාවෙයන් කියන්න මිනිසුන්ට ඉඩ ෙදන්න, එතෙකොට ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව ජනතාවට අවෙබෝධයක් ලැෙබයි කියලා. ඒක 
තමයි අපි දකින විසඳුම, සංහිඳියාව ෙගොඩ නැඟීෙම් යම් 
ආරම්භයක් විධියට. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

1877 1878 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.21] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

2016 ජුනි 10වන දින පළ කරන ලද ගැසට් පතෙය් සඳහන් 
වන පරිදි උතුරු හා නැ ෙගනහිර පළාත්වල සිදු වූ ගැටුම් ෙහෝ එම 
ගැටුම්වලට පසුව ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාව ෙහෝ සිවිල් කැරලි 
ෙකෝලාහල ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වල 
පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් වී ඇති බවට වාර්තා කර ඇති 
තැනැත්තන් ෙහෝ කියාන්විතෙය් දී අතුරුදහන් වූ ෙලස හඳුනාෙගන 
ඇති සන්නද්ධ හමුදාවල ෙහෝ  ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන් ෙහෝ 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා 
සඳහා විධිවිධාන සැලසීම තමයි ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණ 
වන්ෙන්. පසු ගිය රජය සමෙය් විවිධ රාජ්ය තස්තවාදීන් විසින් 
අතුරුදහන් කරන්නට ෙයදුණු මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු අදාළ 
පිරිස්වලටත් ෙමයින් සාධාරණයක් ඉටු වන බව මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වාසයයි. අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙමම ගැටලු සඳහා දීර්ඝ 
කාලයක් ජනතාව විසඳුම් ඉල්ලා සිටියා. 1995 වසෙර්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  පළමුවන පනත ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි ඒ 
පනෙතන් ඉලක්කගත වූ විසඳුම් ෙනොලැබීම තුළ 2010 වන විට 
ඉදිරිපත් වුණු පනත තවදුරටත් සංෙශෝධනය කරලා, ඒ පනෙත් 
තිබුණු වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ එම පනත ශක්තිමත් කිරීම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළින් සිදු ෙවනවා. අතුරුදහන් වූ 
අෙයක් සඳහා මරණ සහතිකයක් ලබා දීම යම් දිස්තික් 
ෙල්කම්වරෙයකු පතික්ෙෂේප කෙළොත්, මාසයක් ඇතුළත 
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර මරණ 
සහතිකය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙහෝ මරණ සහතිකය ලබා 
ෙනොදීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ෙයොමු වීෙම් හැකියාව ෙම් 
මඟින් අගතියට පත් වූ පාර්ශ්වයට ලැෙබනවා.  

පුද්ගලෙයකු අතුරුදහන් වී වර්ෂයකට පසු  "දක්නට ෙනොමැති 
බවට වූ සහතිකය" ලබා ගැනීමට ෙම් තුළින් හැකි වනවා. එෙසේ 
"දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" ලබා දීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම 
ගාම නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාවත් අවශ්ය ෙවනවා. ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාව පසු බිම් කරෙගන දිස්තික් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා විසින් "දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" ලබා 
දීෙම්දී ඊට ෙපර සති ෙදකක් ගාම නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාව 
පදර්ශනය කිරීමත් සිදු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම මීට අමතරව එම 
"දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් යෙමකු විෙරෝධය පළ කරනවා නම් එෙසේ 
කිරීමටත් හැකියාව ලබා ෙදනවා. එවැනි අවස්ථාවක දිස්තික් 
ෙල්කම්වරයාට ෙහෝ ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාට ඉල්ලුම් පාර්ශ්වය 
සහ විෙරෝධය පළ කරන පාර්ශ්වය කියන ෙදපාර්ශ්වයම ෙගන්වා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විභාගයක් පවත්වා තීරණයක් ගැනීෙම් 
අවකාශයත් ෙම් මඟින් සලසා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දක්නට 
ෙනොමැති බවට වූ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම පතික්ෙෂේප කිරීමකදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ෙකෙනකුට අධිකරණයට යෑෙම් 
හැකියාවත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරනවා කියන එකත්  මුළු 
ෙලෝකයටම තහවුරු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණු විවිධ පක්ෂවල මන්තීවරුන් විවිධ අදහස් පළ කළා. 

සමහර අය විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් විවාදය සලකන්ෙන්, මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙද වන වර කියැවීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වන විවාදය 
වශෙයන් ෙනොෙවයි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයක් වශෙයනුයි. අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත ෙද වන වර කියැවීෙම් 
විවාද පසු ගිය දිනක පැවැත් වූවා. එදා  ෙම් සභා ගැෙබ් වළට 
බැහැලා කෑ ගහලා, ඒ කාලය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරපු අයට 
අද මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් තමයි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත ගැන 
කථා කරන්න මතක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකත් ෙහොඳයි. තමුන් 
කරපු වැරදි දැන්වත් ෙත්ෙරනවා නම් ෙහොඳයි. ඔවුන් හිතුවා, 
ෙමතැන වළට බැහැලා කෑ ගැහුවාම පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත 
කරන එක නවත්වන්න පුළුවන් කියා. ෙමතැනින් එහාටවත් ඒ 
ෙගොල්ලන් හැෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  

අද පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට අදහස් දැක්වූ අම්පාර පැත්ෙත් 
එක් මන්තීතුෙමක් ආර්ථිකය ගැන කිව්වා. ආර්ථිකය ගැන තමයි 
ඔවුන් කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, ආර්ථිකය ගැන කථා කළාම, ෙම් 
විවාදයට එය අදාළ ෙනොවුණත් ඒවාට උත්තර ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ගැටලු තිෙබනවාලු; 
රැකියා නැති ෙවලාලු; කර්මාන්ත වැසී ගිහින්ලු. අපි ඒ ගැන 
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට ගිහිල්ලා 
ෙම් රටට  ආෙයෝජන ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. ෙම් රෙට් මුදල් නැති 
නිසා තමයි ආෙයෝජනය කරලා ෙම් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
වැඩි කර ආදායම් ෙගෙනන්න හදන්ෙන්.  රැකියා ලබා ෙදන්න 
හදන්ෙන් ඒ හරහා තමයි. අහිමි වුණු GSP Plus ෙගෙනන්න 
හදන්ෙන් ඒ හරහා තමයි. ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර 
ගත්ෙත් ඒ අවශ්යතාව නිසා තමයි. යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වැෙටනෙකොට ආසියානු ෙවෙළඳ ෙපොළට අප ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ නිසා තමයි. ඒවා ෙත්රුම් ගන්න හැකියාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. හැම දාමත් කථා කෙළේ යුද්ධය ගැනයි. අන්තිමට 
යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ෙම් රටට එෙරහිව පනවා තිබුණු 
වාරණ ටික නවත්වා ගත්ෙත්ත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන්. කලින් 
අය කෙළේ, කෑ ගහලා-කෑ ගහලා, චණ්ඩි පාට් දාලා නියමිත 
කාලයටත් අවුරුදු ෙදකකට කලින් ආණ්ඩුව විසුරුවා හැර ෙගදර 
ගිය එකයි. ආණ්ඩුව විසිරුවා හැරිෙයොත් දිනන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා හිතුවා. නමුත් ෙගදර යන්න වුණා. එෙහම තමයි වුෙණ්. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා විවෘත මනසකින් යුතුව කථා 
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තී, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 2002 වර්ෂෙය් අත්සන් කළ 
ගිවිසුමක් ගැන සඳහන් කළා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මුදල් දීපු 
එක ගැන අපි හැෙමෝම දන්නවා. හැබැයි, 2002 ගිවිසුම ගැන යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. එම අවෙබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් 
කළා. ඒෙකන් පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
ෙදකට කැඩුණා. කරුණා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් ෙවන් ෙවලා 
ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වුණා. කරුණාෙගන් ලැබුණු 
සහෙයෝගයත් එක්ක තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානයට පහර දුන්ෙන්. ඒ 
පසුබිම තුළ සිටිමින් තමයි එදා ඇන්ටන් බාලසිංහම් එංගලන්තයට 
ගිහින් පකාශයක් කෙළේ, "රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ගිවිසුමට 
අප රැවටුණා." කියා. ඉතින් ෙම්වා හංඟලා තවදුරටත් කථා 
කරනවා නම් එෙසේ කථා කරන්ෙන් කටින්ද, නැත්නම් ෙවන 
ෙකොෙහන්වත්ද කියා මා නම් දන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අප 
කනගාටු ෙවනවා.  

1879 1880 



2016 අෙගෝස්තු 25  

ෙම් වාෙග් රටක් දියුණු කරන්න ඇ   ෙඟ් හයිය තිබුණාට මදි. 
කථා කරන්න හැකියාව තිබුණාට මදි. ඒ සඳහා තියුණු බුද්ධියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර පශ්නයක් තුළට රිංගා ගන්න ඒ 
හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් 
තියුණු ඇසකින් බලා ඒකට විකල්ප කියාමාර්ග ගන්නා කමෙව්ද 
ගැන හිතන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව කෑ ගැසුවාට 
වැඩක් නැහැ. අන්තිමට සුරුට්ටු කඩයක්වත් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් කට්ටිය අද ෙබොෙහොම හිෙත් අමාරුෙවනුයි 
කථා කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතින් සහන 
සැලෙසන්ෙන් යුද්ධය නිසා අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි.  

සුනාමිෙයන් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයනුත් සහන 
සැලෙසනවා. එදා 2004 සුනාමිය ආවාට පස්ෙසේ සුනාමිෙයන් 
අතුරුදහන් වූවන් ගැන කිසිම හැඟීමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා 
හැඟීමක් තිබුණා, "Helping Hambantota" සල්ලි ගැන. එතෙකොට 
එෙහමයි. දැන් ෙමෙහමයි. ෙම්වා, අපි මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමච්චර කැක්කුමක් තිබුණා නම් "Helping Hambantota" සල්ලි 
ගැන ෙනොෙවයි අවධානය ෙයොමු කරන්න තිබුෙණ්, සුනාමිෙයන් 
පස්ෙසේ අතුරුදහන් වුණු මිනිස්සු ගැනයි. සුනාමිෙයන් 50,000කට 
ආසන්න පමාණයකෙග් ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ උදවිය ගැන හිතන්න 
තිබුණා. හැබැයි, එදා එෙහම හිතුෙව් නැහැ. ෙමොකක් හරි එකක 
එල්ලිලා ඡන්දය දිනන්න පුළුවන්ද, ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලනවා වාෙග්, කකුල් ෙගෙවන කල් පාද යාතා ගියා 
වාෙග් -අන්තිමට කාල යාතා තමයි කර ගත්ෙත්.- ෙම්ෙකත් 
එල්ලිලා ෙමොකක් හරි කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා.  

අෙප් හිටපු නායකෙයෝ පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම 
හමුදාෙව් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කළාම, විවිධ 
උත්තර දුන්නා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
සමහර අවස්ථාවලදී කිව්වා, "ගෑනිෙයක් එක්ක පැනලා යන්න 

ඇති" කියලා. ෙමෙහම තමයි යුද්ධ කරන්න ගිය රණවිරුෙවෝ 
අතුරුදහන් වුණාම හමුදාව ගැන හදපත්ෙලන්ම කථා කරන 
නායකයන් උත්තර දුන්ෙන්. "ගෑනිෙයක් එක්ක පැනලා යන්න 
ඇති" කියලා කියනවා. ගෑනුත් එක්ක පැනලා යන්න හමුදාවට 
යන්න ඕනෑ ද? ඔය ගෑනුත් එක්ක පැනලා ගිය ඔක්ෙකෝම කට්ටිය 
පැනලා ගිෙය් හමුදාවට ගිහිල්ලාද? ඒ කාලෙය් ඒ වාෙග් වැඩ කරපු 
අය ගැන අපි දන්නවා ෙන්. නම් කියලා කියන්න ෙහොඳ නැති නිසා 
කියන්ෙන් නැහැ. 

ගෑනුත් එක්ක පැනලා ගිය කට්ටිය ගැන අපි දන්නවා. ඒ නිසා 
ෙම් වාෙග් පහත් විධියට ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න තිවිධ 
හමුදාවට, සුනාමිෙයන් අවතැන් වූවන්ට ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙහේතූන් 
මත අතුරුදහන් වූවන්ට ගරහපු පාලනයකුයි ෙම් රෙට් මීට කලින් 
තිබුෙණ්. ඒ සදාචාර ෙනොවන පාලනය ෙවනස් කරලා තමයි අපි 
ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රටට ජනාධිපතිවරෙයක් පත් කර ගත්ෙත්. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි අපි අෙගෝස්තු 17වැනි දා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
ස්ථාපනය කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉදිරියට යනවා 
විනා ෙම් රෙට් ෙවන කිසිම විකල්පයක් නැහැ කියන එක පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.30] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம்  மீதான விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் 
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ெகளரவ அைமச்ச ம் என  
மாியாைதக்குாிய நண்ப மான மங்கள சமர ர அவர்கள் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பிேல  உ தியான ஒ  
தீர்மானம் எ க்கப்பட ேவண் ெமன்   எ த்தி க்கின்ற 
இந்த யற்சிக்கு அவைர  நான் ெவகுவாகப் 
பாராட் கின்ேறன். கடந்த த்த காலங்களில் 
பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கடத்தப்பட் க்கிறார்கள்; 
காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். இ வைரயில் அவர்கள் 
ெதாடர்பில் எந்த விசாரைணக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல; 
அ பற்றிய எந்தவிதமான தீர்மானங்க ம் எ க்கப் 
படவில்ைல; எ வித நட்டஈ கேளா, ெகா ப்பன கேளா 
வழங்கப்படவில்ைல. அவ்வாறான ஆயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க ைடய சேகாதரர்கைள,  
கணவன்மாைர, மைனவிமாைர, தகப்பன்மாைர, தாய்மாைர, 
உறவினர்கைள இழந் , அவர் இன்  வ வார், நாைள 
வ வார் என்ற நம்பிக்ைகேயா தான் இன்ன ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள்.  

ஏறா ர் அ ஹார் ஸ் ம் வித்தியாலய principal .எல். 
தா த் ேசர் கடத்தப்படார்; ஓட்டமாவ  பிரேதச சைபயின் 
Chairman ஹாாி விதாைன கடத்தப்பட்டார்; னிதமான ஹஜ் 
பயணத்ைத த் விட்  ஊ க்குத் தி ம்பிய 
காத்தான்கு ையச் ேசர்ந்த 150க்கு ேமற்பட்ேடார் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள கு க்கள்மடத்தில் ைவத் க் 
கடத்தப்பட்டார்கள். இன்ன ம் அவர்கள் இ க்கின்றார்களா? 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்பன ெதாடர்பாக 
எந்தவிதமான ஆதாரங்க ம் இல்லாமல் அவர்களின் 
கு ம்பத்தினர்  தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இ ேபான் ,  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ம் அதற்கு ெவளியி ம் 
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் ஆகிய ன்  ச கங்கைளச் ேசர்ந்த 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் - தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
எதிர்பார்த் க்ெகாண்  ெபற்ேறா ம் கணவன்மாைர 
எதிர்பார்த் க்ெகாண்  மைனவிமா ம் தந்ைதையப் 
பார்த் க்ெகாண்  குழந்ைதக ம் - ஒவ்ெவா நா ம் 
ஏங்கிேயங்கி அ கின்ற சூழ்நிைலயிேல இ க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இவர்கள் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் உடன யாக 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். ெவ மேன சட்ட லங் 
கைள ம் தி த்தங்கைள ம் மாத்திரம் ெகாண் வ வதன் 

லம் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீ்ர் காண யா .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இவர்க க்கான உாிய நட்டஈ கள் உடன யாக வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இ  ெதாடர்பில் அரசாங்கம் உ தியான 
தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ம். ஓர் உ தியான 
தீர்மானத்ைத எ த்  இவர்க க்கான மரணச் சான்றிதழ்கைள 
வழங்க ேவண் ம்; அல்ல  அதற்கான அத்தாட்சிகைளக் 
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ெகா க்க ேவண் ம். த்தத்திேல ெசாத் க்கைள இழந்த, 
த்தத்திேல மரணித்த பல்லாயிரக் கணக்கானவர்க க்கான 

நட்டஈ கள் இன்ன ம் ெகா க்கப்படவில்ைல. விதைவகளாக் 
கப்பட்ட பலர் பல்ேவ பட்ட ன்ப யரங்கேளா  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ  கு கிய 
காலத்திற்குள்ேள சட்ட லத்ைத நிைறேவற் வதன் லம் 
அல்ல  தி த்தங்கைளக் ெகாண் வ வதன் லம் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண யா . பிரச்சிைனக க்கு 
நிரந்தரத்தீர்  காணப்படேவண் ம். ஏெனன்றால், இன்  
ெவளிநாட் ப் பிர கர்கள் எவர் வந்தா ம் காணாமற் 
ேபாேனார  கு ம்பங்கள் திகளிேல இறங்கி 
ஆர்ப்பாட்டங்கைளச் ெசய்கின்ற ேவதைனயான காலம் 
ெதாடர்கின்ற .  அவர்க ைடய ேவதைனகைள, கண்ணீைரப் 
பார்க்கின்றேபா  நாங்க ம் கண்ணீர் விட்ட கின்ேறாம். 
சேகாதரர்கைள, உறவினர்கைள இழந்  தவிக்கின்ற 
அவ்வாறான ஏைழக் கு ம்பங்க க்குச் சாியான ஒ  
நிவாரணத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் ெதாடர்பான 
சட்ட லத்தின் பிரகாரம் இவர்க க்கான காாியாலயம் 
அைமக்கப்ப கின்ற அேதேநரம், இ்ந்தச் சட்ட ல ம் 
தி த்தப்ப கிற . எனேவ, அரசாங்கம் உாிய கவனம் ெச த்தி 
இவர்க க்குாிய சான்றிதழ்கைள உடன யாக வழங்க 
ேவண் ம். இதற்ெகன ஒ  குறிப்பிட்ட காலவைரயைற 
இ த்தல் ேவண் ம். இந்தத் தி த்தச் சட்டத்திேல அ  
குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆகேவ, வ டக்கணக்கிேல இைத 
இ த் க்ெகாண்  ேபாக யா . ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, காணாமற்ேபானவர்கள், இடம் 
ெபயர்ந்தவர்கள் மற் ம் மரணித்தவர்கள் ெதாடர்பிேல 
சான்றிதழ்கள் உாிய காலத்திற்குள் வழங்கப்படேவண் ம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடமி க்கின்ற . 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I will wind up within one minute, Sir.   

ஆகேவ, ஒ  குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் - த்தம் 
ெதாடங்கிய காலம் தல் இ வைரயிேல - காணாமற்ேபான 
அத்தைன ேப க்கும் மரணச்சான்றிதழ் வழங்கப்படேவண் ம். 
அவர்க க்குாிய நட்டஈ கைள அரசாங்கம் உடன யாக 
வழங்கேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் கு ம்பங்க க்கு 
வாழ்வாதாரத் க்கான வசதி வாய்ப் க்கைளச் 
ெசய்யேவண் ம்; அவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கு கைள 
அைமத் க்ெகா க்கேவண் ம்; இவ்வாறான ஒ  விேசட 
ேவைலத்திட்டத்தில் ஐக்கிய நா கள் சைப 
தைலயிட் க்கின்ற . இதற்குத் ேதைவயான நிதிைய 
வழங்குவதற்கு ஐக்கிய நா கள் சைப ன்வந்தி க்கின்ற . 
எனேவ, அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்தப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்பட ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

வஸ்ஸலாம். 

[பி.ப. 3.36] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) தி த்தச் சட்டம் 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
க த் க்கைள ன்ைவக்கும் வாய்ப் க் கிைடத்தி க்கின்ற . 
கடந்த வாரம் நைடெபற்ற பாரா மன்ற அமர்வின்ேபா  
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் இங்ேக ெகாண் வரப்பட் ச் சட்டமாக்கப்பட்ட . 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் சம்பந்தமான விவாதத்திேல எங்கள  
க த் க்கைள ன்ைவக்க யாமற் ேபாய்விட்ட . 
அேதேவைள இன்  ெகாண் வரப்பட் ள்ள இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட ம் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் 
அைமத்தல் சட்ட ம் பின்னிப்பிைணந்தைவயாக 
இ க்கின்றன. அதன் காரணமாக நான் காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் சட்டத் க்குச் சில 
தி த்தங்கைள இந்த உயாிய சைபயிேல ன்ைவத்  
அவற்ைற ஆவணப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். எனேவ, நான் 
இங்கு ன்ைவக்கும் தி த்தங்கள் அந்தச் சட்டத்திேல 
உள்ளடக்கப்படேவண் ெமன்  விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அதில் தலாவதாக, பலவந்தமாகக் 
காணாமலாக்கப்ப தல் ஒ  குற்றெமனச் சட்டத்தினால் 
உ திப்ப த்தப்படேவண் ம். "காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகம்" என்ப  "கடத்தல் மற் ம் 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம்" எனப் ெபயர் 
மாற்றம் ெசய்யப்படேவண் ம். காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகமான , அதற்குக் கிைடக்கும் 
தகவல்கைளப் பகிர்ந் ெகாள் ம் சூழல் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் உறவினர்கள் மற் ம் 
கு ம்பத்தின க்குக் குைறந்தபட்சம் இரண்  வ டத்திற்ெகா  

ைறயாவ  விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் குறித்  
அறிவிக்கப்பட ேவண் ம். காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய 
விசாரைணகள் பற்றிய அதிகபட்சத் தகவல்கள் அவர்கள  
கு ம்பத்தின க்குக் கிைடக்கக்கூ ய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற 
பயங்கரவாதங்களினால் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் 
ெதாடர்பாக ம் குறித்த அ வலகம் ெசயற்படல் ேவண் ம்.  

காணாமற்ேபாேனார் அ வலகம் திய விசாரைணகைள 
ஆரம்பிப்பதற்கு ன்பதாக தற்ேபா  கிைடக்கப் ெபற் ள்ள 
ஆதாரங்கைள ஆவணப்ப த்தல் ேவண் ம்; காணாமற் 
ேபாேனார் பற்றிய அ வலகத்தில் அங்கத்தவர்களாகேவா 
அல்ல  ேவைலயாட்களாகேவா யார் யார் இ க்கக்கூடா  
என்ப  ெதாடர்பான விளக்கம் அவசியம் வழங்கப்படல் 
ேவண் ம். விசாரைணகளின் இரகசியத் தன்ைம மற் ம் 
ெவளிப்பைடத் தன்ைம பற்றித் ெதளிவான விபரம் 
உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம். அரசியலைமப் ச் சைப 
ெபற் க்ெகாண்ட மக்கள் க த்தறி ம் கு வில் 
உள்வாங்கப்பட்ட ெபாறி ைறகள் உள்வாங்கப்படல் 
ேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் உறவினர்கள் மற் ம் 
கு ம்பத்தினாின் ேகாாிக்ைககள் ஏற் க்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ம். உதாரணமாக அ வலகம் அைமத்தல் 
ெதாடர்பாகக் க த்தில் ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 
அ வலகத்தின் ெசயற்பா கள் ம்ெமாழிகளி ம் 
இடம்ெப வ  உ திெசய்யப்படல் ேவண் ம். 
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[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 
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பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கு ம்பம் வி ம் ம் ெமாழியில் 
அவர்கள  தகவல் கிைடக்குமா  ஏற்பா கள் ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம். இந்த அ வலகமான , ஏற்ெகனேவ 
நீதிமன்றத் க்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட்  தீர்  கிைடக்காத 
விடயங்கள் பற்றி ம் விசாரைண நடத் ம் அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண்டதாக இ க்கேவண் ம். விசாரைணயி ம் தகவல் 
ேசகாிப்பதி ம் பால் மற் ம் இன அ ப்பைட விடயங்கள் 
உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம். அ வலகத்தின் 
உ ப்பினர்களின், பணியாளர்களின் ெசயற்பா கள் 
குறித்ெதா க்கப்பட்டதாக இ க்க ேவண் ம்.   

ஆகேவ, இந்தச் சட்ட லத்திேல நான் குறிப்பிட்ட 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இந்த உயாிய 
சைபைய விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அத் டன், நான் 

ன்ைவத்த க த் க்கைள ஆவணப்ப த் ம்வைகயில் 
அவற்ைறச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பித் , சந்தர்ப்பம் அளித்த 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවනවර 
කියැවීෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව් පක්ෂ, විපක්ෂ  
මන්තීතුමන්ලා විසින් විවිධ අදහස් ගරු සභාව හමුෙව් තබන්නට 
ෙයදුණා. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම)                                                                                                                                 
පනෙත් තවත් විකාශනයක් හැටියට ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත අප හඳුන්වනවා.  

ෙමතැනදී කථා කළ සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා "ඒකාබද්ධ 
කල්ලිය" වැනි විවිධ නම් උපෙයෝගි කර ගනිමින් තමන්ට හුරු-
පුරුදු පහත් භාෂාෙවන් කථා  කරන්නට උත්සාහ කළා. "ඒකාබද්ධ 
කල්ලිය" කියා අපට අත දිගු කරන අයට අප කියන්නට ඕනෑ, 
අෙනක් පැත්ත ට "විකමසිංහ කල්ලිය" කියලාත් අපට කියන්නට 
ෙවනවාය කියන එක. "යූඇන්පී කල්ලිය" කියාත් අප ලවා කියවා 
ගන්නට එපා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාෙව් භාවිත කරන වචන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් භාවිත කිරීම 
ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොම නමුත්, ෙම් පනත 
ෙගන ඒම තුළ අතුරුදහන් වූ සිංහල තරුණයන්ට ෙහෝ ෙදමළ 
තරුණයන්ට ෙහෝ මුස්ලිම් තරුණයන්ට- ජනතාවට- මරණ 
සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව කිසිම ෙකෙනකුට විරුද්ධ ෙවන්නට 
බැහැ. ඒ සඳහා අප විරුද්ධ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් දරුවා මැරුණාය කියා දැන ගත්තාම; තමන්ෙග් ඥාතියා, 
පවුෙල් සාමාජිකයා මැරුණාය කියා දැන ගත්තාම ඒ සම්බන්ධ 

මතකය කාලයක් යනෙකොට ඈත් ෙවලා යන්නට පුළුවන්. "එයා 
මැරුණා, අපි අදහන ආගම අනුව ආගමික කටයුතු කළා, ඔහුෙග් 
ඊළඟ ආත්මයවත් සුවපත් ෙව්වා!" කියා හැම අවුරුද්දකම 
පින්කමක් කරන්නට  පුළුවන්. හැබැයි, ෙකෙනක් අතුරුදහන් වීම 
තුළ ඔහු ජීවතුන් අතර සිටිනවාය කියන මතය හැමදාම ඒ පවුෙල් 
සාමාජිකයන් අතර තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන්ට මරණ 
සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව නැත්නම් අතුරුදහන් වුණාය කියා 
සහතිකයක් ලබා දීම ගැන අප කිසිම ෙකෙනක් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් පිළිබඳව 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අප ෙදසට ඇඟිල්ල දික් 
කර ඒ සඳහා අප දැඩි ෙලස විරුද්ධ ෙවනවාය කියන මතය 
සමාජගත කිරීමට අපි  විරුද්ධයි කියන එක. එවන් අදහසක් අප 
තුළ කිසිෙසේත්ම නැහැ. හැබැයි, අද අපට ඇඟිලි දික් කරන අයට,  
දවිඩ තරුණෙයෝ මැරුවාය, දවිඩ ජනතාව අතුරුදහන් කළාය  
කියා ෙචෝදනා කරන  සමහර  උදවියට,  ෙම් රෙට් දවිඩ 
තස්තවාදය නැත්නම් ෙබදුම්වාදී යුද්ධය ඇති වීමට මුල් වූ, 
ෙහේතුභූත වු කරුණු අමතක ෙවලා තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි, 1978 වර්ෂෙය් 
ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා 
මුලින්ම කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා. අෙප් නගරවල සිටි දුම්ෙකොළ 
විකුණූ දවිඩ ව්යාපාරිකයාව, බුලත් විකුණූ දවිඩ ව්යාපාරිකයාව, 
යකඩ විකුණූ දවිඩ ව්යාපාරිකයාව පමණක් ෙනොෙවයි, පාෙර් 
සිඟමන් යැද්ද දවිඩ යදින්නන් පවා එදා මරලා පුච්චලා දැම්මා. එදා 
ආණ්ඩුව නිහඬ වුණා.1982 වර්ෂෙය්දී සංවර්ධන සභා මැතිවරණය 
ආවා. ඒ සංවර්ධන සභා මැතිවරණ කාලසීමාව ෙවනෙකොට - ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ සමහෙරකුෙග් අනුදැනුම මත 
දකුෙණන් ගිහින් යාපනෙය් පුස්තකාලය ගිනි තබා එනෙකොට දවිඩ 
ජනතාවෙග් හදවතට ගිනි තිබ්බා වාෙග් ෙව්දනාවක් ඒ අය තුළ 
ඇති වුණා. සංවර්ධන සභා මැතිවරණෙය්දී දකුෙණන් උතුරට 
මැරෙයෝ ෙකෝච්චිෙය් නැඟලා ගිහින් සංවර්ධන සභා ඡන්ද ෙපට්ටි 
අලියා ලකුෙණන් පිෙරව්වා. එෙහම කරලා සංවර්ධන සභා ඡන්දය 
මංෙකොල්ල කෑවා. දවිඩ තරුණයන්ට පජාතන්තවාදය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය බිඳ වැටුණා. ඊට පස්ෙසේ අසූතුෙන් කළු ජූලිය ආවා. අසූ 
තුෙන් කළු ජූලිය ෙවලාෙව්- අද ෙම් දවිඩ ජනතාවට මරණ සහතික 
ෙදන්න කථා කරන කට්ටිය, අප නිෙයෝජනය කරන පළාත්වල- 
රත්නපුරය, කහවත්ත, ෙගොඩකෙවල, රක්වාන වාෙග් පළාත්වල- 
නිරායුධ අහිංසක මිනිස්සු අල්ලා ෙගනැවිත් අමු අමුෙව් ගිනි 
මැලවලට දා පුච්චනවා අෙප් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. ඒ ගැන එදා 
කථා කරන්ෙන් නැතිව හිටපු ආණ්ඩුව අද ෛදවෙය් සරදමකට 
මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්. එදා තමුන්ෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් මරා 
දමපු දකුෙණ් හිටපු අහිංසක දවිඩ වතු කම්කරු මිනිසුන්ටත් මරණ 
සහතික ෙදන්න කියලා අද කියනවා. ෙම්ක, ෛදවෙය් සරදමක්.  

ඉන් අනතුරුව උතුෙර් තරුණයින් තුළ මතයක් ඇති වුණා, 
"පජාතන්තවාදී කමය තුළ ෙම් රජයට අපට අභිෙයෝගයක් එල්ල 
කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ හින්දා  ඔවුන් ආයුධ සන්නද්ධ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. සයවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය             
හරහා, එදා ෙම් රෙට් හිටපු නිල විපක්ෂය දවිඩ ජනතා                
එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා ඇතුළු 
කණ්ඩායම පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් පලවා හැරියා. ඒ කණ්ඩායම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් පලවා හැරලා, ඒකපාර්ශ්විකව රට පාලනය 
කරන්න උත්සාහ කළා. බුර-බුරා නැ ෙඟන ගිනි දැල්වලට ෙපටල් 
දමනවා වාෙග් එම උත්සාහෙය් පතිඵලයක් හැටියට ඒ තුළින් 
ජාතිවාදී, ෙබදුම්වාදී යුද්ධය ඇති වුණා. එහි අවසාන පතිඵලය 
වුෙණ් විශාල ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය වීමයි. ඒ 
ෙඛ්දජනක තත්ත්වයත් සමඟ ආරක්ෂක හමුදාෙව් 27,000ක් සිය 
ජීවිත අහිමි කර ගත්තා; දවිඩ, මුස්ලිම් සහ සිංහල ජනතාව ලක්ෂ 
සංඛ්යාත පමාණයක් සිය ජීවිත අහිමි කර ගත්තා; ෙද්පළ සියල්ල 
විනාශ වුණා; මුළු රටම ගිනි බත් වුණා. ශී ලංකාෙව් හටගත් 
ෙබදුම්වාදී යුද්ධය අවසානෙය්දී, ජාත්යන්තරය දක්වා ඇදිලා ගියා. 

1885 1886 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ක තමයි, කතාන්තරය. ෙම් කතාන්තරය ගැන කිසිම ෙදයක් 
ෙනොදන්නා ආකාරයට කථා කරන, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් 
රෙට් දවිඩ තරුණයන් අතුරුදහන් කළාය කියලා ෙලොකුවට කථා 
බහ කරන උදවිය ෙමන්න ෙම් කාරණා ටික ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් 
හිතන්න ඕනෑ.  

ඒ සමඟින් සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් ගැන කථා කරනවා. සුදු 
වෑන්වලින් ගිහිල්ලා තරුණයන් අතුරුදහන් කළාය කියලා 
කියනවා. අද උෙද් ලංකාෙව් සියලුම පවෘත්ති පත වාර්තා කළා, 
ෙම් රෙට් සිටි මුස්ලිම් ජාතික ව්යාපාරිකෙයක් වූ ෙමොෙහොමඩ් 
සුෙලයිමාන් නමැති ව්යාපාරිකයා පැහැරෙගන ගිහිල්ලා මරලා, 
ඔහුෙග් මිනිය  මාවනැල්ල පෙද්ශෙයන් හමු වුණාය කියලා. ෙම් 
කාල වකවානුව ව්යාපාරිකයන්ට අමාරු කාලයක්; ෙබොෙහොම 
අනතුරුදායක කාලයක්. මහ දවල් ව්යාපාරිකයන්ට ෙවඩි තියලා 
මරා දමනවා; ඔවුන්ව මං ෙකොල්ල කනවා. හැබැයි, පාතාලය 
මර්දනය කළාය කියනවා; නීතිය කියාත්මක ෙවනවාය කියා 
කියනවා. නීතිය කියාත්මක කරනවාය කියන අෙප් රෙට් 
ෙපොලිස්පතිවරයා කියනවා, "නීතිය නමනවා; අපට ඕනෑ විධියට 
හැඩ ගස්වනවා"ය කියලා. ෙපොලිස්පතිවරයා එෙහම කියන කාල 
වකවානුව තුළ අපි එතුමාට කියනවා, "එෙහනම්, මරා දමපු මුස්ලිම් 
ජාතික ෙමොෙහොමඩ් සුෙලයිමාන් නමැති ෙකෝටිපති ව්යාපාරික 
මහත්තයාෙග් මරණය ගැනත්, නැවුණු නීතිය දිග හරවලා ෙහෝ එය 
තමාට  ඇති අභිෙයෝගයක් ෙසේ සලකා ෙහෝ කටයුතු කළ යුතුයි" 
කියලා.  ඔහු ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමන්න, ෙම් 
කාරණා පිළිබඳව නැවත නැවතත් අපි සිතා බැලිය යුතුයි.  

"විශාල ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබනවා"ය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොන තරම් කයිවාරු ගැහුවත්, පම්ෙපෝරි ගැහුවත්, ෙම් වන තුරු 
සබරගමුව විශ්වවිද්යාලෙය්  ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට සහ 
ෙසේවකයන්ට ෙගවිය යුතු වැටුප් සඳහා වූ මුදල බැංකුවට යවලා 
නැහැ. අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ෙම් 
කාරණයට පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් 
කාරණය අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු උසස ් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසායි මම ෙම් 
කාරණය එතුමාෙගන් ඇහුෙව්. ගරු ඇමතිතුමනි, සබරගමුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් නිලධාරින්ට සහ ෙසේවකයන්ට ෙගවිය යුතු වැටුප් 
සඳහා ෙචක්පත් අද දවල් 12.00 වන තුරු බැංකුවට ගිහිල්ලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා කවදාවත් අෙප් රෙට් සිදු වු ෙණ් නැති 
ෙද්වල්. රෙට් සල්ලි තිෙබනවා නම්, පිට රටින් ආධාර උපකාර 
කරනවා නම්, කිසිම පශ්නයක් නැත්නම්, වැට් බදු ගහලා රජෙය් 
බදු ආදායම ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා පම්ෙපෝරි ගහනවා 
නම්, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප 25වැනිදාට ෙගවා ගන්න බැරි 
තරමට ආණ්ඩුවට පශ්නයක්, ගැටලුවක්  මතුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියලා අපට දැනගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමන්න, 
ෙම්කයි සැබෑ තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමන්ලා කරපු කථා මම දිගටම 
අහෙගන හිටියා. අපට දවිඩ භාෂාව ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
සිංහල පරිවර්තනයට ඇහුම්කන් දුන්නා. "ෙම් පනත ෙගන ඒම 
තුළින් සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ස්ථාපිත 
කිරීම තුළින් රණ විරුවන්ට, හමුදාෙව් අයට  දඬුවම් පැමිණවීමක් 
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා රජෙය් වගකිව යුතු අය දිගින් දිගටම 
කියනවා. ජාත්යන්තරය සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
සංවිධානය රවටන්නද, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්ෙන්? 

එෙහනම් ෙම් අයට වහාම දඬුවම් කළ යුතුයි" කියලා ආණ්ඩුෙව් 
පාර්ශ්වකරුෙවකු වුණු ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් සිවශක්ති 
ආනන්දන් මන්තීතුමා පකාශ කළා. "අවුරුදු 15ක් තිස්ෙසේ මමත් 
අවි දරා ගත් සංවිධානයක සාමාජිකෙයක් හැටියට හිටියා. ෙම් 
ගැන කථා කරන්න අපට පුළුවන්" කියලා එතුමා කියනවා. 
ෙමන්න, ෙම්කයි ෙමතැන තිෙබන භයානක තත්ත්වය. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
කුමක්ද?  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් යම්කිසි ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදමළ ජාතික සන්ධානය අද දවෙසේ පකාශ 
කරන්ෙන් කුමක්ද කියන පශ්නය අපට මතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විපක්ෂයක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා එදා විපක්ෂ 
නායකවරයා විධියට ඉන්න ෙකොට උතුරටත් ගියා; දකුණටත් ගියා; 
පන්සලටත් ගියා; පල්ලියටත් ගියා; ෙකෝවිලටත් ගියා. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් එෙහමයි. විපක්ෂෙය් සිටි උදවිය හැම 
දාම මුළු රටම නිෙයෝජනය කළා. හැබැයි, අද විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන 'නිල විපක්ෂය' හැටියට නම් කර ගත් දවිඩ 
ජාතික සන්ධානෙයන් ඒ කටයුත්ත රෙට් ජනතාව සඳහා සිද්ධ 
වනවාද කියන ගැටලුව අපට  තිෙබනවා. විපක්ෂය අද හැම 
තිස්ෙසේම යුද්ධෙය්දී මැරුණු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ගැන, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පශ්නය ගැන, හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීම ගැන, අධි 
ආරක්ෂිත කලාප ඉවත් කිරීම ගැන කථා කරනවා. ඒ හැෙරන්න 
දකුෙණ් ජනතාවට බලපාන කිසිම පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් අද 
ෙම් රෙට් නිල විපක්ෂය හඬක් නඟන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න 
ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන දකුෙණ් මන්තීවරු හැටියට අපි 
දකුෙණ් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන ෙකොට අපට 
ඇඟිල්ල දිගු කරනවා, "ජාතිවාදින්" හැටියට. අවාසනාවකට 
ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙතනුත් අපි "ජාතිවාදින්" හැටියට හංවඩු 
ගහනවා. සැබෑ ෙලසම තමන් නිෙයෝජනය කරන ජාතිය ගැන 
පමණක් කථා කරමින්, ෙම් රෙට් නීත්යනුකූලව බලයට පත් වූ 
ආණ්ඩුවක් ෙපරළන්න උත්සාහ කළ දවිඩ තස්තවාදින්ට සිදුවූ 
අපරාධ යැයි හඳුන්වමින් ඒවා ගැන පමණක් කථා කරන එක 
විපක්ෂයට සුදුසුද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
දවිඩ ජාතික සන්ධානෙයන් අපි අහනවා, "තමුන්නාන්ෙසේලා 

කරන්න හදන ෙද් ෙම්කද?" කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙම්කද? හැම තිස්ෙසේම ෙම් අය 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් උතුෙර් මිය ගිය අය, රට ෙබදීමට -කෑලි 
කැඩීමට- උත්සාහ කරපු අය මිසක් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව 
ෙනොෙවයි. සාමාන්ය ජනතාවෙග් කිසිම පශ්නයක් ගැන ෙම් අයෙග් 
කථාවක් නැහැ. අද VAT එක ගැන දවිඩ ජාතික සන්ධානය 
නිහඬයි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය අහිමි වීම ගැන දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬයි. "දකුණට ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ, උතුරට 
ෙමොනවා හරි ලැෙබනවා නම්" කියන මතෙය් ඉඳෙගන ආණ්ඩුවට 
මහා විශාල ෙතරපුමක් ෙදමින්, ආණ්ඩුව දැඩි පීඩනයට ලක් 
කරමින් තමන්ට එදා තුවක්කුෙවන් කර ගන්න බැරි වුණු ෙද් අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ලබා ගැනීෙම් උත්සාහයක දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය ෙයදී ඉන්නවාය කියලා මම ෙචෝදනා කරනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සැබෑ විපක්ෂය ඕක ෙනොෙවයි. ගරු 
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය ෙහෝ ෙවන කවුරුන් ෙහෝ 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට සැබෑ සංහිඳියාවක් රට තුළ ඇති 
කරන්න අවශ්ය නම්, දවිඩ ජාතික සන්ධානය ඔය සිටින 
ස්ථාවරෙයන් වහාම බැහැර විය යුතුයි. එෙහම නැතිව දකුෙණ් 
පශ්න ගැන කථා කරන අප, මුසල්ිම්, ෙදමළ, සිංහල කියන සියලු 
ජන ෙකොටස්වල පශ්න ගැන ගැන කථා කරන අප, විෙශේෂෙයන්ම 
1988-89 කාලෙය් මරා දමපු තරුණයන් ගැන කථා කරන අප 
"සිංහල ජාතිවාදින්" ෙලස හං වඩු ගැසීෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් 
සංහිඳියාව ෙබොරුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සංහිඳියාව කිසිම දවසක සාක්ෂාත් කර ගත ෙනොහැකි ෙදයක් බවට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි 
පකාශ කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය කියනවා. අතුරුදහන් 
වූවන්ට යම් කිසි සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව වන සංෙශෝධනය 
ඇතුළත්ව අද විවාදයට ගන්නා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙමය සුවිෙශේෂී කරුණක් කළ ෙනොහැකියි. ෙමය උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට පමණක් සීමා කළ ෙනොහැකියි. ෙමය දවිඩ ජාතික 
සන්ධානයට ෙදන කප්පමක් විය ෙනොහැකියි. මුළු රෙට්ම ජීවත් 
වන මිලියන 21ක් වන ජනතාවෙග් පවුල්වල අතුරුදහන් වූවන් 
ෙවනුෙවන් සැබෑ ෙලස කරන කටයුත්තක් බවට ෙම් කටයුත්ත 
පත් විය යුතුයි. එෙසේ නැතිව දිගින් දිගටම සැබෑ ෙලසම ශී ලාංකීය 
ජාතිය ගැන කථා කරන අපට පමණක් "ෙබදුම්වාදින්, ජාතිවාදින්, 
මිනී මරුවන්" ෙලස ඇඟිල්ල දිගු කිරීෙමන් දවිඩ ජාතික 
සන්ධානයට ෙහෝ රජයට කිසිදු වාසියක් සැලෙසන්ෙන් නැහැ. 
සැබෑ ෙලස සංහිඳියාව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම්, මීට වඩා එහා 
ගිය බරපතළ සාකච්ඡාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදනා 
අතර අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ඒ සාකච්ඡාව තුළින් ජාතීන්ට සැබෑ 
සාමයක් ෙගන ඒෙම් උත්සාහයක් පවතින්ෙන් නම්, එයට 
සහෙයෝගය දීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අපි සූදානම් බවත් 
පකාශ කරමින්, මට කථා කරන්න ඉඩ කඩ ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා. ඊට 

කලින් කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிராச 
னத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.55] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ඉතාමත් සතුටු 

ෙවනවා, ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන, දිස්තික් නායක, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු  අමාත්ය ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කළ මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
ලැබීම ගැන. අද උෙද් සිටම සාකච්ඡා කරන එම සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත මීට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත්යි 
ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුෙණ්. මම කථා කරන අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් සිටීම ගැනත් 
මම සතුටු ෙවනවා. ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මැතිතුමාත් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් කථා කළා.  

පළමුෙවන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය - අපි 
"කල්ලිය" කියන වචනය පැත්තකට දමලා ශීලාචාර විධියට ෙම් 
සභාව තුළ ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්නම්. හැබැයි, එළියට ගියාම 
නම් අපටත් ඔය "කල්ලි" ගැන කථා කරන්න ෙවනවා.- තවමත් 
ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම බලන්ෙන් ජාතිවාදී මුවාෙවන්ය කියන 
එක. බලන්න, ෙමතැන TNA එකත් අද පජාතන්තවාදීව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා විපක්ෂනායකකම ලබන ෙකොට, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක උදුරා ගත්ෙත් 
කාෙග් වරදින්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] මට ඒකට උත්තර ෙදන්න අවශ්ය නැහැ. මම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ගැනයි කථා කරන්න ආෙව්. කරුණාකරලා මාව 
අවුස්සා ගන්න එපා. ෙකොෙහොමද ආෙව්, විපක්ෂය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, ෙමච්චර බහුතර මන්තී සංඛ්යාවක් තියා ෙගන 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න ගිෙයොත් මට ඒ ගැන 
ෙවනම කථා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන කථා කරමු.  

ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් 
ආරම්භෙය්දීම, "මරණය සුන්දරයි" කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, 
මරණය සුන්දරයි කියන එෙක් අෙනක් වචනය එතුමා කිව්ෙව් 
නැහැ. එතුමාට ඒකත් කියන්න තිබුණා. නන්දා මාලිනී 
ෙගෝකුලයන් ඇයෙග් ගීතයක සඳහන් කරනවා"මරණය සුන්දරයි, 
හැබැයි සත්ය ෙවත නැවුෙණොත්" කියලා. ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ෙද්වලට අසත්ය ෙවත නැවුණු මරණය සුන්දර වන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ඒක වහලායි කිව්ෙව්. ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. අපි නම් අහලා තිෙබනවා, "ආදරය සුන්දර වරදකී" කියලා. 
ඒකත් ගීතයක ෙකොටසක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, මට ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන් එක කාරණයක් අහන්න ෙවනවා. අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳව කියන ෙකොට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, 
බස්නාහිරත්, මධ්යමත් කියන මුළු රටටම බලපානවා. ගරු රංජිත් 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්ෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්ෙන් 
උතුෙර් අය ෙවනුෙවන් විතරක් කියලායි. නැහැ, දකුෙණ් අයටත් 
බලපානවා. ඔබතුමන්ලා තස්තවාදය ගැන කථා කරන ෙකොට 
තස්තවාදය ආරම්භ වුෙණ් ෙකොයි කාලෙය්ද කියන එක ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? තස්තවාදය ආරම්භ වුෙණ් සමගි 

1889 1890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය්යි. යාපනය හිටපු 
නගරාධිපති ඇල්පඩ් ෙදොෙරයිඅප්පා මැරුෙව් ෙකොයි කාලෙය්ද? 
පභාකරන් ආයුධ සන්නද්ධව ගිහිල්ලා ෙවඩි තියලා එතුමා මරපු 
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් සමගි ෙපරමුණු ආණ් ඩුවයි. 1988-89 
කාලෙය් යම් යම් භීෂණ කියාවන් ඇති වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ඉන්නවාද මම දන්ෙන් නැහැ. 
ඒ කාලෙය් "පා" කල්ලිය කියලා එකක් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම අහනවා, ඒ "පා" කල්ලිෙයන් අතුරුදහන් වුණු අයටත් ෙම් 
අණපනත් තුළින් කටයුතු කරනවාද කියලා. ඒකත් ෙකෙරන්න 
ඕනෑ. එෙහම දවසට කාට කාටත් තමන්ෙග් කිල්ෙලෝටවලත් හුණු 
තිබුණාය කියන එක ෙපෙනයි. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ, ඒ ගැන ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙදපැත්තම එකයි. 
එතුමාෙගන් අහන්න කියලා අපි කියනවා. [බාධා කිරීම්] කණට 
කරලා ඒක ෙහොඳටම අහන්න ඕනෑ විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන්. එතුමාෙගන් අහන්න. විශ්වවිද්යාලවලට ගිහිල්ලා 
ඇති කළ තත්ත්වයන් මම ෙහොඳට දන්නවා. මම ඉතිහාසයයි, 
භූෙගෝලයයි  ඔක්ෙකොම දන්නවා. විද්යාවත් දන්නවා. මතක තියා 
ගන්න, අපි දකුෙණන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙකොම දැන 
ෙගනයි. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා විතරක් ෙනොෙවයි. මහ 
ෙලොකුවට නායකෙයෝ ළඟ ඉඳ ෙගන ෙලොකුකම ගන්න අද කථා 
කළා. මරණය සුන්දරයි කියලා එතුමා කථාව පටන් ගත්තා. 
නැවතත් වී ගැන කථා කළා. වී ගැන කථා කරලා ඊට පස්ෙසේ ෙත් 
ගැන කථා කළා. අද විවාද කරන පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙදයක්.  අද ෙම් එක්ෙකනකුටවත් ෙත් ගැන කථා කරන්න 
බැහැ. ෙත් කිෙලෝව රුපියල් 78 - 80 දක්වා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
කුරුඳු ගැන කථා කළත් එෙහමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හරියට කන්දක් විළි ලා ලා, විළි ලා ලා මී පැටිෙයක් වැදුවා වාෙග් 
තමයි. අෙන්! මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් ඒ කථාව අහලා, 
ෙමෙහම අයද ෙම් කණ්ඩායම තුළ ඉන්ෙන් කියලා හිතලා 
නැඟිටලා ගියා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනෙත් වැදගත් කරුණු 
කාරණා රැසක් තිෙබන බව අපි කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත වැදගත් 
වන්ෙන් උතුරටත්, දකුණටත් විතරක් ෙනොෙවයි; ෙදමළ, සිංහල, 
මුස්ලිම් අයට විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් රෙට් ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
හැම ෙකනකුටම ෙම් පනත වැදගත් වනවා. ඒක මතක තබා 
ගන්න. ෙම් පනත ගැන කථා කරනෙකොට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්, ඒ වාෙග්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණටත් ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට විතරක් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. රජය කරන 
ෙකොට, "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකයි, යූඑන්පීයත් එකයි, 
රනිල් විකමසිංහත් එකයි, මහින්ද රාජපක්ෂත් එකයි" කියලා 
එතුමන්ලා ෙදපැත්තටම බණිනවා. හැබැයි මා කියනවා, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාලෙය් හිටපු අයත්, ෙම් 
අයත් ඔක්ෙකොම එකයි කියලා. ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් සභාෙවන් යනවා. එතුමා පසු ගිය දවස්වල 
කිව්වා, ෙම්ක ඉවරයි කියලා.  එතුමා ෙම්වා අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.  
දැන් යනවා, ෙත් එකක් ෙබොන්න. ෙහොඳ රස ෙත් එකක් බීලා 
ආෙයත් සප්පායම් ෙවන්න යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ හැම ෙකෙනක් 
පිළිබඳවම ෙසොයන්නයි ෙම් ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අද හමුදා නිලධාරින් ගැන මහ ෙලොකුවට ආදෙරන් කථා 
කරනවා.  ගමට ආපු හමුදා නිලධාරියාෙග් ෙබල්ල කපලා වැෙට් 
ගහපු යුගයක් තිබුණා. ඒවා ගැන අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, දැන් ෙම් සභාෙව් කවුද ඉන්ෙන් කියලා. එෙහම 
කාලයක් තිබුණා. "පා" කල්ලියත් එෙහමයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  
ගැන කියන ෙකොට අපට ඇත්තටම හිනා යනවා, මන්තීතුමන්ලා 
කවුරුත් කිව්වා වාෙග් ෙකොෙහන්ද ෙම් කථා කරන්ෙන් කියලා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අෙනක් ෙද්වල් ෙමොනවාද? 
ෙද්ෙපොළ තිබුණු, ෙනොෙයක් වතු පිටි, ඉඩ කඩම් තිබුණු මිනිස්සු 
මැරිලා තිෙබනවා. සමහර විට ඒ මිනිසුන්ෙග් දරුවන් විෙද්ශගත 
ෙවලායි ඉන්ෙන්; ෙනොෙයක් රටවලයි ඉන්ෙන්. ඔවුන් නැවත 
ලංකාවට ආපු ෙවලාවක ඔවුන්ට ඒ අයිතිය, ඒ උරුමය ලබා 
ෙදන්න ඒ මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් නිකුත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ කරුණ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා.  

 සුනාමි ෙඛ්දවාචකය නිසා මරණයට පත් වුණු අයෙගන්, 
මරණ සහතික ලැබුෙණ් නැති, ඒ නිසා සමහර අයෙග් 
යැෙපන්නන්ට ඒ මැරුණු අයෙග් විශාම වැටුප පවා ගන්න බැරි 
වුණු, ඒ නිසා තමන්ෙග් ෙනොෙයක් විධිෙය් උරුමයන් ගන්න බැරි 
වුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයට ෙම් පනතින් සහනයක් 
ලැෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගීතා කුමාරසිංහ ගරු මන්තීතුමියත් ෙම් 
සභාෙවන් යනවා. ෙම්වා අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! 
ලජ්ජා නැතුව, කැත කථා කියන්ෙන් නැතුව යන්න. ෙම් සභාෙව් 
තිරිසන් විධියට කථා කරනවා. ෙම් වාෙග් අය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවන අය,  ඔය ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් ඉන්න අය ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමවැනි මන්තීවරියන් තමයි ඔබතුමන්ලා ෙයොදා ෙගන 
ඉන්ෙන්. සාරි ඇඳෙගනද, ෙරදි ඇඳෙගනද ලජ්ජා නැතුව කථා 
කරන්ෙන් කියලා මා අහනවා. ෙම් වාෙග් අයට ඡන්දය දීපු, 
අෙප්ක්ෂකත්වය දීපු අයටයි අපි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපට 
ෙක්න්ති ගන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කථා කරන ෙකොට 
ශිෂ්ටකමක් තිෙබන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. තමන්ෙග් ෙපොත්ත 
රතු වුණාය කියලා -[බාධා කිරීමක්] තමන්ෙග් හදවෙත්  
තිෙබන්නට ඕනෑ,- [බාධා කිරීමක්] එක එක තැන්වල නට-නටා, 
මල් වතුවල, අතැන ෙමතැන නට-නටා ඉඳලා ඇවිල්ලා                        
ඒ ෙසල්ලම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙපන්වන තරම් ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කරලා 
තිෙබනවා. ශිෂ්ට විධියට "මන්තීතුමිය" කියා කථා කළාම, 
"බූරුවා" 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන්ෙන්ත් හිනා ෙවන එක විතරයි. බලාෙගන ඉන්න. ලජ්ජා 
නැතුව හිනා ෙවන එක විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා උපහාසෙයන් හිනා ෙවනවා. මා 
දැක්කා, එතුමිය පාද යාතාෙව් යන ෙකොට කථා කරපු හැටි. පාෙර් 
යන මිනිස්සු අහෙගන හිටපු - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මට අයිතියක් 
තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මා කිව්ෙව්, ගරු මන්තීතුමිය 
කියලා -[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඔබතුමන්ලා පාඩුෙව් ඉන්න. මට 
ඒකට කිසි ලජ්ජාවක් නැහැ. කියපු තැනැත්තියට තමයි ඒ  ලජ්ජාව 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ශිෂ්ටකමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් නින්දිත විධියට  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීයි කිව්ෙව් කියලා මා කියනවා. අසභ්ය විධියට, 
වනචර විධියට, නින්දිත විධියට කථා කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමිය මවක්ද කියලා. එතුමිය ෙම් සභාෙව් ඉඳලා නැඟිටලා යන 
ෙකොටයි  එෙහම කිව්ෙව් වරපසාදවලට යටත් ෙවලා. මූලාසනාරූඪ 

1891 1892 

[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 
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ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියයි, එතුමිය නැඟිටලා යන 
අවස්ථාෙව් කිව්ව නිසා ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න  
කියලා. මුඩුක්කුවල ඉන්න ගැහැනුන්ෙග් තත්ත්වයට අද 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආෙයත් ආෙවොත් පශ්නයක් ෙවයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මා ඒවාට භය නැහැ. මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
ශිෂ්ට විධියට කථා කරන්නයි මා ආෙව්. ෙමවැනි වනචර 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ස්තීන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ සිටීම පිළිබඳව අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා වග කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා 
ෙවලා විතරක් මදි. ෙම්වාට ෙදන්න ඕනෑ දඬුවම් ෙමොනවාද කියලා 
අපි දන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් නම් ෙහොඳ ෙහොඳ 
දඬුවම් දුන්නා. ගණිකාවන්ට ෙදන දඬුවම් තිබුණා. නමුත් අපට ඒවා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.   

අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සංෙශෝධන නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තෘප්තියට පත්  ෙවන බව. අද 
ටීඑන්ඒ එකට ෙම් ගැන සැකයක් ඇතිෙවන්න ඕනෑ නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වුණාට 

පස්ෙසේ අපි මාතෘකාෙවන් බැහැරව යනවා. ඒ නිසා මෙග් කථාව 
අවසාන කරන්න මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබාෙදන්න. 

ඒ විනාඩිය තුළ මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙගෙනන්න ඕනෑ අණ පනත් 
තමයි අපි අද ෙගෙනන්ෙන් කියන එක. ෙම් අණ පනත් 
ෙගෙනන්න අපට විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතෙවනවා. ඒ නිසා 
තමයි ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අවශ්ය අණ පනත්, 
අවශ්ය සංෙශෝධන, අවශ්ය පතිපත්ති, අවශ්ය සැලසුම් හදලා ඒ 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා ගන්ෙන්. ෙම් අය ආණ්ඩුව ගැන 
කියනවා.  

ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමාට ලජ්ජා නැතුව තවමත් 
හිනාෙවනවා. ඒ වාෙග් අය ෙමතැන තියාෙගන ඉන්න අය ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අය ඔෙඩොක්කුෙව් දමාෙගන ඉන්න අය ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   ඔෙඩොක්කුෙව් 
තියාෙගන, හුරතල් කර-කර ඉන්න ෙම් වාෙග් කණ්ඩායම් එක්ක 
කවදාවත් ඔය පක්ෂයට බලයට පත්ෙවන්න බැහැයි කියන එක 
මම කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කරන නින්දිත පකාශ 
ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත්යාගය ෙහෝ කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක අෙප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාත් ශක්තිමත් කරලා අපි ෙම් රජය 2020 දක්වා 
ෙනොෙවයි, 2045 දක්වා ෙගනියන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් වාෙග් 
අයට අපි ෙව්දිකාව තුළදී උත්තර ෙදන්න ලෑස්තියි කියන එකත් 
මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.07] 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  - தற்கா க ஏற்பா கள் தி த்தச் 
சட்ட லத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீட் ன்ேபா  சில 
க த் க்கைளக் கூறச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காகத் தங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இ  மிக ம் ஒ  க்கியமான தி த்தச் 
சட்ட லம் என நான் க கின்ேறன்.  
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்டதன் பிற்பா  இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட லம் இந்த உயாிய சைபக்குக் ெகாண் வரப் 
ப கின்ற . காணாமற் ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் 
அைமத்தல் சட்ட லம் இங்கு ெகாண் வரப்பட்டேபா  ஒ  
சில எதிர்ப் க் களி ந்தா ம் அந்த எதிர்ப் க்கள் சா ாியமாக 
ெவன்ெற க் கப்பட்  அந்தச் சட்ட லம் இந்தச் சைபயிேல 
நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற .  அேதேபான்  இன்  இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பில் ெகளரவ அைமச்சர்கள், 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் பல ம் பலவிதமான 
விடயங்கைளக் கூறினர். இ ந்தா ம், அதைன ஆதாித்த 
க த் க்கள் கூ தலாக இ ந்தைத இங்கு நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . அ  மிக ம் சந்ேதாசத்ைத 
அளிக்கின்ற . நாங்கள் பட்ட ன்ப யரங்க க்குப் பிற்பா  
இந்த 'நல்லாட்சி' மலர்ந்தி க்கின்ற இந்த ேவைளயிேல 
அரசாங்கம் ஒ  சாியான பாைதயிேல பயணிக்கின்ற   
என்பைத இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் எங்க க்கு 
எ த் க்காட் கின்ற .  இ  வடக்கு, கிழக்கிற்கு மட் மல்ல, 
நா  வதற்குேம ேதைவயான ஒ  சட்ட லமாகும்.   

த்தத்தின் லம் ேபாராளிகள் மட் மல்ல, பா காப் ப் 
பைடயினர், ெபா மக்கள், சி வர்கள், குழந்ைதகள் எனப் 
பல ம் உயிாிழந்தி க்கின்றார்கள். அத்ேதா  இந்த நாட் ேல 
ஏற்பட்ட த்தத்தின்ேபா  இங்கு வாழ்வதற்குப் பயந்  
அண்ைமயி ள்ள இந்தியாவிற்குக் கடல் வழியாகச் சி  
படகுகள் லம் ெசன்ற எத்தைனேயா கு ம்பங்கள் கட ேல 
அழிந்தி க்கின்றன. இேதேபான்  ேவ  நா க க்குக் கடல் 
வழியாகச் ெசன்றவர்க ம் கட ேல ழ்கிய சம்பவங்கள் 
நிைறய இ க்கின்றன. சுனாமித் தாக்கத்தினால் பலர் 
அழிந்தி க்கின்றார்கள்; பலர் காணாமற்ேபாயி க்கின்றார்கள். 
இப்ப யான மிக ம் ேவதைனயான சம்பவங்கைள நாங்கள் 
சுமந்  நிற்கின்ேறாம். இந்த ேவைளயில் இந்தச் சட்ட 

லத்ைதக் ெகாண் வந்  அந்த மக்க க்கு ஒ  
நிவாரணமளிக்க இ ப்ப  மிக ம் வரேவற்கக்கூ ய . 
எனேவ, இந்தச் சட்ட லத்ைத நான்  மனேதா  
ஏற் க்ெகாண் , ேம ம் சில க த் க்கைள ெசால்ல 
விைழகின்ேறன்.   

இப்ெபா , எங்க க்குப் பிறப் ச் சான்றிதழ் மிக 
க்கியமான . அேதேபான் , எங்க க்கு இறப் ச் 

சான்றித ம் க்கியமான ேதைவக க்குப் பயன்ப கின்ற . 
அவ்வாேற, தி மணச் சான்றிதழ், ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
என்பன ம் க்கியமானைவ. இைவகேளா , இன்  
எங்க ைடய நாட் ேல காணாமற்ேபாேனார் சான்றித ம் 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்ற . இ  இக்காலகட்டத்தில் 

1893 1894 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அத்தியாவசியமானெதான் . ஆனால், இந்தச் சான்றிதழ் 
கைளப் ெப வதிேல மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற கஷ்டங்கைள 
நாங்கள் தீர்த் ைவக்க ேவண் ய  க்கியமாகும். 
அப்ப யான க த் க்கள் இங்ேக கூறப்பட்டன. JVP 
உ ப்பினர் ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் உைரயாற் 

ைகயில், இச்சான்றிதழ் மீண் ம் இரண்  வ டங்களில் 
ப்பிக்கப்ப ம்ேபா  மக்க க்குள்ள கஷ்டங்கைள இங்ேக 

குறிப்பிட்டார். அவர் குறிப்பிட்டவற்ைற உண்ைமயான 
கஷ்டங்களாகேவ நாங்க ம் க கின்ேறாம். எனேவ, இந்தச் 
சட்ட லத்தின் லமாக மக்கள் ெப கின்ற வசதி, 
வாய்ப் க்கைளச் சாியான ைறயிேல நிைறேவற் வதற்கு 
அரசு மிக ம் உ ைணயாக இ க்கேவண் ம்.  

அத்ேதா , பிரேதச ெசயலகங்கள், மாவட்டச் ெசயலகங் 
களிேல இ  ெதாடர்பில் விேசட பிாி கள் அைமக்கப்பட் , 
இ  சம்பந்தமாக வ கின்ற மக்கைள மிக ம் அன்ேபா ம் 
ஆதரேவா ம் வரேவற் , அவர்க க்கு ஒ சில மணித்தியால 
யங்களில் தங்கள  ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில், ஒ  காத்திரமான ெசயல் 
திட்டத்ைத இலங்ைக வதி ம் பரவலாக்கேவண் ம். 
அவ்வா  பரவலாக்கப்பட ேவண் ய  ஒ  க்கியமான 
ேதைவெயன நான் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டா ம் அரச இயந்திரங் 
களிேல பாாியள  மாற்றம் ஏற்படவில்ைல என்பைத 
ேவதைனேயா  கூறேவண் யி க்கின்ற . காரணம், இன்  
தங்க ைடய ேதைவக க்காக பிரேதச ெசயலகங்கள், 
மாவட்ட ெசயலகங்க க்குச் ெசல்கின்ற மக்கள், ஒ  
விடயத் க்காகப் பல ைற அைலந் திாிந்  அவற்ைற 

த் க்ெகாள்ள ேவண் ய நிைலப்பா ம், சிலேவைளகளில் 
அவற்ைறச் ெசய் க்காமேல க க்குத் தி ம் கின்ற 
நிைலப்பா ம் ெதாடர்கின்ற . காணாமற்ேபானவர்க ைடய 
சான்றிதழ்கைளப் ெப கின்ற விடயத்திேல - இந்தப் 
பதி கைளச் ெசய்வதிேல - ேவதைனேயா , ன்பங்கேளா  
இ க்கின்ற மக்கைள ேம ம் ன்பத் க்குள்ளாக்காமல், 
அவர்க ைடய மன ேவதைனையக் குைறக்கும் வைகயில் 
எவ்வள  இலகுவாக அவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உதவி 
ெசய்ய ேமா, அவ்வள க்கு இதைன 
இலகுப த் வதில்தான் இந்தச் சட்ட லத்தி ைடய ெவற்றி 
தங்கியி க்கின்ற . சட்டங்கள் எப்ெபா ம் மக்க க்காகேவ 
என்பைத நாங்கள் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். மக்க ைடய 
பா காப் , சுதந்திரம், ஒ ங்கு, ஜனநாயகம் ேபான்றைவகள் 
அதிேல பா காக்கப்பட ேவண் ம். அ  மிக க்கியமான . 
அந்த ாீதியிேல இத ைடய ேநாக்கத்ைத ம் அதன் 

க்கியமான க த் க்கைள ம் மிக ம் ஆழமாகக் 
கவனத்திேல எ த் , இந்தச் சட்ட லத்ைத ஒ ங்காகச் 
ெசயற்ப த் வதற்கான யற்சிகளில் அரசாங்கம் ைனப் 

டன் ெசயற்பட ேவண் ம். அதற்கான கண்காணிப் க்க ம் 
இதிேல மிக ம் காத்திரமாக அைமய ேவண் ம். 
அப்ெபா தான் இதனால் பிரேயாசனம் ஏற்ப ெமன்  
நாங்கள் க கின்ேறாம்.   

இலங்ைகயில் இனப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அ  
தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள் எண்ணினா ம் 
அ  உாிய காலத்திேல தீர்த் ைவக்கப்படவில்ைல. அதனால் 
அ  தாகரமாக ெவ த்  பாாிய த்தம் இந்த நாட் ேல 
ஏற்பட்ட . நாங்கள் எங்கள் நாட் ன் வளர்ச்சி, ெபா ளாதாரம் 
மற் ம் ஏைனய விடயங்கைளக் கைதக்கின்ற இந்த ேநரத்திேல 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய சான்றிதைழப் ெப கின்ற 

விடயம் பற்றி ம் கைதக்கேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற . இ ேபான்ற சம்பவங்கள் இனிேம ம் 
எங்க ைடய நாட் ேல நைடெபறக் கூடா . அதற்கான 
பா காப்ைப நாங்கள் ேத க்ெகாள்ள ேவண் ம். ேநரம், 
காலம், சக்தி என்பன மிக ம் க்கிய மானைவ. எனேவ, 
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 225  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் இைவகைளக் 
க த்திேலெகாண்  எதிர்காலத்திேல இப்ப யான பிரச் 
சிைனகைள மக்கள் எதிர்ேநாக்காமல் பார்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேதைவயற்ற பிரச்சிைனகளில் எங்க ைடய 
ேநரத்ைதச் ெசலவழித்  க த் க்கைளக் கூறாமல், எங்க 

ைடய ேநரத்ைத ம் மக்க ைடய ேநரத்ைத ம் பா காப் 
பேதா , அவர்க ைடய அபிவி த்திைய ம ங்க க்கச் 
ெசய்யாமல் இனிேமலாவ  இந்த நாட் ன் வளர்ச்சிக்கு 
ஒ மித்  குரல்ெகா த் ச் ெசயற்பட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ කරන 

ෙම් අවස්ථාෙව් දී,  ධම්මපදෙය් ඇති, ''.....චක්ඛංව වහෙතො පදං'' 
කියන ගාථාව මට මතක් ෙවනවා. අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදයට එක් ෙවමින් 
සමහර උදවිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අදහස් දක්වද්දී මට හිතුෙණ්,  
ෙගොනා පසුපස එන කරත්ත ෙරෝදය වාෙග් තමන් කරපු යම් යම් 
ෙද්වල්වල පතිඵල තමා පසුපස එන  චිතයක් ඒ අයට මැවී 
ෙපෙනනවාද කියලායි. ෙම් සංෙශෝධනවලට කවුරුවත් බිය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් සංෙශෝධන ෙගන එන්ෙන්, ෙමෙතක් 
මරණ සහතිකයක් නැති මරණකරුවන්ෙග් පවුල්වල අයට 
සාධාරණය ඉටු විය යුතුව තිෙබන නිසායි.  ඒ වාෙග්ම මිය ගිය 
බවට කිසිදු විධියකින් ඔප්පු කර ගත ෙනොහැකි අතුරුදහන් වූවන් 
සම්බන්ධෙයන් කිසියම් විධියක සහතිකයක් ලබා දිය යුතු නිසායි.  
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ඊළඟ 
පරම්පරාවට, ඊළඟ අයිතිකරුවන්ට යම් සාධාරණයක් ඉටු විය 
යුතුව තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී මට එක්තරා 
කියමනක් මතක් ෙවනවා. ''ඔබ හැඟීම්වලට කථා කරන විට, සත්ය 
ගවු ගණනක් දුරට යනු ඇත. ඔබ බුද්ධියට කථා කරන්ෙන් නම්, 
සත්ය ඔෙබ් අත දුරට පැමිෙණනු ඇත'' කියලා තිෙබනවා.  
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උ ද්ෙව්ගකර 
ආකාරයට හැසිෙරන සුළුතර කණ්ඩායමට මට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන්, ''ඔබ හැඟීම්වලට කථා කරන තාක් කල්, ජයගහණය 
ඔෙබන් ගවු ගණනක් දුරට යනු ඇත. ඔබ සත්ය යම් ෙහෝ දුරකට 
දකින්න සමත් වන්ෙන් නම්, අඩුම තරෙම් ඔබට ජයගහණෙය් 
ෙසේයාවක්වත් දැකීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇත'' කියලායි. ඒ අය 
හැඟීම් ඔස්ෙසේ යන ගමනක් අපට දිගින් දිගටම දකින්නට ලැබුණා. 
පුංචි දරුවන්ට ෙක්න්ති ආවාම තමන්ෙග් අතට අහුෙවන අහුෙවන 
එෙකන් ගහනවා. සමහර ෙව්ලාවට  ෙක්න්ති ආවාම අම්මාට, 
තාත්තාට වුණත් ඇස්වල කඳුළු පුරවාෙගන සැර වැර ෙවන 
අවස්ථා අපි දැක තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවැනි හැසිරීම් 
තමයි පසු ගිය කාලය පුරාම අපට දකින්නට ලැබුෙණ්,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයා පත් කරන අවස්ථාෙව්ත්, ඇතැම් කණ්ඩායම් ෙම් 
රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න උත්සාහ කළා. ඒකට යම් යම් 
බලෙව්ග ෙපොෙහොර දැම්මා. හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතාව පසුගිය 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනිදා දුන් තීන්දුවත්,  ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
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[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු 25  

අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 17වැනිදා දුන් තීන්දුවත් පටු සීමාවලින් 
ඉවතට ගිහිල්ලා, බුද්ධිෙයන් දීපු තීන්දුවක් කියන එකත් අමතක 
කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. ඒ බුද්ධිමත් තීන්දුව ජනතාව ගත්ෙත්, 
තමන්ෙග් මුහුණ ඉදිරිපිට ෙපෙනන්න තිෙබන මහා දැවැන්ත cut-
outs, posters, පචාරක යාන්තණ ෙම් සියල්ෙලන්ම ඔබ්බට 
ගිහිල්ලායි. එදා විවිධ බලපෑම් කරන්න උත්සාහ කළා. රාජ්ය මාධ්ය 
භාවිතා කරලා ෙම් රෙට් සෑම විරුද්ධ ෙද්ශපාලන නායකයකුටම 
පහර දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමන්ට විරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන මත දරන්නන්ට එළව එළවා පහර දුන්නා. 
මාධ්යෙව්දීන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයකටම පහර දුන්නා. සෑම ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක්ම කඩා 
ඉහිරවා දැම්මා.  ඒ සියල්ලට මුහුණ ෙදමින් තමයි  අද ඔය 
ආෙව්ගෙයන්, උද්ෙව්ගෙයන් කථා කරන උදවිය පරාජය කරන්නට  
ජනතාව එදා ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්.  

අපට අහන්න ලැබුණා සමහර අවස්ථාවල ෙම් සභාෙව්දී කථා 
ෙවනවා, දැන් ව්යාපාරිකෙයෝ ඈත් ෙවලාය, ජනතාව ඈත් ෙවලාය, 
වෘත්තිකෙයෝ ඈත් ෙවලාය කියලා. ඒ වාෙග් විවිධ කථා අපට 
අහන්නට ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
සාතිශය බහුතරයක් ජනතාව ෙම් හැම කාරණයක් දිහාම 
ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉන්නවා; සිහි නුවණින් බලාෙගන ඉන්නවා. 
සමහර සුළු පිරිසකෙග් සිහි විකල් ෙවලා තමන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිට 
මායා චිත මැෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් රෙට් ජනතාව බහුතරයක් 
සැබෑ ෙලස යථාර්ථය දකිනවා, සත්යය දකිනවා. හැඟීම්වලට කථා 
කරන්නට උත්සාහ කළත් ඒ හැඟීම් අබිබවා ගිහිල්ලා බුද්ධිෙයන් 
ෙලෝකය දිහා බලන ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා.  

ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන් පසුව ෙම් රෙට් ෙහොඳම 
අවස්ථාව ලැබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටයි. ඒ යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පසුවයි. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා සිටින නිසා ෙම්ක එතුමාට මතක් 
කරලා ෙදන්නට කැමැතියි. එතුමාට තමයි ෙම් රෙට් ෙහොඳම 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්. උතුෙර්ත් කැරලි නැති, දකුෙණ්ත් කැරලි නැති 
රටක් එතුමාට ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම විකෘති කරලා ෙහෝ හදා ගත්ත 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් එතුමාට තිබුණා. 
පළාත් සභා සියල්ලම වාෙග් පාලනය කිරීෙම් බලය එතුමාට 
තිබුණා. පළාත් පාලන ආයතනවලින් සියයට 98ක් විතර එතුමාට 
තිබුණා. ඒ සියල්ලටම වඩා වැඩි ෙදයක් එතුමාට තිබුණා. එක 
පැත්තකින් එතුමා විධායක බලතල තමන්ෙග් අෙත් තියාෙගන 
ඉන්න විට, ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙහොඳ මානසිකත්වයක හිටියා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යුද්ධෙයන් පසුව නායකයා හරි 
පාරක ගියා නම්, සාධාරණ තීන්දුවක් ගත්තා නම්, රට ෙගොඩ 
ගන්නට කල්පනා කළා නම් ඒ මත ෙපළ ගැෙසන්නට ඕනෑ, හිට 
ගන්නට ඕනෑ කියන ෙහොඳ මානසිකත්වයක රෙට් ජනතාව හිටියා. 
ඒකට ජාතියක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒකට ආගමක් තිබුෙණ් නැහැ, 
ඒකට කුලයක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒකට පන්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනක්ම හිතුවා යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රට හරි 
පාරක ෙගන යනවා නම් රෙට් නායකයා සමඟ අපි ෙපළ 
ගැෙසන්නට ඕනෑ කියලා. හැබැයි,  ඒ තිබුණු අවස්ථාවට පයින් 
ගහලා එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක බහුතරයකින් සම්මත කළ දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අෙහෝසි කළා. ඒක අෙහෝසි කරලා දහඅට වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීමද, යුක්තිය සාධාරණය 
ඉටු කිරීමද, එෙහම නැත්නම් යුද්ධෙයන් පසුව අගතියට පත් වුණු 
උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් මිනිසුන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටීමද? නැහැ. ඒ දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය මුළුමනින්ම ඉලක්ක කර ගත්ෙත් තමන්ෙග් 

ඒකාධිපතිත්වය පුළුල් කිරීමට, විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් කාලය 
දීර්ඝ කර ගැනීමට; ෙදවරක් පමණක් ජනාධිපති ධුරෙය් ඉඳලා 
ෙගදර යන්න තිබුණු එක  ජීවිතාන්තය දක්වා ජනාධිපති ධුරෙය් 
රැඳී සිටීමට අවස්ථාව සාදා ගැනීමට. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා අෙහෝසි කිරීමට. එෙහම කරලා අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් ඡන්දයකට ගිහින් පරාද වුණා. අද ඒ කිසි ෙදයක් නැතිව 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට එතුමාට ෙම් 
අරමුණු ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන්ද කියන එක තමයි මට අහන්නට 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රජය බලයට ආව දවෙසේ ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ගත්ත ෙබොෙහෝ කියා මාර්ග ෙම් රෙට් පජාතාන්තවාදය 
තහවුරු කරන්නට ගත්ත කියා මාර්ග. බලය පතුරුවන්නට ගත්ත 
කියා මාර්ග ෙනොෙවයි, බලය විසුරුවන්නට ගත්ත කියා මාර්ග. 
බලය ෙබදා හරින්න ගත්ත කියා මාර්ග; මානව අයිතිවාසිකම් 
තහවුරු කරන්නට ගත්ත කියාමාර්ග. අද සිහි නුවණින් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත දිහා බලන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙප්න්නට පුළුවන්, 
ඕනෑම ෙකෙනකුට හිතන්නට පුළුවන් ෙමොකක්ද ෙමහි අරමුණ 
කියලා.  

තමන්ෙග් සෙහෝදරෙයක් අතුරුදහන් වුණාම, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරෙයක් මිය ගියාම, තමන්ෙග් දරුෙවක් අතුරුදහන් වුණාම 
ඒ ෙකනා ෙවනුෙවන් අඩුම තරමින් මරණ සහතිකයක් ෙහෝ ලබා 
ගැනීෙම් වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ඒ ෙව්දනාව තිෙබන, කැක්කුම 
තිෙබන ෙදමවුපියන්ට, සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට සහ පවුෙල් අයට. 
අද  එක්නැලිෙගොඩෙග් භාර්යාව දරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් එක්ක උසාවි 
ගාව රස්තියාදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දකිනවා. සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන්ෙග් ඒ අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න 
සහතිකයක් ෙහෝ ඒ පවුලට නැහැ. ෙමවැනි පවුල් දහස් ගණනක්, 
ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. කවුරු ෙහෝ 
කියනවා නම්, ෙම්ක හමුදාව අපහසුතාවට පත්කරන්න, එෙහම 
නැත්නම් රණ විරුෙවෝ අපහසුතාවට පත්කරන්න, කවුරු ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක් අපහසුතාවට පත්කරන්න ගත් කියා 
මාර්ගයක් කියලා, ඒක ෙබොළඳ සිතුවිල්ලක් කියලා මම කියනවා. 
මට මතකයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතැම් නායකෙයෝ කිව්වා, 
තමන්ව විදුලි පුටුවට ෙගනියන්න හදනවා කියලා. පළාත් සභා 
මැතිවරණ ගණනාවකදී ෙව්දිකාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "මාව විදුලි 
පුටුවට ෙගනියන්න හදනවා" කියලා. මිනිස්සුන්ෙග් හැඟීම්වලට 
කථා කරලා තමයි මැතිවරණ ජයගහණය කෙළේ. ඒ හැඟීමවලට 
කථා කරන්න, කථා කරන්න සත්යය යටපත් ෙවනවා, සත්යය 
ඈතට යනවා; සත්යය විතරක් ෙනොෙවයි, ජයගහණයත් ඈතට 
යනවා කියලා මම කිව්වා. ඒක තමයි වුෙණ්. විදුලි පුටුවට 
ෙගනියන්න හදන වටපිටාවක් තිබුණා නම්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාටත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාටත් පින්සිද්ධ ෙවන්න 
අද ඒ අවදානෙමන් ඔය කියපු පුද්ගලෙයෝ මුදාෙගන තිෙබනවා 
කියන එක මම ෙම් සභාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. ඒක තමයි 
ලබාගත් ජයගහණය. ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුද්දක් යනෙකොට රටට දීපු 
ජයගහණය ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම කාරණයකටම 
ජාතිවාදය අවුස්සාගන්නවා නම්, ඒක තමන්ෙග් එකම ගැලවිජ්ජාව 
කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද කියන එක ගැන කාටවත් කථා කරන්න ෙදයක් 
නැහැ කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි. ධම්ම 
පදෙය් එක ගාථාවක් මම කියන්නම්. 

"අක්ෙකොෙධන ජිෙන ෙකොධං  -  අසාධුං සාධුනා ජිෙන 

ජිෙන කදරියං දාෙනන         -  සච්ෙචන අලිකවාදිනං" 

එහි ෙත්රුම, ''ෙකෝධ කරන තැනැත්තා ෙකෝධ ෙනොකිරීෙමන් 

1897 1898 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිනිය යුතුය. අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂකමින් දිනිය යුතුය. මසුරු 
තැනැත්තා දන් දීෙමන් දිනිය යුතුය. ෙබොරු කියන්නා සත්යෙයන් 
දිනිය යුතුය'' යන්නයි. ෙම් ගාථාෙව් තිෙබන කරුණු හතර ෙම් 
කියන ෙද්ශපාලනඥයනුත්, අද ඔය කෑ ගහන සුළුතර 
කණ්ඩායමත් සිහියට ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් ගරු සභාවට 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව අදහස් 
පකාශ කරන්න මටත් අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේට 
මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කර සිටිනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මෙග් අතට ආපු ගමන්ම මට ෙහොඳ 
කවියක් මතක් වුණා. කලිල් ජිබ්රාන් කියා කවිෙයක් හිටියා. ඒ 
කවියා ෙසොබාදහමත් එක්ක කවි ලියපු මිනිෙහක්. එක 
අවස්ථාවකදී ඔහු ෙමෙහම ලියනවා: 

"ඉපදීම වරදකි 

එයට දඬුවම මරණය 

මරණෙයන් මිදුමට 

දඬුවම් කළ යුතුය උපතට...." 

ඉපදීම කියන්ෙන් වරදක් නම් ඒකට ෙදන දඬුවම තමයි 
මරණය. මරණෙයන් මිෙදන්න නම් දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ උපතට. 
මම ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මෙග් ස්වාධීන අදහසක්. ෙම් 
පනතත් එක්ක අද මට දැනුණු ෙදයක් තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ආපහු 
සැරයක් හදනවා එක පැත්තකින් මරණයකට ජීවිතය ෙදන්න. 
අනික් පැත්ෙතන් ෙම් කාරණය. ෙම් ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක් 
ඡන්ද හම්බ ෙවන ෙවලාවක ඒ ඡන්ද හම්බ ෙවන ඔළු ෙගඩි ගණන 
ගණන් කරලා ඒ අයෙගන්, "උඹ ඉපදුෙණ් ඇයි?" කියන පශ්නය 
ඇහුෙවොත්, ඒකට ෙදන්න තිෙබන ෙපොදු උත්තරය ෙමොකක්ද කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සාමාන්ය ජීවිෙයක් බිහි ෙවන්න පුරුෂෙයක් සහ ගැහැනියක් එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ.  

පුරුෂෙයක් මතින් එක් වරකදී ශුකාණු මිලියන 500ක් විතර 
පිටෙවනවා. ඒ මිලියන 500න් එකම එක ශුකාණුවක් විතරයි 
මිනිෙහකුට ජීවිතය ලබන්න කලලයක් එක්ක ගැෙටන්ෙන්. 
එතෙකොටම ෙත්ෙරනවා මිලියන 500කින් එක්ෙකෙනක් තමයි ෙම් 
මිනිෙහක් ෙවන්න හදන්ෙන් කියා. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත්, ෙම් කථා කරන නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න වන මමත් 
ඒ 500කින් එකක්. මිනිෙහක් ෙවලා උපදින්න කල්ප ගණනක් ගත 
ෙවනවා කියා බුදු හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව් ඒකයි. ඒකට ෙහේතු 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙමන්න 
ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. 1983 අවුරුද්ෙද් එක දවසක 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැෙබන් දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුණ 
පිට ෙවලා යනවා. ඒ අය පිට ෙවලා යන්ෙන් ඇයි? රට ෙබදන්ෙන් 

නැහැ කියන එකට දිවුරලා ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න කිව්වාම ඒ අය 
නැඟිටලා යනවා. ඒ එක අවස්ථාවක්. ෙම් ආණ්ඩුව දැන් කියනවා, 
"ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු කණ්ඩායම් දැන් ජාතිවාදී 
හැඟීම්වලින් එහාට ගිහින්" කියා. බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ 
මන්තීවරයා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, "ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්ෙන් ජාතිවාදිෙයෝ" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මා ගැන එක ෙදයක් 
කියන්නම්. මම මාවරල මහා විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්න කාලෙය් 
සමහර දවස්වලට කෑෙව් දළුග්ගල ලයිෙම් නඩරාජා උයාෙගන  එන 
හුලංකීරිය අලයි. සව්ාධීන රූපවාහිනිෙය් වැඩ කරන කාලෙය් 
"වසන්තම්" නාලිකාෙව් වැඩ කරපු මෙග් සෙහෝදර මිතෙයක් 
ෙග්න කෑම එක කාපු මිනිෙහක් මම. ඒ නිසා මම ජාතිවාදිෙයක් 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  

උතුරු නැ  ෙඟනහිර අතුරුදහන් වූවා යයි සැලෙකන අය 
ෙවනුෙවන් ඒ සහතික නිකුත් කිරීම පිළිබඳවත් කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය මතක් කරන්නම්. 
ෙම්ක වන්ෙන් 1983 සිට පටන් ෙගන තිස් අවුරුදු යුද්ධයකින්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, 
1988-89 කාලෙය් -අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත- 60,000ක් තරුණයන් 
මියැදුණු හැටි. මියැදුණා ෙනොෙවයි මැරුවා. සමහර තරුණයන්ෙග් 
ෙබල්ලට ටයර් එක දමලා, කටට ෙපටල් වක්කරලා ගිනි තියලා 
මරලා දැම්මා. ඒ අම්මාට කිව්ෙව්, ෙගදරින් ගත්ෙත් ඒ දරුවා ෙහට 
උෙද්ට ෙගරදරට එවන්නම් කියායි. හැබැයි, ඒ හැම අම්මා 
ෙකෙනක්ම බලාෙගන හිටිෙය් තමන්ෙග් දරුවා ෙගදර එනතුරුයි.  

අද ගිහින් බලන්න, මාතර මුලටියන කියා හන්දියක් 
තිෙබනවා. ඒ මුලටියන හන්දිෙය් අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඇය 
අවුරුදු 75කට වැඩිය වයසයි. මම ඇය දකින්න ෙවලා දැන් අවුරුදු 
25කට වැඩියි. ඒ අම්මා ළඟ ෙගෝනි ෙදකක් තිෙබනවා. එක 
ෙගෝනියක තිෙබන්ෙන් පරණ ෙරදි; ෙකොෙහේ ෙහෝ මුල්ලකින් 
අහුලාෙගන ආපු ෙරදි. අනික් මල්ෙල් තිෙබන්ෙන් ගල්. තමන්ෙග් 
දරුවා අරෙගන ගිහින්. ඔහු තවම ෙහොයා ගන්න නැහැ. ඒ අම්මා 
තවමත් මුලටියන හන්දිෙය් ඉඳෙගන හිතට එන කථා කිය කියා 
ඉන්නවා. ඇය පිස්සු වැටිලා ඉන්ෙන්. ඔළුව අවුල් ෙවලා. ඒ මම 
දැකපු දකුෙණ් ඉන්න එක අම්මා ෙකෙනක් විතරයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරෙයක් කථා කරද්දී කිව්වා, "උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉන්න 
ෙදමළ මිනිසුන්ට තමන්ෙග් පාඩුෙව් ඉන්න ෙදන්න" කියලා. ඒෙක් 
ඊට එහා ගිය අර්ථය  නම්, ඔවුන්ට ෙවනමම ඉන්න ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීමයි ඒ කෙළේ. මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා, තිස් 
අවුරුදු යුද්ධය නිමා කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දායක 
වුණා කියන කාරණය මම දාන්ෙන් ෙදවැනි කාරණය හැටියට බව. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනොෙවයි, තිස් අවුරුදු යුද්ධය නිමා 
කෙළේ. ෙම් හැම ෙදයක්ම ෙසොබාදහම තමයි පාලනය කරන්ෙන්. 
මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෙපොෙළොව ෙබෙදන්න එපා කියන පළමු 
පණිවිඩය දුන්ෙන් ෙසොබාදහමයි කියන එක. ෙසොබාදහමට අනුගත 
ෙවලා යුද්ධය අවසන් කළා.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
උතුෙර් සමහර පවුල්වලට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් දරුවා තුරුළු 
කරෙගන ඉන්න  ඒ අම්මාෙග් ඇකෙයන් දරුවන් ගලවලා -අම්මා 
ඈතට විසිකරලා දමා- අරෙගන ඇවිල්ලා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
බඳවා ගත්තා.  තමන්ෙග් දරුවා එනකම් ඒ අම්මා තවම බලාෙගන 
ඉන්නවා. සමහර විට ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයාට ෙබෝම්බය 
බැඳෙගන පැනපු දරුවා, ඒ දරුවා ෙවන්න පුළුවන්. පාසල්වලට 
පැනලා පාසල්වලින් සමහර දරුවන් අරෙගන ගියා. ෙජයරාජ් 
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පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිවරයාෙග් කඳ ෙදකඩ කරපු දරුවා, ඒ 
පැහැර ෙගන ගිය දරුවා ෙවන්න පුළුවන්. අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඒ අම්මා තමන්ෙග් දරුවා ෙගදර එනකම් තවම බලාෙගන 
ඉන්නවා. ඒ අතුරුදහන්වීම් ඇතුළට ඒ දරුවාත් ඇතුළත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
නැ ෙඟනහිරින් මුස්ලිම් ජනතාව එළවනෙකොට ඔරුෙව් නැගලා 
සමහරු ආවා; සමහරු  පුත්තලමට පයින් ආවා. ඔරුෙව් අට 
ෙදෙනකුට, දහ ෙදෙනකුට විතරයි යන්න පුළුවන්. නමුත් විස්සක් 
තිහක් එක ඔරුෙව් නැග්ගා. සමහර අම්මලා තමන්ෙග් දරුවා 
ඇකෙය් ෙහොවාෙගන තද කරෙගන  පැය ගණනක් ඔරුෙව් ආවා.  
අත හිරිවැටිලා ඇයටත් ෙනොදැනීම  තමන්ෙග් දරුවා මහ මුහුදට 
වැටුණා. ඉතින් යන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියලා ඒ අම්මත් 
මුහුදට පැන්නා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් 
ජනතාවට අවසානෙය් අමතක වුණා, ඒ මිනිසුන්ට ජීවිතය දුන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා. ඔවුන් ජනවාරි 8 ෙවනිදා කතිරය 
ගැහුෙව් අනික් පැත්තට. ෙමොකක්ද, තත්ත්වය? ෙලෝකෙය් 
සාමාන්ය ස්වභාවය, සාමාන්ය තත්ත්වය  නායකෙයක් එළියට 
දමනවා නම් ඊට වඩා දක්ෂ නායකෙයක්, දක්ෂ මිනිෙහක් ෙගන 
ඒමයි. ඒක තමයි ෙලෝකෙය් න්යාය වන්ෙන්. නැඟිටින රටවල 
විධිය ඒකයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් ෙමොකද වුෙණ්? අෙප් රෙට් ෙවච්ච 
ෙද් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. හැබැයි, ෙම් එකින් එක පපුවලට 
තට්ටු කරලා  ෙවච්ච ෙද් ෙමොකක්ද, කියලා බලන්න. ඔවුන් කියාවි 
සත්ය ෙමොකක්ද, කියලා. එදා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොඩිවැල් දමපු 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද ගල්වලින් ගහනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ  
හැම ෙද්කටම ෙදොස්තරලා දන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ රට යන පැත්ත ෙම්කයි කියලා. රටට 
හැෙදන ෙලෙඩ් ෙම්කයි කියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙපන්වා 
දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ලක්ෂ හතරක්, පහක් රෙට් තිෙබන ඡන්ද 
තවමත් තමන්ෙග් ෙගොඩට එකතු කර ගන්න ඔවුන් උත්සාහ 
කරනවා. ෙමොකද, ඔවුන් ගත් මඟ නිවැරදියි කියා ෙපන්වන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයක් ෙමතැනදී 
කිව්වා, "මට සැකයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් කරන්න හදන්ෙන් අපිව 
රැවටීමක්ද? එෙහම නැත්නම් ජාත්යන්තරයට ෙම්ක නිකම් ෙපන්වා 
ෙදන්න කරන්න හදන ෙදයක්ද?"  කියලා. මම කියනවා,  ඔව්. ෙම් 
කරන්ෙන් ඔබව රැවටීමක්. ඔබ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තරයත් 
රැවටීමක් ෙම් කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙපොළෙව් සැබෑ සංහිඳියාව හදනවා නම් කරන්න තිෙබන්ෙන් එක 
ෙදයයි. ඒ ෙම් ෙපොෙළොෙව් සැබෑ ආදරය වැපිරීම විතරයි. එෙහම 
නැතිව ඔවුන්ට අවශ්ය ෙද් ෙවන් ෙවන්ව කඩලා දීලා ඉවර ෙවලා 
දකුෙණ් සිටින ජනතාව උළුප්පන එකවත්, දකුෙණ් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් නැති කරලා ආපසු සැරයක් ෙමන්න අෙප් 
අයිතිවාසිකම් ලැබුණා කියලා ෙදමළ සහ මුස්ලිම් මිනිස්සු රවට්ටන 
එකවත් ෙනොෙවයි. දලුග්ගල ලැයිෙම් නඩරාජා හදාෙගන එන 
හුළංකීරිය අලය කන්න මට පුළුවන් වුණා නම්, ෙම් රෙට් හැම 
ෙකෙනකුටම පුළුවන් ඒ සංහිඳියාව හදා ගන්න. හැබැයි, වැෙඩ් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුෙර් ඉන්න මිනිස්සු ටික බලාෙගන ඉන්නවා, 
මෙග් මිනිසුන්ෙග් ඡන්දය මට විතරක් හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
කියලා. එතෙකොට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ෙම් ජාතියට ෙවනම 
රටක් ඕනෑ" කියලා.  අන්න එතැනදී  ඔවුන්ෙග් ජාතීන් ටික එකට 
එකතු ෙවනවා. නමුත් දකුණට ඇවිල්ලා, ආණ්ඩුව ඇතුළත ඉන්න 
සමහර පිරිස් කියනවා, "එෙහම ජාතිවාදයක් නැහැ" කියලා.  

සිංහල මිනිෙහකුට ගහලා, පාගලා කාණුෙව් දැම්මත් අද 
නැඟිට්ටවන්න එක මිනිෙහක්වත් නැහැ. ඇයි? "ජාතිවාදිෙයක්" 
වනවා. "ජාතිවාදිෙයක්" කියනවා. මම කියන්ෙන්, ඒක ෙනොෙවයි 
ෙවන්න ඕනෑ. හැම මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක්ම, හැම ෙදමළ 

මන්තීවරෙයක්ම අෙප් සෙහෝදරෙයක් විධියට පිළිගන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා නම්, ඒ විධියට ෙම් රෙට්ම පිළිගන්න 
පුළුවන්කමක් නැත්ෙත් ඇයි? එය ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. මවලා 
තිෙබන මිථ්යාව ඇතුෙළේ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සෙහෝදරත්වය ෙපන්වන්න ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව වැරදි ගමනක යනවා. ජාත්යන්තරයත් 
ෙගොනාට අන්දවමින්, රෙට් මිනිස්සුත්  ෙගොනාට අන්දවමින් ෙම් 
යන්ෙන් වැරදි මාර්ගයක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ 1982 අවුරුද්ෙද් පැවැතුණ සංවර්ධන සභා ඡන්දය. සංවර්ධන 
සභා ඡන්දය දිනවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බස්වලින් 
මිනිසුන් පටවා ෙගන, ෙකෝච්චිෙය් මිනිසුන් පටවා ෙගනයි ගිෙය් 
යාපනයට. යාපනයට ගිහින් යාපනෙය් පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බා. 
යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බාට පස්ෙසේ, ඒක බලාෙගන හිටපු 
මුරකරුවා දරාෙගන ඉන්න බැරිව ගිනි මැලයට පැනලා, පිච්චිලා 
මැෙරනවා. යාපන පුස්තකාලෙය් මුරකරු හැටියට හිටිෙය්ත් 
අතිශය සුන්දර මිනිෙහක්. අතිශය සුන්දර මිනිෙහක්; මනුස්සෙයක්. 
මනුෂ්යත්වෙයන් පිරිණු මිනිෙහක් යාපනෙය් හිටිෙය්. හැබැයි, ඒක 
ෙවන් කෙළේ ෙද්ශපාලනඥයා විසින්. මම කියන්ෙන්,   ෙදමළ, 
මුස්ලිම් හා සිංහල ජනතාව අතර සැබෑ සමඟිය ඇති කරන්න 
අදටත් පුළුවන්; වුවමනාව තිෙබනවා නම්, අදටත් පුළුවන්. හැබැයි 
ෙම් ෙගන යන්ෙන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් "ජාතිවාදින්" 
කියලා ෙපන්නන්නයි. අපි ජාතිවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි කවදාවත් 
ජාතිවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි කියනවා, "සැබෑවටම රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාට වඩා අපි ජාතිකවාදිෙයෝ සහ ෙදමළ මුස්ලිම් 
මිනිසුන් ගැන හිතන මිනිස්සු" කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. 1982-
1983 කාලෙය්දි වාෙග් අපි කවදාවත් මහජන පුස්තකාලය 
පුච්චන්න ගිෙය් නැහැ. යාපනෙය් මිනිසුන්ට හානියක් කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අලුත්ගම සිද්ධිය? 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම අලුත්ගම සිද්ධියත් කියන්නම්. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඕනෑ නම් අලුත්ගම සිද්ධිය ගැන මම කියලා ෙදන්නම්. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
අලුත්ගම සිද්ධිය මම කියන්නම්. සෙහෝදර මන්තීතුමා, මුස්ලිම් 

මන්තීවරෙයක් ඔය කථාව මතු කිරිම ගැන මට සතුටුයි. ෙම් කථාව 
මම කලින් කිව්වා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේට මම මතක් කර ෙදන්න 
ඕනෑ. 

එදා එල්ටීටීඊ සංවිධානය නැ ෙඟනහිෙරන් මුස්ලිම් ජනතාව 
එළවනෙකොට සෙහෝදර මන්තීතුමා, ඒ ජනතාව මහ මුහුදට 
පැන්නා. හැබැයි, තමුන්නා න්ෙසේලා අද ෙබ්රිලා ඉන්ෙන්ත් ඒ නිසා. 
අපට කවදාවත් කවුරුත් උගන්වලා නැහැ. අපි ඉෙගන ෙගන 
තිෙබන්ෙන් බුදු දහෙමන්. අෙප් බුදු හාමුදුරුෙවෝ තමයි අපිට 
ඉගැන්වූෙය්, "කෘතගුණ දක්වන්න" කියන ෙද්. බුදු ෙවන්න පිට 
දුන්න ෙබෝ ගහ දිහා සතියක් මුළුල්ෙල් බලාෙගන ඉඳලා බුදු 
හාමුදුරුෙවෝ අපට ඉගැන්වූවා, කළගුණ සලකන විධිය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහින්ද රාජපක්ෂට කළගුණ සලකන්න එපා. 

1901 1902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජීවිතය ෙබ්රලා දුන්නාට කළගුණ සලකන්න එපා. හැබැයි, 
පපුෙවන් හිතන්න. "මහින්ද ෙනොහිටියා නම්, මමත් ෙමතැන ඉන්න 
විධියක් නැහැ" කියන එක විතරක් හිතන්න. මමත් ඉන්න විධියක් 
නැහැ කියන එක විතරක් හිතන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හෘදය 
සාක්ෂියත් එක්ක ජීවත් වන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම මා ෙම් 
ෙවලාෙව්දී කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව්දීත් 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුව විවිධ පනත් ෙගෙනනවා. විවිධ පනත් 
ෙගනැල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්ෙන්, ෙබොයිලර් කුකුළු පැටිෙයක්. 
ගරු මංගල සමරවීර  අමාත්යතුමා මෙග් දිස්තික්කෙය් එවකට හිටිය 
නායකතුමා; අදත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
එම දිස්තික්කෙය් නායකතුමා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කිසිම හදිසියක් තිබුෙණ් නැහැ" කියලා. 
කිසිම හදිසියක් තිබුෙණ් නැහැ කිව්වා. හැබැයි, ෙම් හැම ෙද්ම 
ෙසප්පඩ විඡ්ඡාවක්. ෙම්කට කියන්ෙන්, "ෙසප්පඩ විඡ්ඡාව" කියලා. 
ෙම්කට අපි සාමාන්යෙයන් ජන වහෙර්දී කියනවා, "වයර් මාරු 
වුණු බුදුරැස් වළල්ල" කියලා. වයර් මාරු වුණාට පස්ෙසේ තැන් 
තැන්වලිනුයි පත්තු ෙවන්ෙන්. අපට ෙහොයා ගන්න බැහැ බුදු රැස ්
වළල්ල හරියට පත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. 
ෙම් ආණ්ඩුවට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වයර් මාරු වුණු බුදු රැස් 
මාලාව වාෙග් වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් කිව්වා මිනිෙහක් 
ඉපෙදන විධිය. මිනිෙහක් ඉපෙදන්න ශුකාණු මිලියන 500කින් 
එකයි වැඩ කරන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි මිනිෙහක් ඉපෙදන්ෙන්. 
ඒෙකන් ඉපදුණු මිනිෙහක් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා,  "රටට ඕනෑ විධිෙය්, ජනතාවට ඕනෑ 
විධිෙය්, ෙම් රෙට් ජීවත් වන සැබෑ මිනිසුන්ට වුවමනා වන විධිෙය් 
ඇත්ත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න" කියා. නිකම්ම නිකම් 
ශුකාණුවක් විධියට ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කිරීම 
ෙනොෙවයි අපි කරන්න ඕනෑ. අපි කරන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සැබෑ මිනිසුන්ට ඕනෑ කරන, සැබෑ මිනිසුන්ෙග් 
යහපත ෙවනුෙවන් ඕනෑ කරන සත්ය ෙම් ෙපොෙළොෙව් වපුරණ 
එකයි. ඒකයි ඕනෑකම. හැබැයි, ෙම් ෙවලාෙව් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
"බුදු හිමියන්ටත් කලියුගෙය් ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි." කියලා. ඒක 
තමයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සැබෑ ධර්මයක් කවුරුවත් රකින්ෙන් 
නැහැ. ඉස්ලාම් ආගමත් එෙහමයි.  කිස්තියානි ආගමත් එෙහමයි. 
බුද්ධාගමත් එෙහමයි. ෙබෞද්ධෙයෝ නැහැ. කිතුණුෙවෝ නැහැ. 
ඉස්ලාම්වරු නැහැ. එක එක්ෙකනා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු 
ෙවනුෙවන් තමයි කියා කරන්ෙන්. කවුරුත් කියලා නැහැ, "ආගම 
රැකපන්." කියලා. බුදු හාමුදුරුෙවෝ කියලා නැහැ, "බුදු දහම 
රැකපන්" කියලා. හැබැයි, මිනිෙහක් බුද්ධාගෙම් සැබෑ අර්ථය 
දන්නවා නම්, බුද්ධාගම රකිනවා. කිසිම ආගමකින් කියලා නැහැ, 
තමන්ෙග් ආගම රැකපන් කියලා. බුදු හාමුදුරුෙවෝ කියලා 
තිෙබන්ෙනත්, "බුදු දහම රඳා පවතින්ෙන්, අවුරුදු 5,000යි." 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයාට ෙම් කාරණය ගැනත් මතක් කරමින්   මම කථාව 
අවසන් කරන්නම්. එතුමා කිව්වා, "අලුත් පක්ෂ හදන්න එපා. 
එෙහම හැදුෙවොත් එදාට ඒ ෙගොල්ලන්ට සිදු වන්ෙන් පාෙර් ඇවිද 
ඇවිද සිටීම තමයි" කියා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
හදන්න එපා කිව්ෙව් නැහැ. 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
හදන්න කියලා! හරි. මම ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, බුදු හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙවත්, "සියලු ෙද් 
නැෙසනවා" කියලායි. මම ෙම් ෙවලාෙව් පාර්ථනා කරනවා, බුදු 
දහම පවතිනවාටත් වඩා අවුරුදු දස දහස් ගණනක් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ෙම් ෙපොෙළොෙව් පවතීවා! කියලා.  

හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමනි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙම් ෙපොෙළොෙව් ති ෙය්වි. හැබැයි, 'එක රටක්' 
කියන එක ෙම් ෙපොෙළොෙව් නැති ෙව්වි. තමුන්නාන්ෙසේලා යන්න 
හදන්ෙන් එතැනටයි. අපි පක්ෂය හැදුෙවොත්, අන්න එදාට පාෙර් 
කවුරු හරි ඇවිදෙගන යාවි. හැබැයි, ෙම් ෙකනහිලිකම් රටට කරන 
මිනිසුන්ට පාෙර් ඇවිදෙගන යන්න සත්ය අවෙබෝධ කර ගත්ත 
සිංහල මිනිස්සු, ෙදමළ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉඩ තියන එකක් 
නැහැ.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් ෙද්ත් කියන්න ඕනෑ. ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමනි, මට පසු ගිය දවසක මුස්ලිම් සෙහෝදරෙයක් 
හම්බවුණා. ඒ සෙහෝදරයාත් මට කිව්ෙව්, තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ව 
ෙබ්රුවල කතාන්දරයමයි. ඒ සෙහෝදරයා මට කිව්ෙව්, 
"මහත්තෙයෝ, පල්ලිය ගිනි තියනවා කියලා ෙබොරුවට කවුරු හරි 
රැඟුවත්, ෙම් ෙගොන් වැෙඩ් නම් ආපහු කරන්ෙන් නැහැ" කියලායි. 
පල්ලිය ගිනි තියනවා කියලා කිව්වත්, ෙම් ෙගොන් වැෙඩ් ආපහු 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ සෙහෝදරයා කිව්වා. ෙම් තමයි සාමාන්ය 
මිනිසාට සත්ය අවෙබෝධ වන විධිය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙගෞරවනීය 
පණාමය පුද කරමින්, ඔබ සියලු ෙදනාටම ම ෙග් කථාව අසා සිටීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 
[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කරපු  

විපක්ෂෙය් ඒ කණ්ඩායෙම් මන්තීවරයාෙග් අෙඳෝනාව මම 
අහෙගන හිටියා. එතුමා ෙලොකු අෙඳෝනාවක් කළා. සාමාන්යෙයන් 
එතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායෙම් ඉන්න අෙනක් මන්තීවරුන්ට වඩා 
එතුමා හෘදය සාක්ෂිය ගැන කථා කළා; අවංකභාවය ගැන කථා 
කළා. ඔය වාෙග් කථා මම මීට කලින් අහලා තිෙබනවා. 88-89 
කාලෙය් සුනිල් මාධව කියලා මාධ්යෙව්දිෙයක් හිටියා. ඒ 
මාධ්යෙව්දියාත් ඔය වාෙග් තමයි කථා කරන්ෙන්. දැන් කථා කරපු 
ගරු මන්තීතුමාත් මාධ්යෙව්දිෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරලා, 
මාධ්යයට සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසා තමයි ඔය වාෙග් මාධ්යයට 
සම්බන්ධ වචන පාවිච්චි කරලා කථා කරන්ෙන්. එතුමා කෙළේ 
ෙලොකු අෙඳෝනාවක්. ඒ කථාෙව් සාරාංශය ගත්තාම ඒ 
කණ්ඩායෙම් ඉන්න සමහර මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලට වඩා යම් 
යම් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. නමුත් අවසානෙය්දී එතුමා ආෙයත් 
එකම තැනටමයි එන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඒක නරකයි ද? 

1903 1904 

[ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 
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ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අද අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව අද දවස පුරා පැවැත්ෙවන විවාදයට අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ආෙව් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනතත් එක්ක ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන විශාල විවාදයක් තිබුණු බව. 88-
89දී ෙම් රෙට් තිබුණු භීෂණයත් එක්ක එදා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් හිටපු, අද කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරන ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමායි අෙප් රට තුළ Amnesty International සංවිධානෙය් 
ශාඛාවක් පිහිටුවන්න ඕනෑ කියලා එදා උද්ෙඝෝෂණය කළා. ෙම් 
රට තුළ අතුරුදන් වූ අය ෙසොයන්න ජාත්යන්තර Amnesty 
International සංවිධානෙය් -ක්ෂමා සංවිධානෙය්- ශාඛාවක් 
ලංකාෙව් ස්ථාපිත කරන්න කියලා, අද කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා එදා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා ෙවලා සිටියදී ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
එක්ක එදා ජිනීවා නුවරට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා. එදා එෙහමයි 
ඒ ෙගොල්ලන් වැඩ කෙළේ. එදා ඒ ඉල්ලීම කරලා, අද නැවත 
වතාවක් අපිව ආපස්සට ෙග්න්න හදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් 
ගත්තාම ෙම්ක විශාල ජයගහණයක් බව අපි දන්නවා. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ පශ්නය දකුණට විතරක් ෙනොෙවයි, 
උතුරට විතරක් ෙනොෙවයි, නැ ෙඟනහිරට විතරක් ෙනෙවයි, ෙම්ක 
රෙට් සමස්තයක් විධියට බලපාන පශ්නයක්. යම් යම් ෙද්ශපාලන 
කාරණා මත අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
කාරණාවන් නැතිව අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. යම් යම් 
ෙපෞද්ගලික වුවමනාකම් මත අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා 
අපි දන්නවා, "අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය" 
ජනතාව ලබා ගත් විශාල ජයගහණයක් බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ආණ්ඩුව 2015දී ලබා ගත් ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් තිෙබන සමාජ 
සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් පසු ගිය කාලය පුරාම අපි යම් යම් 
ආයතන ස්ථාපිත කළා. අපි විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය, ෙපොලිස් ෙකොමිසම, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම, අල්ලස් 
ෙකොමිසම පිහිටුවලා, ෙම් රෙට් රාජ්ය ආයතනවලට ස්වාධීනව වැඩ 
කරන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කළා. ඒක ස්ථාපිත කළා. පසු 
ගිය කාලෙය් අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත ෙගනාවා. පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරලා, 
පජාතන්තවාදය ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කරලා, ඒවා ජනතා 
ජයගහණ හැටියට තමයි අපි දකින්න ඕනෑ. ෙම් මරණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
අපි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ලබා ගත්ත 
විශාල ජයගහණයක් හැටියටයි. උතුෙර් තරුණයන් ෙවන්න 
පුළුවන්, දකුෙණ් තරුණයන් ෙවන්න පුළුවන්, නැ ෙඟනහිර 
තරුණයන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් ඉපදිච්ච 
තරුණෙයෝ; ෙම් රෙට් අම්මලා, තාත්තලාට ඉපදිච්ච දුවා දරුවන්. 
ඒ නිසා ඒ කවුරුවත් අතුරුදහන් කරන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. 
කවුරුන් ෙහෝ අතුරුදහන් කරනවා කියලා කියන්ෙන් ඒක සාපරාධී 
කියාවක්. එවැනි පුද්ගල අතුරුදහන් කිරීමක් කරන්න නීතිෙයන් 
අයිතියක් කාටවත් ලබා දීලා නැහැ. යම් යම් ෙද්වලට සම්බන්ධ 
වැරදිකාර යන් ඉන්නවා නම්, එවැනි අයට කටයුතු කරන්න ෙම් 

රෙට් අධිකරණයක් තිෙබනවා. ඒ අධිකරණ කියාවලියට අපි ඒ 
අයව සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, කිසියම් 
පුද්ගලයකුව අතුරුදහන් කිරීම සාපරාධී වරදක් ෙලස අද 
ජාත්යන්තරව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි දන්නා ෙදයක් 
තමයි, එය අනිවාර්ෙයන්ම දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කියන එක. 
ඒක මානව වර්ගයාෙග් පැත්ෙතන් බැලුවත් අපරාධයක් වනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ආයතනය ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික අරමුණු වූ ෙය්, ඉදිරි 
කාල ය තුළදී රට තුළ ෙමවැනි ෙද්වල් කියාත්මක  ෙනොවීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් විශාල ජයගහණයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. පසු ගිය 
මැතිවරණ කාලවලදී පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් යහ පාලන රජය 
විසින් ලබා දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දු එකින් එක අද අපි ඉෂ්ට  කරෙගන 
ඉදිරියට යනවා. නැවතත් ෙම් රට ආපස්සට ෙගන යන්න ෙනොදී, 
ෙලෝකයත් එක්ක -ජාත්යන්තරයත් එක්ක- එකතු වී ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් සියලුම රටවල සහෙයෝගය අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව යනාදී සියලු 
රටවල සහෙයෝගය ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. අප රටට 
එෙරහි ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය ගැන තිබුණු භය අපට නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට මතකයි, ෙම් තිබුණු භය නිසා, පසු ගිය කාලෙය් -
මැතිවරණ කාලවලදී- සමහර අය එක එක තැන්වල එක එක 
ෙද්වල් ෙදොඩව-ෙදොඩවා ගිය අන්දම. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෙදඩවීම, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කියවීම අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත් අද නවත්වා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ජාත්යන්තරය අපිත් සමඟ ෙම්  ෙම් ගමන යන්න එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අද අපි ලැහැස්ති ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග් 
ෙමොෙහොතක තමයි අපි අද ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ජාතික සංහිඳියාව ඇති 
කර ගත්ත ෙමොෙහොතක්. ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්. ඒ නිසා ෙම් 
ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ අය ෙම්කට කියන එක ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, අපි හමුදාව බිල්ලට ෙදන්න හදනවා; අපි 
හමුදාව පාවලා ෙදන්න හදනවා කියන එක. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙකොෙහේවත් එෙහම එකක් සඳහන්ව නැහැ. දැන්, ෙම් 
ෙද්ශෙපේමී කණ්ඩායමම තමයි අපි හමුදාව පාවලා ෙදන්න හදනවා; 
අපි හමුදාව බිල්ලට ෙදන්න හදනවා කියලා ෙලෝකයට කියන්ෙන්. 
හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුෙවෝ 5,100ක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඒ හමුදා ෙසොල්දාදුවන් 5,100ක් අතුරුදහන් කෙළේත් 
හමුදාවද කියලා ෙම් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායෙමන් අපට අහන්න සිදු 
වනවා. ෙමොකද,  ෙම් අය කියන්ෙන් අපි අෙප් හමුදාව  පාවලා 
ෙදන්න හදනවා කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම ෙදයක් නැහැ. නමුත්, 
ෙම්ෙක් ෙපොඩි අවදානමක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ අවදානම? පසු 
ගිය කාලය පුරාම ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
ෙබොෙහෝ උත්සාහයන් කළා. නමුත්, එය කර ගැනීමට 
ෙනොහැකිවීෙමන් ඇති වූ පරාජය තුළ ඔවුන්ෙග් ඒ වියරුව නතර 
කළත්, නැවතත් එය පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් අය තිවිධ හමුදාව 
ගැන කථා කරමින්, අපි එය බිල්ලට ෙදන්න හදනවාය කියලා 
කියමින් තිවිධ හමුදාව උසි ගන්වන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද් තුළින් හමුදාවට ආමන්තණය කරනවා. ඒ 
ආකාරයට හමුදාවට ආමන්තණය කිරීම තුළින් ඒෙගොල්ෙලෝ 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඇති, ෙම් රජයට විරුද්ධව හමුදාෙව් 
කුමන්තණයක්, හමුදාෙව් කැරැලිකාරත්වයක් මතු කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා. එවැනි උත්සාහයක් ෙම් කණ්ඩායම ඇතුෙළේ 
තිෙබනවාය කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කථා කරන්ෙන් තිවිධ හමුදාව ගැන.  

1905 1906 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි කියාවන් තුළින් 
හමුදාව උසි ගන්වලා, හමුදාව භය කරවලා, හමුදාව පාරට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්ද කියන සටන් පාඨයක් ෙම්ක ඇතුෙළේ 
තිෙබනවායි කියන එක ගැන අෙප් අවධානයට ලක් කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙමය ෙලෙහසිෙයන් තකන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමවැනි සටන් පාඨයක් භාවිත කිරීම ඉතාම බරපතළ පශ්නයක්. 
හමුදාව ගැන කථා කරලා ෙද්ශපාලනයට හමුදාව ඈඳා ගන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් අය පරාජය ෙවලා වියරු 
වැටිලායි ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට නැවත බලය ලබා ගැනීම ගැන 
ෙප්නෙතක් මානයක විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට බලය 
නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ අයෙග් 
හැම කියාකාරිත්වයක් ෙදසම බැලුවාම අපට ෙපනී යන්ෙන්, 
ජනතාවෙගන් විෙයෝ වුණු, ජනතාවෙගන් ඈත් වුණු 
කියාකාරිත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන් කියන එකයි.  

පාද යාතාව ගැන අපි බැලුවා. පාද යාතාව අසාර්ථකයි. ඒ අය 
හැම ෙදයකින්ම බැලුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කඩාකප්පල් 
කරන්න පුළුවන්ද කියලායි. හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරෙය් 
පළමුෙවනි පැය ෙදක තුළදී ගරු සභාව මැදට පැනලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතය අවුල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා 
බැලුවා. ඒක අසාර්ථකයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් යහ පාලනයට 
විරුද්ධව ගන්න උත්සාහ කරපු හැම ෙදයක්ම -හැම 
වැඩසටහනක්ම, හැම වැඩ පිළිෙවළක්ම- අසාර්ථක වුණා. ඒ 
අසාර්ථක වීම නිසා නැවත ඒ අය බලනවා, ෙකටි මාර්ගයකින් 
බලයට එන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද කියා. ෙකටි මාර්ගයකින් 
බලය අල්ලන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙම් 
ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම අද කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. 'හමුදාවට 
ආමන්තණය' කියන එක එහි එක පතිඵලයක්; එක සටන් පාඨයක් 
බව අප මතක තියාගන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා අපි එයට මුහුණ ෙදන්න ලැහැස්ති වන්න ඕනෑ. රජයක් 
හැටියට ඒ ෙද්ශපාලනික මතවාදය  පරාජය කරන්න අපි ලැහැස්ති 
වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති 
කරලා, ෙම් රෙට් ජාතින් අතර එක්සත්කම හදලා, ෙම් රෙට් යුද 
ගිනි දැල් අවුළන ඒ බලෙව්ග පරාජය කරලා, එක්සත් රටක්,         
ශී ලාංකිකයන් ෙලස අපට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් රටක්, 
එකට ගමනක් යන්න පුළුවන් රටක්, යහපත් අනාගතයක් ගැන 
සිතන්න පුළුවන් රටක් ෙලස ෙම් රට හදන්න තමයි අපි 2015 
ජනවාරි මාසෙය්දී ඒ ජන වරම, යහ පාලනෙය් ජයගහණය ලබා 
ගත්ෙත්. එෙහම නම්, ඒ ජන වරම ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම රජයක් 
හැටියට අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රට ආපස්සට ෙගන යන්න, 
ෙම් රට නැවත ම්ෙල්ච්ඡත්වය කරා ෙගන යන්න, ජාතිවාදය 
අවුස්සා ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජාතින් අතර ෙභ්ද 
භින්නතා ඇති කරලා නැවත ෙම් රට විනාශ කරන්න කාටවත් ඉඩ 
ෙදන්න අපට බැහැ. අප ලබාගත් ඒ ජයගහණ -ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ජයගහණ- ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී 
සිටින්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඇවිල්ලා සිටින ෙම් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය ඉතාම වැදගත් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්. මා විශ්වාස 
කරනවා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය හැදීම 
ඉතාම පජාතන්තවාදි ජයගහණයක් කියා. ෙම් කාර්යාලය, උතුර, 
නැෙඟනහිර විතරක් ෙනොව දකුණ, බස්නාහිර ඇතුළු සියලු 
පෙද්ශවල ජනතාවට, තමන්ෙග් තාත්තා අහිමි වූ, තමන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා අහිමි වූ, තමන්ෙග් භාර්යාව අහිමි වූ, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා අහිමි වූ සියලුෙදනාට මනුෂ්යත්වෙය් නාමෙයන් 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් හදපු කාර්යාලයක්. ඒ 

කාර්යාලය ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ජනතාව ලබාගත් 
ජයගහණයක්. ජනතාව ලබාගත් ඒ ජයගහණය ජාතිවාදයට, 
ආගම්වාදයට, ම්ෙල්ච්ඡත්වයට යට කරන්න නැවත ඉඩ ෙදන්න 
එපා කියන එක තමයි අපි රජෙයන් ඉල්ලන්ෙන්. රජෙය් වගකීම 
හැටියට අප දකින්ෙන් එයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, තවත් 
කාරණයක් කියන්න මා  කැමැතියි. පසු ගිය කාලය පුරා ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පියවර කීපයක් ෙගන 
තිෙබනවා. අපි ඒ පියවර කීපය සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. අපි ඒ සාර්ථකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අපට දුර 
ගමනක් යන්න තිෙබනවා. ෙම් ලබාගත් ජයගහණ අප තවත් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ ජයගහණය තවදුරටත් ආරක්ෂා 
කරෙගන ඉදිරිෙය්දී කරන්න තවත් ෙලොකු ෙද්වල් තිෙබනවා; 
ෙසොයන්න තවත් ෙද්වල් අපට තිෙබනවා. එක්නැළිෙගොඩට 
ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ෙසොයන්න ඕනෑ. ලසන්ත විකමතුංගට 
ෙමොකද වුෙණ් කියා ෙසොයන්න ඕනෑ. තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය ගැන 
ෙසොයන්න ඕනෑ. එවැනි හුඟක් ෙද්වල් ෙසවීෙම් කාර්යය ඉදිරිෙය්දී 
අපට කරන්න තිෙබනවා. ඒවා ෙසොයන්න නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න නම් අප ලබාගත් ෙම් ජයගහණ 
ආරක්ෂා කරෙගන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. මට කාලය ලබා 
දුන්නාට තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. එතුමාෙග් කථාවට 

ෙපර, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
[අ.භා. 4.53] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අද ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙවලාෙව් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ඉඩ දීම 
ගැන නැවතත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. අතීතය දිහා බලන ෙකොට අපි දැක්කා, පසු ගිය 
වකවානුෙව් හිටපු පාලකයන් ෙම් රට පාලනය කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එක. යුද්ධෙයන් පසුව -යුද ජයගහණෙයන් පසුව- එදා ඒ 
අය ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද? ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරගන්න බැරි වීම නිසා ඒ අය ෙකෙර් ජනතා පසාදය, ජනතා 
විශ්වාසය නැති වුණා. නැති වූ විශ්වාසය යළි ඇති කරගන්න 
ෙකොච්චර ෙපොෙරොන්දු දුන්නත්, ෙකොච්චර ෙබොරු කිව්වත් ජනතාව 
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව  පතික්ෙෂේප කළා.  

1907 1908 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් ෙකෙරන කටයුතුවල 
විනිවිදභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. "රෙට් සෑම ජාතින්ම එකමුතුව 
ජීවත් වන්න ඕනෑ, ජාතින් අතර සංහිඳියාවක් ඇති වන්න ඕනෑ" 
කියන අදහසින් තමයි මහ ජනතාව එළියට බැහැලා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති වශෙයන් පත් කරන්න කටයුතු 
කෙළේ. ඒ තුළින් අෙප් ආණ්ඩුවට හැකි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රටට 
අවශ්ය අණ පනත් සම්මත කර ගන්නත්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ස්ථාපිත කරන්නත්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව සිදු වන විශාල 
කර්තව්යයක් තමයි ෙම් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) පනත සංෙශෝධනය කිරීම. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
වැදගත්කම වන්ෙන් අතුරුදහන් වූවන් සඳහා "දක්නට ෙනොමැති 
බවට සහතිකයක්" ලබා ගැනීමට හැකි වීමයි. එදා අෙප් රෙට් 
අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධෙයන් මිනිස්සු අතුරුදහන් 
වුණා. උතුරු-නැ ෙඟනහිර පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් 
ජනතාවටත් ඒක බලපෑවා. ඒ අතුරුදහන් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් 
අම්මලා, තාත්තලා, දරුවන්, ඥාතීන්, තමන්ෙග් පුතා ෙහෝ තාත්තා 
ෙගදර එනකල් බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
ඒ අයට යම් කිසි සහතිකයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒ අම්මලා, තාත්තලා, නැත්නම් සැමියා, බිරිඳ 
කර ගන්න ෙදයක් නැති වුණාම ගිහිල්ලා මරණ සහතිකයක් ලබා 
ගන්නවා. මරණ සහතිකය ලබා ගන්ෙන් ෙමොකද? මරණ සහතිකය 
ලබා ගත්තාම ඒ තුළින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්න පුළුවන්; 
බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්; ඉඩම් අයිතිය ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන් වන නිසායි. ඒ වුණාට අතුරුදහන් වුණු 
පුද්ගලයා මැරිලාද, නැද්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. අද ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව දක්නට ෙනොමැති බවට 
සහතිකයක් - Certificate of Absence - ලබා දීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. මම හිතන විධියට ඒක ඉතා වැදගත් ෙදයක්. යම් 
පුද්ගලෙයක් තමන් හිටපු ස්ථානයට එන්ෙන් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා කලින් සැරිසැරූ පෙද්ශයට 
එන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම එන්ෙන් නැති ෙවන්න 
ෙහේතු තිෙබනවා. යුද්ධය නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ස්වභාවික විපතක් 
නිසා ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් බලහත්කාරෙයන් රැෙගන 
ගිය නිසා ෙවන්නත් පුළුවන්, ෙද්ශපාලන පශ්න නිසා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් ඒ අයෙග් පවුල්වල අයට වගකීමක් ඇතුව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. යම් පුද්ගලෙයක් 
අතුරුදහන් වුණාට පසුව ඒ පවුෙල් අයට ආර්ථික පශ්න ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමවැනි සහතිකයක් ලබා දීෙමන් ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් යම් සාධාරණයක් ඉටු ෙවනවා.  

මීට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, එදා ඒ පනත 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන ෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පුත රත්නය ගිහිල්ලා ෙවනම කූඩාරමක් ගහෙගන, එතැනට 
ඇවිල්ලා මරණ සහතිකය ලබා ගන්න, ඒ තුළින් විශාල මුදලක් 
ලබා ෙදනවා කියලා බලපෑම් කරලා තිබුණා කියලා. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් එවැනි ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. සෑම ෙදනාටම 
සාධාරණය ඉටු ෙවනවා. දකුෙණ් ජීවත් ෙවන පුරවැසියන් හැටියට 
අපි දන්නවා, අෙප් ගම්වල අතුරුදහන් වුණු රණවිරුවන්ෙග් 
අම්මලා, තාත්තලා තමන්ෙග් දරුවන් එයි කියලා තවම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන් සිටින බව. ඒ අයෙග් පවුල්වල අයට 
ළමෙයක් පාසලට ඇතුළත් කර ගන්න බැහැ; ආණ්ඩුෙවන් 
සහනයක් ලබා ගන්න බැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව ලබා 
ෙදන Certificate of Absence තුළින් ඒ අයට යම් සාධාරණයක් 
ඉටු ෙවනවා. ගාම නිලධාරිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශෙයන්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාෙග් නිර්ෙද්ශෙයන් ඒ අයට අවශ්ය සහන ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන විධියට ෙමයින් අවශ්ය විධිවිධාන ෙයොදා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් සමාජ සාධාරණය ඉටු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් 

සිටින සමහර මන්තීවරු හැම විටම ජාතිවාදය  ඇති කරන්න 
හදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
අපි අෙප් ෙද්ශපාලන අභිවෘද්ධියට ජාතිවාදය ඈඳා ගන්ෙන් 
නැතුව, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය ගැන සිතා සෑම විටම 
කටයුතු කරන්න ඕනෑයි කියමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙද වැනි 
වර කියවා සම්මත කිරීමට නියමිත අද දිනෙය්දී ඒ පිළිබඳව අදහස් 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන  සතුටු ෙවනවා. 
අද උදෑසන සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
හා ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව විවිධ මත හා අදහස් රාශියක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කිසිම 
මහජන නිෙයෝජිතෙයකුට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාය කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් රට පජාතන්තවාදී රටක්. ෙලෝකෙය් පජාතන්තවාදී 
පාලනය තිෙබන රටවල කැරලි ෙකෝලාහල මතු වුණු විවිධ 
අවස්ථාවලදී, බහුතරෙය් කැමැත්ත තිෙබන පාලන තන්තය 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත්තා. එෙසේ සිදු කිරීම 
රාජ්ය යන්තෙය්ම ෙකොටසක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
අෙප් රෙට්ත් 1971 වර්ෂෙය්දී හා 1987-1989 වර්ෂවලදී ඇති වූ 
අවස්ථාවලදීත්, උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විවිධ තත්ත්ව 
ඇති වුණු අවස්ථාවලදීත් ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා පජාතන්තවාදී 
රටක් හැටියට අප පියවර ගත්තා. එවැනි තත්ත්ව පාලනය කිරීම 
පජාතන්තවාදී රටක පාලකයන්ෙග් යුතුකමක් ෙවනවා; වගකීමක් 
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි විවිධ කැරලි ෙකෝලාහල ඇති වුණු 
අවස්ථා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත විවිධ 
තත්ත්ව  ඇති වුණු අවස්ථා සියල්ලක්ම ආවරණය වන පරිදි ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

1951 උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ආඥාපනත තුළිනුත්, 
2010 වර්ෂෙය් සම්මත කරගත් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත තුළින් ෙම් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට අවශ්ය සහන යම් පමාණයකින් ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙනොලැබුණු සහන විශාල පමාණයකුත් තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය්ම එෙහමයි. උදාහරණයක් වශෙයන් එෙසේ කැරලි 
ෙකෝලාහල ඇති වුණු ආර්ජන්ටිනාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, ඒ 
රෙට්ත් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගැනීෙමන් පසු, 
ඒ කැරලි ෙකෝලාහලවලට සම්බන්ධ වුණු සියලුෙදනාට ඒ තුළින් 
විශාල සහනයක් ලැබී  තිෙබනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනතට 2010 වර්ෂෙය්දී ෙගන ආ සංෙශෝධන නිසා අෙප් රෙට් 
සුනාමි ව්යසනයට මුහුණ දුන් අයටත් යම් යම් සහන ලැබී තිබුණා. 
ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්දීත් විවිධ ෙහේතු නිසා එෙසේ පීඩාවට පත් 
වුණු විශාල පිරිසක් සිටිනවාය කියා මා හිතනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් පැවැති සියලුම පාලන කාල සීමා තුළ ඇති 
වුණු විවිධ තත්ත්ව මත, තම ඥාතියාෙග් මෘත ෙද්හය පවා ලබා 
ගත ෙනොහැකිව, ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව විශාල වශෙයන් 
ගැටලු ඇති වුණු අවස්ථා අෙප් රෙට් තිෙබනවා. අෙප් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා ඒ සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, 

1909 1910 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහතිකෙය් කාල 
සීමාව වසර ෙදකකට සීමා කරන්ෙන් නැතුව පුළුවන් නම් ඒ කාල 
සීමාව දිගු කරන්නය නැත්නම් විවෘතව තබන්න කියලා. ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරෙගන යනෙකොට ඒ සඳහාත් අපට 
අවස්ථාව ලැෙබයි. එතෙකොට එවැනි පිරිස් අපහසුතාවකට පත් 
ෙවන එකක් නැහැ කියලා මා හිතනවා.  

ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම පධාන 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා; පළාත් කාර්යාල හතක් තිෙබනවා; උප 
කාර්යාල 45ක් තිෙබනවා; පාෙද්ශීය කාර්යාල 332ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට දැවැන්ත යාන්තණයක් අෙප් රට 
තුළ තිෙබනවා. ඒ ෙසේවාව කඩිනම් කිරීම සඳහා සහ ඒ ෙසේවාෙව් 
තිෙබන අවශ්යතා ඉටු කිරීම සඳහා දැනට අෙප් රජයත් මැදිහත් 
ෙවලා  ෙවනස්කම් ගණනාවක් කරෙගන යනවා. ඒ නිසා  එතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අනුව, කඩිනම් ෙසේවාවක් සපයන ගමන්ම 
ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙහොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අනාගතෙය්දී කල්පනා කර බලන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ෙද්ශපාලන 
කාරණා ගණනාවක් ඒ ඒ පක්ෂ අනුව, ඒ ඒ මත අනුව ඉදිරිපත් 
වුණා. මීට ෙපර කථා කරපු අෙප් තරුණ මන්තීවරයා -නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න මන්තීතුමා- කිව්වා, මාතර ඉන්න කාන්තාවක් 
සම්බන්ධෙයන්. ඒක ඇත්ත ෙවන්න ඇති. මාතර ඉතිහාසය 
ගත්ෙතොත්, මාතර ඉතිහාසෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් මම  කියන්නම්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ජිනදාස වීරසිංහ මන්තීතුමා ඝාතනය වුණා. 
එතුමාෙග් ෙද්හය තිබුණු නිසා අපට එතුමා ෙවනුෙවන් මරණ 
සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි, ඒ කැරලි 
ෙකෝලාහලවලට සම්බන්ධ ෙවච්ච සංවිධානවල අය මිය ගිහිල්ලා 
තිබුෙණොත්, ඔවුන්ෙග් ෙද්හ හම්බ ෙවලා නැත්නම් අපට මරණ 
සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මාතර දිස්තික්කෙය් 
ඉන්න පුළුවන් ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්නට ෙනොහැකි ෙවච්ච 
විශාල පිරිසක්.  ඕනෑම ආගමක් අනුව, ඕනෑම ජාතියක් අනුව, 
ඕනෑම ජන වර්ගයක් අනුව ෙම් රෙට් මූලික අයිතිවාසිකම් 
වැඩිෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පතක් 
හැටියට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2013 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය්ත් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්ත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා මාර්ගෙයන් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒකට සංෙශෝධනත් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වැඩ කටයුත්ත අවසන් කරගන්න 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
ඉතිහාසය. වර්තමානෙය්, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් අපි  
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා 
ෙම් සභාෙව්දී  සඳහන් කරපු ආකාරයට නැවත නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා සම්පූර්ණ සංෙශෝධන සහිතව ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ෙගන එන සංෙශෝධනත් එක්ක ෙම් රෙට් විශාල 
පිරිසකට,  මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවච්ච සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට සහනයක් ලැෙබනවා. සියලුම ජන ෙකොටස් කිව්වාම, 
ඒක පක්ෂවලට ෙවන් කරන්න ඕනෑ නැහැ; ආගම්වලට ෙවන් 
කරන්න ඕනෑ නැහැ; ජාතීන්වලට ෙවන් කරන්න ඕනෑ නැහැ.       

ශී ලාංකිකයන් හැටියට විශාල පිරිසක් ඉන්නවා, මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට 
ෙනොහැකිව. අන්න, ඒ පිරිසට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන්.  

ෙම් "ෙනොදුටු සහතිකය" නිකුත් කළාට පස්ෙසේ ඒ 
සහතිකෙයන් පෙයෝජන ගැනීමට යැෙපන්නන්ට අවස්ථාවක් 
ලැෙබයි.  ඒ අයෙග් සුබසාධන අයිතිවාසිකම් ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැත්නම් තිෙබන ඉඩකඩම් සහ  මූල්ය අවශ්යතා  පිළිබඳ 
පශ්න ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පශ්න සියල්ලටම සම්පූර්ණ සහනයක් 
ලැෙබන හැටියටයි අෙප් රජය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මම දැක්කා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව් අෙප් රජය විෙව්චනය කළ හැටි. විෙව්චනය 
කළාට කමක් නැහැ. එහිදී සමහර අය කියන්න උත්සාහ කරනවා, 
"අපි තමයි ජාති හිෛතෂී. අෙනක් අය තමයි ජාති ෙදෝහිෙයෝ" 
කියලා. එවැනි ෙනොෙයක් අදහස් කියන්න උත්සාහ කරනවා. 
හැබැයි, මම දන්නා කරුණු කාරණා අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අෙප් පාලන යන්ත සියල්ලක්ම ඉතාම ජාති හිෛතෂීවම කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. කිසිම පක්ෂයක්, කිසිම කණ්ඩායමක්, කිසිම 
පාලකෙයක් උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ ජාති ෙදෝහී විධියට කටයුතු 
කරන්න. විවිධ අයට විවිධ පතිපත්ති තිෙබන්න පුළුවන්, ඒ 
පතිපත්ති අනුව අදහස් ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පතිපත්තිය 
අනුව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අයට පජාතන්තවාදීව බලය 
දුන්නාම ඒ පතිපත්ති අනුව රට පාලනය කරනවා.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් මතු කරපු සමහර කාරණාවලට මම පිළිතුරු 
ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ලැෙබන දැවැන්ත 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පමණයි මම කියන්ෙන්.  කුමන ෙහේතුවක් 
නිසා ෙහෝ සිවිල් සමාජෙය් කැරැල්ලක් ඇති වුණා නම්, ඒ සුළුතර 
කණ්ඩායම් සියල්ලටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් සහනයක් 
ලැෙබනවා. පජා තන්තවාදය අනුව බහුතරයකට කියන්න පුළුවන්, 
ෙම් සහන ෙදන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. ඇයි ඒ? සුළුතරයක් තමයි 
හැම ෙවලාෙව්ම කැරලි ෙකෝලාහල කරන්ෙන්; සිවිල් නීති-රීති 
කඩන්ෙන්. ඒවා කඩපු අයට අයිතිවාසිකම් දිය යුතු නැහැ කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රජයක් හැටියට, පජාතන්තවාදී 
බලෙව්ගයක් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ සුළු ෙකොටස්වලටත් 
ඒ අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්න ඕනෑය කියලා.   

ෙපොඩි උදාහරණයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමහිදී ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු 
උපකුලපතිතුමා ගැන කියන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් හිටපු මහා 
වටිනා, උගත් මහාචාර්ය ෙකෙනක් තමයි ස්ටැන්ලි විෙජ්සුන්දර 
මැතිතුමා. ෙවඩි තියලා එතුමා ඝාතනය වුණා. එතුමාෙග් ෙද්හය 
තිබුණු නිසා එතුමාෙග් මරණ සහතිකය ෙදන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. ඒ වාෙග්ම, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු මහා උගෙතක් 
ෙවච්ච, පඬිවරෙයක් ෙවච්ච මහාචාර්ය පටුවත් විතාන මහත්මයා 
විශ්වවිද්යාලෙය් කාර්යාලෙය් ඉන්න ෙකොට ෙවඩි තියලා මැරුවා. 
එය, සිවිල් සංවිධානවල කැරලිෙකෝලාහල අවස්ථාවක තමයි සිද්ධ 
වුෙණ්. උප කුලපතිතුමාෙග් ෙද්හය තිබුණු නිසා අපට මරණ 
සහතිකය ෙදන්නට පුළුවන් වුණා. ඔහුෙග් අයිතිවාසිකම් ලැබුණා. 
ඒ ෙවඩි තියපු ෙවඩික්කරු සමහර ෙවලාවට රෙට් පාලන යන්තය 
ඇතුෙළේ තිෙබන බුද්ධි අංශෙය් කටයුතු නිසා, ඔහු අතුරුදහන් වී 
සිටින්නට පුළුවන්. නමුත්  ඔහුටත්, ඒ ඔහුෙග් අයිතිවාසිකිම 
ලැෙබනවා. අර මිය ගිය  මහා උගතුන්ට ලැෙබන අයිතිවාසිකම 
අෙනක් ක්ෙෂේතවල ඉන්න අයටත් ලැෙබන  පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙමය.  ගරු  නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි,  එම නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන කිසිෙවකුටත් විරුද්ධත්වයක් දක්වන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. පජාතන්තවාදී බලෙව්ග 
තිෙබන රටවල පධාන කණ්ඩායමට ලැෙබන අයිතිවාසිකම 

1911 1912 

[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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සුළුතර කණ්ඩායමටත් ලැෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙමය. ෙම් 
රෙට් මුලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඕනෑ නම් දිස්තික්ක වශෙයන් අපට ඒ ගැන කියන්න 
පුළුවන්; අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙත්රුමක් නැහැ. 
හැබැයි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පස්ෙසේ ඒ 
සියලුම  ජන ෙකොටස්වලට යහපතක් සිදු ෙවනවා. එහි අඩුපාඩු 
තිෙබනවා නම් අනාගතෙය් දී තවදුරටත් සංෙශෝධනය කර හදා 
ගනිමු. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයත් අප භාර අරෙගන තිෙබනවා. අගමැතිතුමාත් ඒක 
බලලා කිව්වා, "වරදක් නැහැ, ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් "කියලා. 
ඒෙකන් පැන නඟින කරුණුවලටත් අපට අනාග තෙය්දී 
අධිකරණය තුළින් විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමවැනි වටිනා 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් රට තුළ ෙගන ඒමට  ෙමතරම් පමා වීම 
බරපතළ වරදක් කියලා මම හිතනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම  එය 
මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක්. එම අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වන අවස්ථාව අදින් පසුව යම් පමාණයකට අඩු 
ෙවනවා. ෙම් ෙදස බලා, සමහර අය අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 
කාර්යාලය  හදන එකට කලබල ෙවනවා; ෙනොෙයක් කාරණාවලට 
කලබල ෙවනවා, මට ෙපෙනනවා.  කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. 
ෙම් රෙට් අෙනක් සංවිධානවල සහ පුරවැසියන්ෙග්, ශී ලාංකික 
සියලුම ජන ෙකොටස්වල අයිතිවාසිකම් සුරකින්න ෙගනාපු 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියටයි මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)  පනත ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

අද දින අදහස් දැක්වූ සියලුම මැති,  ඇමතිවරුන්ට රජය 
හැටියට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් 
සංෙශෝධනයත් අප භාරගන්නා අතර, ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින් ශී ලාංකික ජනතාවට යහපතක් සිදු ෙවනවා 
කියන කාරණයත්  සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ගරු   වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு வஜிர அேபவர்தன] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Wajira Abeywardana]     

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER   in the Chair.] 

1 වන වගන්තිය සිට 4 වන වගන්තිය  ෙතක්  වගන්ති පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1  to 4 ordered to stand part of the Bill. 
 
 
 

5 වන වගන්තිය.-(පධාන පඥප්තිෙය්  1 වන 
වගන්තිය  සංෙශෝධනය  කිරීම) 

வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 1ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

Clause 5.- (Amendment of section 1 of the principal enactment) 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Sumanthiran, are you moving an amendment to 

Clause 5? 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. I am moving an amendment to Clause 5 (2) (b) 

in line 33 where the word “two” years is. This states that 
it has to be extended in every two years. Therefore, I am 
suggesting you to make it as “ten” years, because in two 
years, we will not be able to do anything with this.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට two years වලට 

තිබුෙණොත් අපට network එක හැදුවාට පස්ෙසේ decision එකකට 
යන්න පුළුවන් ෙන්. Start එෙක්ම "ten years" කියන්ෙන් නැතිව - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Then, at least shall we make it "five years" because 

otherwise we cannot get it to work. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
Okay. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
Then, I move, 
 

“In Page 2, Clause 5(2) (b) leave out the word  “two” in 
line 33, and insert the word “five”.  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

6 සිට 9 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

6ஆம் வாசகத்தி ந்  9ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 6 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට අලුතින් Iඅ 
ෙකොටස ඇතුළත් කිරීම.) 

வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் Iஅ 
என் ம் திய பாகத்ைத உட் குத் தல்.) 

CLAUSE 10.- (Insertion of new Part 1A in the principal enactment.) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"12 වන පිටුෙව්, (1) 19 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 
'පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා ෙවත'; 

 
(2)  21 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති 
ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ  කරන්න: 

'(ආ) පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා විසින් ආරවුල සම්බන්ධ ක රුණු 
අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු 
ඉල්ලීම ලැබී ලිත් මාසයක් ඇතුළත තීරණයක් දිය 
යුතු ය'; 
 

(3)  26 වන ෙප්ළිෙය් සිට 28 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති 
ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ  කරන්න: 

'(ඇ)  පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාෙග් තීරණ ලිඛිතව දිය යුතු අතර                          
ඒ සම්බන්ධව අවසානාත්මක ෙලස සැලකිය                
යුතු ය.' " 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
 
10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

10ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
11 සහ 12 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

11ஆம், 12ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 11 and 12,  ordered to stand part of the Bill. 

13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 15 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 15ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 13.- (Amendment of section 15 of the principal enactment.) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"15 වන පිටුෙව්, 16 වන සහ 17 වන ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) 
ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

"කිරීෙමන්" යන වචන ෙවනුවට "රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් 
දහසකට ෙනොවැඩි දඩයකට ෙහෝ අවුරුදු ෙදකයි මාස හයකට 
ෙනොවැඩි කාලයක්. ' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සිට 16 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
14 ஆம் வாசகத்தி ந்  16 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clauses 14  to 16 ordered to stand part of the Bill. 

 
අලුත් වගන්තිය 

திய வாசகம் 
NEW CLAUSE 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 Sir, the New Clause reads as follows:  

 I move,  

“In Page 12, after line 28, add: 

11. Section 13 of the principal enactment is hereby amended by the 
addition immediately after sub-section (4) thereof, of the 
following new sub-section; 

(5) Notwithstanding anything contrary in the preceding 
provisions of this Act, where, 

(a) pursuant to any person having made an application in 
terms of sections 2 or 8 of this Act, prior to the 
coming into force of this amendment, 
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(b) a death certificate has been issued in respect of a 
missing person, and 

(c) an application is made by a relative of a missing 
person substantially in the manner specified in section 
8G(1) of this Act  

the Registrar-General shall forthwith cancel such a Certificate of 
Death and forthwith proceed to issue a Certificate of Absence in terms 
of Section 8G of this Act.” 

The provisions of Sections 8D and 8F shall mutantis 
mutandis apply to an application under this sub-section.   

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
I  move, 

"That the New Clause be read a Second time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශන්ය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
வாசகம் சட்ட லத்திற் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  
திய வாசகம் சட்ட லத்தின்  பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question,  that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
ෙපොදු සංෙශෝධනය 
ெபா த் தி த்தம் 

GENERAL AMENDMENT 

 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙමම පනත්  ෙකටුම්පෙතහි 'දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය' යන 
ෙයදුම සඳහන් වන සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ ෙවනුවට 'දක්නට ෙනොමැති 
බවට වූ සහතිකය' යන ෙයදුම ආෙද්ශ කරන්න." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කිය විය යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 

පළාත් පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම 
உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான ேதர்தைல 

விைரவில் நடத் தல் 
HOLDING OF LOCAL GOVERNMENT ELECTION PROMPTLY  

 
[අ.භා. 5.21] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අද වන විට, පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් දමා 
අවුරුදු එකයි, මාස තුනක්ද ඉක්මවා ඇති බැවින්ද; එය නීෙරෝගී 
පජාතන්තවාදෙය් නිවැරදි පැවැත්මට බලවත් බාධාවක් හා තර්ජනයක් වන 
බැවින්ද; පළාත් පාලන  ආයතනයන්හි පාලනය නිලධාරි පාලනයට යටත් 

1917 1918 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීෙමන්, එම ආයතන මඟින් ෙසේවය ලබා ගන්නා නිරායුධ අවිහිංසක 
ජනතාවට පීඩාකාරී බලපෑම් ඇතිවන බවට ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති බැවින්ද; 
මහජන නිෙයෝජිතායතන අකර්මණ්යවීෙමන් ෙපොදුෙව් ගම් මට්ටෙමහි, බිම් 
මට්ටෙමහි ජනතාවට එදිෙනදා ලැබිය යුතු ෙසේවාවන් ෙනොලැබීෙමන් මහත් 
වූ දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දී ඇති බැවින්ද; තවදුරටත් විවිධ ෙහේතු දක්වමින් 
පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් ෙනොදමා වහාම 
එකී මැතිවරණ පවත්වා ශී ලාංෙක්ය ජනතාවෙග් පජාතන්තීය අයිතීන් 
ආරක්ෂා ෙකොට තහවුරු කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙමම වැදගත් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අෙප් රෙට් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය දින නියමයකින් ෙතොරව කල් දමා ජනතාවෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය අහිමි කරලා තිෙබන ෙමොෙහොතකයි. මක් 
නිසාද යත්, ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවල නියමිත කාලයට 
පවත්වන්නට ෙයෙදන මැතිවරණය කල් දමා දැනට වර්ෂ එකයි, 
මාස තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. වර්ෂ එකයි, මාස තුනක කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ගම් මට්ටෙම්; බිම් මට්ටෙම් ජනතාවෙග් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ලවා ඒ අදාළ බල පෙද්ශවල ඔවුන්ට ලබා ගත යුතු 
ෙපොදු ෙසේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා තිෙබන ඉඩ පස්ථා ඇහිරිලා 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන ගෙම් ජනතාවෙග් ෛදනික 
අවශ්යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ඉතා ඵලදායී ජාතික ෙමෙහවරක 
නිරත වන බව තමුන්නාන්ෙසේලා ඇතුළු අප කවුරුත් විශ්වාස 
කරනවා.  

කුණුකසළ ඉවත් කිරීෙම් සිට මදුරුවන්ෙගන්  ෙබෝවන ෙඩංගු 
ඇතුළු අනිකුත් ෙරෝග පීඩා හා ෙවනත් ෙරෝග පීඩා වැළැක්වීම 
පිණිස මං මාවත්,  ජල බස්නා, ජල පවාහන කම පිරිසිදු කිරීම වැනි 
එදිෙනදා කටයුතු රාශියක් සිද්ධ වන්ෙන් එම ආයතනවලින්. 
පළාත් පාලන ආයතන ෙරගුලාසි අනුව තමන්ෙග් නිවාසයක 
සැලැස්මක් අනුමත කර ගැනීම, බිම් කැබැල්ලක් අනුමත කර 
ගැනීම වැනි විවිධ කාර්ය භාරයන් රාශියක් ඒ ආයතන තුළින් කර 
ගන්න අප සියලු ෙදනාටම සිද්ධ වනවා. ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජිතෙයකු එම ස්ථානෙය් ඉන්නවා නම්, ඒ පිළිබඳ සුවිෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වනවා. කුමන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කළත්; ෙමොන ෙද්ශපාලන 
මතය දැරුවත්, ෙම් පජාතන්තවාදී රෙට් ගෙම් ජනතාවට තමන්ෙග් 
නිෙයෝජිතයා පත් කර ගන්න නීත්යනුකූල අයිතියක් තිෙබනවා. 
අෙප් විශ්වාසය අනුව නම්, රජය විසින් අද ඒ අයිතිය නැති කරලා 
පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් 
දැම්ෙම්. ෙමොකද, ෙම් පළාත් පාලන ආයතන බහුතරයක බලය 
තිබුෙණ් "බුලත් ෙකොළය" ලකුණ දරන එක්සත් ජනතා නිදහස ්
සන්ධානයටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අනික් පක්ෂවලට 
පළාත් පාලන ආයතනවල බලය හිමි ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පසු ගිය කාලය තුළදී පැවැත්වූෙවොත්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනාධිපතිවරණයට, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට නායකත්වය දුන්නා ෙසේම, ෙම් 
මැතිවරණයටත් නායකත්වය දුන්නාම ෙම් ආයතන සියල්ලෙග් 
බලය අනිවාර්යෙයන්ම  අහිමි වනවා කියලා රජෙය් තක්ෙසේරුවක් 
තිබුණා. ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරිෙය් 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් වශෙයනුයි. එෙසේ පළාත් පාලන ආයතන 
විසුරුවා හැරලා "මැතිවරණ ෙකොමිසමක්" පත් කළා. මැතිවරණ 
ෙකොමිසමක් පත් කෙළේ වඩාත්ම සාධාරණ ෙලස, කාර්යක්ෂම 
ෙලස හා නියමිත ආකාරයට, නියමිත දින වකවානුවලට 
මැතිවරණය පවත්වන්නයි.  

අද උෙද් වරුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා  මැතිවරණ ෙකොමිසම පිළිබඳව; මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන් විසින් මතු කර තිෙබන විෙව්චන 

පිළිබඳව පශ්නයක් මතු කළා. ෙම් වන විට ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පත් කරලා, ඒ ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විහිළුවක් බවට පත් 
ෙවලා,   ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැති කාලෙය් තිබුණ මැතිවරණ 
අයිතිය, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ නැති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

නිදහසින් පස්ෙසේ බිම් මට්ටෙම් ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ  
තමන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය දිනා ෙගන තිෙබන්ෙන් ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන්ය කියන එක අපි දන්නවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල සභානායකතුමාටත් මතක ඇති, එක්දහස්නවසිය අසූ 
ගණන්වල අපි පළමුවරට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් 
වන අවස්ථාෙව්, "ෙම් ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරව්," 
කියලා මැතිවරණය වර්ජනය කරන්න කිව්ව බව. මහජන 
නිෙයෝජිතායතන කියන්ෙන් ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ, දූෂිතෙයෝ  
විතරක් ඉන්න ආයතන, ඒ නිසා ෙහොරකමින් රට පාලනය කරන 
කමයක් ෙලස සලකා  ''ෙම් ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ගම් 
මට්ටෙම් ආයතන වර්ජනය කරන්න,  මහා ඡන්ද වර්ජනයක් 
කරන්න''  කිව්වා. ඒ වර්ජනය කරන්න කිව්ව අය එෙසේ වර්ජනය 
කරන්ෙන් නැතිව, ඡන්දය දමන්න යනවා නම් පළමුෙවන් යන පස් 
ෙදනාට දඬුවමක් නියම කළා.  ඒ තමයි, මරණ දඬුවම. ඒ කිව්වා 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මානව හිතවාදීන් ඡන්දය 
දමන්න ගිය මිනිස්සුන්ට මරණ දඬුවම දුන්නා. ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වැනි නිරායුධ, අවිහිංසක 
පජාතන්තවාදී පක්ෂවල සාමාජිකයන්ට තමයි  පශ්නය තිබුෙණ්. 
මැර ෙද්ශපාලනය කරන, මිනීමරලා පුරුදු අයට ෙම් ආයතන 
තිබුණත් එකයි, නැතත් එකයි. තමන්ෙග් මතයට විරුද්ධ මතයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ අය ඝාතනය කර දමන එක වඩා ෙලෙහසියි. 
එෙහම නැතිව පජාතන්තවාදීව මත ගැෙටන්න තිෙබන 
ආයතනවලට පජාතන්තවාදී ෙලස කටයුතු කරන්න තිෙබන 
අයිතිය ෙමෙලසින් වළක්වා තිබීම සම්පූර්ණෙයන් අසාධාරණයි. ඒ 
නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අපි කියන්ෙන් නිෙරෝගී 
පජාතන්තවාදය සඳහාත්, පචණ්ඩත්වය නැවත ඇති ෙනොවීම 
සඳහාත්, මහජන නිෙයෝජිතායතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, අද ඒ 
ෙසේවාව ලබා ගත ෙනොහැකිව පීඩාවට පත්ෙවලා සිටින ෙපොදු 
ජනතාවට ඒ ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙමොන 
කමයට හරි කමක් නැහැ, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් දිනයක් නිශ්චිත වශෙයන් 
සඳහන් කරන්න කියායි. දැන් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවලා 
අවුරුදු එකයි මාස තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  මහජන 
නිෙයෝජිතායතනවලට තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් කර 
ගැනීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණය පවත්වලා  පළාත් 
පාලන ආයතන ව හය සකීය පජාතන්තවාදී ආයතන බවට පත් 
කරන්න මැදිහත් වන්නය කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ඉදිරිපත් කරන 
ලද  "කඩිනමින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය" 
කියන  ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම ෙම් විවාදයට එක් ෙවනවා. 

1919 1920 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කනගාටුවට කාරණාව නම්, 
ෙම් වැදගත් විවාදෙය්දී  ගරු විෂය භාර ඇමතිතුමාවත්, විෂය භාර 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාවත්- රාජ්ය ඇමතිතුමාද නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාද මම දන්ෙන් නැහැ.- ෙම් විෂය භාර කිසිදු වගකිව යුතු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන්න සභාව 
තුළ ෙනොමැති වීමයි. ගරු සභානායකතුමා පැමිණ සිටින බව මට 
ෙපෙනනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ගරු 
සභානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මා සමඟ එකඟ ෙවනවා ඇති, 
ෙමවැනි වැදගත් විවාදයකදී විෂය භාර අමාත්යවරුන්ෙග් 
ෙනොපැමිණීම; පිළිතුරු ෙදන්නට ෙනොසිටීම ෙම් සභාව සහ 
ජනතාවෙග් අයිතිය ෙකොයි තරම් දුරට අවතක්ෙසේරු කිරීමක්ද, 
හෑල්ලු කිරීමක්ද කියන එක ගැන.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙම් ගරු සභාව දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙම් විවාදයට 
සහභාගි ෙවලා ඉන්ෙන් මැති ඇමතිවරුන් 16ක 17ක පමණ 
පිරිසක් බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කඩිනමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
අද ෙමම විවාදය පවත්වන ෙවලාව වන විට ඒ මැතිවරණය කල් 
දමලා අවුරුද්දකුත් මාස තුනක කාලයක් ඉක්මවා ෙගොස් 
තිෙබනවා. යුද්ධය පවතින වකවානුෙව් යම් ෙහේතූන් නිසා  උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල  සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය 
දීර්ඝ ෙවලා තිබුණත්,  ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් නිසා ෙමතරම් දීර්ඝ 
කාලයක් ෙම් විධියට දින නියමයක් නැතිව අන් පළාත්වල 
මැතිවරණ කල් දැමීමක්  අෙප් ජීවිත කාලය තුළ අපි දැකලා නැහැ. 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා නිෙයෝජිතයන් විධියට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් මහා බලයක් තිෙබනවාය කියා අපි විශ්වාස කරපු 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාට ෙහෝ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉඳලා ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා දක්වා වූ ෙම් ෙශේණිෙය් කිසිවකුට 
කියන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් අහවල් දවෙසේයි කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් අය දක්වා කිසිවකුට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ, මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් අහවල් දවෙසේයි 
කියලා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ජනතාවෙග් ඡන්දය පිළිබඳව 
තිෙබන අයිතිය ෙකොයි තරම් ලඝු කිරීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. එයට පකාශිත ෙහේතුව විධියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, -
අපකාශිත ෙහේතූන් ගැන ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කිව්වා.- සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු අවසන් 
ෙනොවීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් 
සභාව පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් අත්සනින්. එතුමාෙග් 
අත්සනින් තමයි ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වන විට, 2015 අවුරුද්ෙද් මැද 
කාර්තුෙව්දී පළාත් පාලන විෂය භාර ඇමතිතුමා වශෙයන් සිටිෙය් 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් ෙනොව ඔබතුමාෙග් පධානියා 
වන ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමායි. එතෙකොට 
සදාචාරාත්මක බැඳීමකුත් තිෙබනවා. ජනතාවෙග් ඡන්ද බලය ෙම් 
විධියට පැහැර ගන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවාද? ෙමය මානව 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙමම අවස්ථාව්දී ෙම් සභාෙව් 
නැති, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා, අෙප් හිත මිත ෆයිසර් මුස්තාපා 
මැතිතුමා කරන්ෙන් මහ ජනතාවෙග් අනුලංඝනීය අයිතිය පැහැර 
ගැනීමක්. දැන් ෙම්ෙක් ෙකළවරක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

අනික් පැත්ෙතන්, මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, 
ෙපෙර්දා "The Island" පතෙය් මැද පිටුෙව් පධාන පවෘත්තිය 
පිළිබඳව. ගරු අගමැතිතුමා ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට එය 
පිළිගත්තා. ඒ පිළිබඳව අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවාය කියලා 
එතුමා කිව්වා. අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, එතුමාට. ඒ මහාචාර්යතුමා, 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සාමාජික, ඒ විද්වතා ෙමොකද කියන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, "Sri Lanka's Election Commission 
Undermined" කියලා. මැතිවරණ ෙකොමි සෙම් ගරු සාමාජිකෙයක් 
තමයි ෙමෙහම කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ 
පිළිබඳව විස්තරාත්මක පකාශයක් කරපු නිසා මා විගහයකට 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් එක පරිච්ෙඡ්දයක් මා උපුටා දක්වන්නම්. 
එතුමා ෙමෙහම කියනවා: 

"The Delimitation Committee says their report will be ready by 31 
Aug. We have said we can hold elections 90 days thereafter. The 
relevant Minister and President say elections will be next year. It is 
easier for the government to prevent the Commission from holding 
elections when only one person is present at meetings". 

ෙමෙහම කියන්ෙන්, වර්තමාන මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සාමාජිකෙයක් වන මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා. දැන් 
ෙමොකක්ද තත්ත්වය? ෙමොකක්ද, අපට ෙපෙනන්ෙන්? ඒ එක 
පැත්තක්. පළාත් පාලන ආයතනවල ඉඳලා ෙම් සභාවට ෙත්රී පත් 
වුණු මන්තීවරු ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්නවා. ඒ මන්තීවරු සියලු 
ෙදනාටම අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඉක්මනින් මැතිවරණයක් 
පවත්වන්නයි. ෙම් පිළිබඳව පනත්වල ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? අපි 
දන්නවා, 1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත, හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී සම්මත වුණු පනතක් 
කියලා. ඒ පනෙත් 5වන වගන්තිෙය් 2 (අ) සහ (ආ) උපවගන්තිවල 
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභානායකතුමනි, ඒ වගන්ති ඉතාම නිරවුල්. ඒ 
වගන්තිවල කියන්ෙන්, "එක් වරකදී ෙහෝ වාර කිහිපයකදී උපරිම 
වශෙයන් කල් දමන්න පුළුවන් කාලසීමාව වසරක්" කියායි. 2012 
අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනෙත් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එම පනෙත් 25වැනි වගන්තිෙය් 
මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ විධිය ෙමොකක්ද කියලා කියනවා. 
"සභිකයින්ෙග් ධුර කාලය අවසාන වීමට ෙපරාතුව මාස 6ක කාල 
සීමාවක් තුළ මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්ෙත් ය" කියා. එතෙකොට 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත, 
පාෙද්ශීය සභා පනත යනාදී ඒ සියල්ලම උල්ලංඝනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ආණ්ඩුවට වග කීමක් තිෙබනවා. 
"ඉතිහාසෙය් අහවල් කාලෙය් එෙහම වුණා, මීට ෙපරත් මැතිවරණ 
කල් දාලා තිෙබනවා" ආදී වශෙයන් ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීම ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීම. මැතිවරණයක් 
කඩිනමින් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනෙත් කිසි තැනක 
නිලධාරින්ට බලයක් දීලා නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
ජනතාවෙග් බදු මුදල් පාලනය කරන්න, ෙමෙහයවන්න 
නිලධාරින්ට බලයක් ලබාදීලා නැහැ.  

මුදල් සම්බන්ධෙයන් 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනෙත් පැහැදිලිවම 
තිෙබන්ෙන්, "ඡන්ද විමසීමකින් මුදල් ෙයදවිය යුතු ආකාරය 
තීරණය කරන්නට ඕනෑ ය" කියායි. ෙම් පනත දිහා බැලුවත්, 
මැතිවරණ ෙකොමිසම දිහා බැලුවත්, අපි ෙද්ශපාලන විද්යාත්මකව 
බැලුවත්, සමාජ විද්යාත්මකව බැලුවත්, මැතිවරණ ඉතිහාසයට 
අදාළව බැලුවත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව බැලුවත් ෙම්ක බරපතළ විධිෙය් 

1921 1922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උල්ලංඝනයක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා, ෙමොන විධියකින් ෙහෝ ෙම් ආකාරයටම තව අවුරුදු 
ගණනක් මැතිවරණය තියන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක මහ මැතිවරණයටත් ආෙද්ශ ෙවන්න පුළුවන්. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ආෙවොත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය ෙකොට්ඨාස කමය යටෙත් පවත්වන්න ෙයෝජනා 
ෙවනවා. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අපි එකඟයි. හැබැයි, ඒකටත් 
සීමා නීර්ණය ෙකොමිසමක් පත්කරන්න ෙවනවා. "සීමා නීර්ණය 
ෙකොමිසෙම් කටයුතු අවසන් නැහැ, ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය දැන්ම පවත්වන්න බැහැ" කියලා ෙම් හඬවල්, ෙම් 
කටවල්, ෙම් වචන ඒ අවස්ථාෙව්දීත් පාවිච්චි වුෙණොත් පශ්නයක්. 
ඒ විධිෙය් අනතුරක ෙසේයාවකුත් තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
විධියට අපි අෙප් උස් හඬ එකතු කරන්ෙන් කුමන කමයක් යටෙත් 
ෙහෝ මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන තීන්දුව ගන්නයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ගම්වල, නගරවල 
මිනිසුන්ෙග් අයිතිය, අවුරුද්දකුත් මාස තුනක් තිස්ෙසේ පැහැරගත් 
අයිතිය වහාම ලබා ෙදන්නට ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි කියා 
ෙයෝජනා කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතාව දැනුවත් කිරීම 

සඳහා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ මක් නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජය 
පජාතන්තවාදය අගයන රජයක් විධියට, පසු ගිය රජය විසින් 
පජාතන්තවාදය විනාශ කිරීම සඳහා ෙගෙනන ලද දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනස් කරලා ඉතාමත්ම 
පජාතන්තවාදී ෙලස දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා, ඒ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
ව්යවස්ථාෙව් අංගයක් බවට පත් කරලා, ඒ දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් අපට ෙම් පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

මැතිවරණය කල්දමන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන එක ගැන 
තමයි අපි මුලින්ම කථා කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 2016 අංක 1 දරන පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත අනුව ෙම් 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්ෙත්  ෙකොට්ඨාස කමය සහ අනුපාත 
මැතිවරණ කමය මිශ වූ කමයක් මඟින්. එෙහම කරන්න නම් 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ ෙකොට්ඨාසවල සීමා නීර්ණය සිද්ධෙවලා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. පසු ගිය රජය කාලෙය් සීමා නීර්ණය සිද්ධ 
වුෙණ් ෙකෙසේද කියලා ෙම් මුළු රටම දන්නවා, ඔය කථා කරන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් දන්නවා. ඒ රජෙය්ම හිටපු ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ඇමතිවරු අපට කියනවා, "ඒ කාලෙය් සීමා 
නීර්ණය සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඒ ගැන අපටත් අත් 
දැකීම් තිෙබනවා. එවකට පැවති රජෙය් පබල ඇමතිවරෙයක් -
බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයා- එවකට හිටිය මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාවත් සම්බන්ධ කර ෙනොෙගන, ඒ පක්ෂයට වාසි 
වන විධියට ෙවනම සීමා නිර්ණය ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරන්න තීන්දු 
කළා. ඒ සඳහා මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් ආසනෙය්, -

කුරුණෑගල ආසනෙය්- මුස්ලිම්, ෙදමළ, සිංහල ජනතාව සම සමව 
ඉන්න ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට වාසිදායක ෙකොට්ඨාස බහු ආසන ෙකොට්ඨාසයක් බවට 
පත් කරන්න තීන්දු කරලා, කිසිම දිනක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ජයගහණය ෙනොකළ ෙකොට්ඨාස බහු ආසන බවට පත් කරලා, 
දමිල, මුස්ලිම්, සිංහල සියලු ෙදනාම එකට මිශ වන ෙකොට්ඨාස 
එෙහමම තියන තත්ත්වයකට පත් කරලා ෙකොට්ඨාස සීමා 
නිර්ණයක් කළා. ෙම් සීමා නිර්ණය පිළිබඳව විශාල 
උද්ෙඝෝණයක්, ඒ වාෙග්ම විෙරෝධයක් පැවතුණා. ඒ සීමා නිර්ණය 
තුළින් මැතිවරණය පැවැත්වූවා නම් කුමක්ද ෙවන්ෙන් කියලා මුළු 
රටම දැන ගත්තා. ඒ නිසා තමයි ඒ පක්ෂයත් කිව්ෙව්, ''ෙම් සීමා 
නිර්ණය වැරැදියි. ඒ නිසා නව සීමා නිර්ණයක් කරන්න ඕනෑ'' 
කියායි. ඒ නිසා තමයි, අෙප් රජය අලුත් සීමා නිර්ණ ෙකොමිසමක් 
පිහිටුවලා, ෙම් විධියට සීමා නිර්ණය නැවත සකස් කරන්න පටන් 
ගත්ෙත්.  

අද දින ගරු සභාෙව්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කිව්වා පුවත් පතක තිෙබනවාය කියලා, ''අෙගෝස්තු 31ෙවනිදා 
ෙවද්දී සීමා නිර්ණ ෙකොමිසෙම් කටයුතු ඉවර ෙවනවා, මාස 
තුනකට පස්ෙසේ මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන්'' කියලා. 
අෙගෝස්තු 31ෙවනිදා ඒ ෙකොමිසෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් වුණා 
නම්, මාස තුනක් පසු වුණා කියන්ෙන් සැප්තැම්බර්, ඔක්ෙතෝබර් 
පහු වුණාම, ෙනොවැම්බර් මාසය. ෙනොවැම්බර් මාසය කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් අය වැය ඉදිරිපත් කරන මාසය. අය වැය තිෙබන 
කාලයක මැතිවරණයක් පවත්වන්න බැහැ. අය වැය අවසන් 
ෙවන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසෙය්. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා 
කිව්ෙව්, ''අපි ලබන වසෙර් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වනවා'' කියලා. ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණය පැවැත්වුවත්, 
එය ''ලබන වසර''  තමයි. එය තමයි මැතිවරණය පවත්වන්න 
නියම කාලය. අපිත් කැමැතියි; අපටත් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් මැතිවරණය ඉක්මනින් පවත්වන්නයි. ෙම් අවස්ථාෙව් 
මැතිවරණය පවත්වන එක අපට ඉතාම වාසියි. ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට අධිකරණයට 
යන්න පුළුවන්. ඒ අය හැම එකකටම අධිකරණයට යනවා ෙන්. 
ඒත් ෙම් ෙවනුෙවන් තවම කිසිෙවක් අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙප් හිතමිත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දැන් 

ෙම්ක ෙයොමු ෙවලා මාස හයක්. ෙම් සම්බන්ධව නඩු තුනක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නමුත්, තවම තීන්දුවක් ලබා දීලා නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තීන්දුව ෙදන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි ෙන්. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට- 

1923 1924 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් කිව්ෙව්, කිසිෙවක් 

අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ කියලායි. [බාධා කිරීමක්] මට ඔබතුමා 
එක්ක පැටෙලන්න අවශ්ය නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නඩු ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. [බාධා 

කිරීමක්] 

 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා එක්ක පැටෙලන්න ෙනොෙවයි, මෙග් වුවමනාව. 
 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නඩු පවරලා තිෙබනවා. ඒ නඩුවලට තවම තීන්දුවක්  දීලා 

නැහැ. මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා තීන්දුවක් ලබා දුන්ෙනොත්, 
අපි මැතිවරණය පවත්වනවා. අපටත් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මැතිවරණය පවත්වන්නයි. ෙම් ෙව්ලාෙව් මැතිවරණය 
පැවැත්වුෙවොත්, අනිවාර්යෙයන්ම, මුළු ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම 
ෙකොට්ඨාස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරනවා. අපටත් 
ෙලොකු අවශ්යතාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙව්ලාෙව් මැතිවරණය 
පවත්වන්න; අෙප් අවශ්යතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, හැකි තරම් 
ඉක්මනට ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න. පසු ගිය රජය කාලෙය්, 
ෙව්ලාසන මැතිවරණ පවත්වා විපක්ෂයට අත් දැකීම් තිෙබනවා 
ෙන්. ෙව්ලාසන මැතිවරණය පවත්වලා ෙමොකද වුෙණ්? 
මැතිවරණයක් පවත්වන්න තවම ෙම් ආණ්ඩුවට කාලය ෙනොෙවයි. 
නමුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජය කවදාවත් මැතිවරණ 
කල් දමන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාලෙය් මැතිවරණය පැවැත්වුෙවොත්, 
අපට ඉතා වාසිදායක තත්ත්වයක් ෙවනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් 
නීතියක් තිෙබනවා. පළාත් පාලන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පළාත් පාලන පනත අනුව පැරණි කමයට 
ෙකෙසේවත් මැතිවරණය පවත්වන්න බැහැ. අලුත් පනත අනුවයි  
දැන් මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අලුත් පනත අනුව 
මැතිවරණය පවත්වනවා නම්, ෙකොට්ඨාස අනුව පවත්වන්නට 
ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙකොට්ඨාස ගණන සීමා නිර්ණය කිරීමක් කළ යුතු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් තීන්දුව 
ලැබීමට නියමිතව තිෙබනවා. ඒක තවම ලබා දීලා නැහැ. 
අෙගෝස්තු මාසය අවසාන ෙවද්දී ඒක ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. 
ඒක ලබා දුන්නාට පසුව, මැතිවරණය පවත්වන්න මාස තුනකට 
වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවාය කියනවා. එෙහම වුෙණොත්, 
අනිවාර්යෙයන්ම අපට මැතිවරණය පවත්වන්න ෙවන්ෙන් ලබන 
වසෙර්  ජනවාරි මාසෙය් තමයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියලා 
තිෙබනවා; ගරු අගාමාත්යතුමා කියලා තිෙබනවා, ''අපි ලබන 
වසෙර් මුල් මාස කිහිපය තුළ මැතිවරණය පවත්වනවා'' කියලා. ඒ 
නිසා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මැතිවරණය අපි ලබන වසර මුලදී 
පවත්වනවා. ඒ පවත්වන්ෙන් නව මැතිවරණ කමය අනුවයි. ඒ 
නිසා අපි කියනවා, අද දින ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි 
කියා. අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වන්නයි. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණය පවත්වන 
බව මම විෙශේෂෙයන් පකාශ කරනවා. 

[අ.භා. 5.44] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම 
විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් කරුණු කියන්නට ඕනෑ. මැතිවරණ කමය 
ෙවනස් කරන්නට තිෙබන කතිකාව ෙම් සමාජෙය් පිළිගත්ත 
ෙදයක්. ෙමොකද, ''මනාප කමය'' කියන එකට විරුද්ධව සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිව්වා, ''අලුත් මැතිවරණ කමයක් 
ෙගෙනන්නට ඕනෑය'' කියා. එෙහම නම්, මනාප කමය අයින් 
කරලා, මනාප කමය ෙවනුවට අලුත් කමයක් ෙගෙනන්නට 
ඕනෑය කියන එක පසු ගිය කාලය පුරාම, -දශකයකට අධික 
කාලයක්- ෙම් සමාජෙය් කතිකාවකට ලක් වුණු කාරණාවක්. ඒ 
අනුව, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට සියලු ෙදනාම පිළිගත්තා, අලුත් 
ඡන්ද කමයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්නට ඕනෑය කියා. ඒෙක් මූලික 
අදියර හැටියට තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව, -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා- ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා ඡන්ද ෙකොට්ඨාස කමය 
ෙගනාෙව්. ෙකොට්ඨාස කමයට ෙග්න විට ඒ ෙකොට්ඨාසය ෙවන් 
කිරීම පිළිබඳව අපට පසුගිය කාලෙය් විශාල පශ්න ගණනාවක් 
තිබුණා.   

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන විට ඒ 
ෙකොට්ඨාස  නිර්ණය කෙළේ, ෙකොට්ඨාස තීරණය කෙළේ ෙවන 
ෙකොෙහේවත්  ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකවරු 
ෙගන්වලා, ඒ සිතියම ෙම්සය උඩ තියලායි. එෙහම තමයි  
ෙකොට්ඨාස ෙවන් කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකවරු 
විධියට අෙප් අදහස් ගත්ෙත් නැහැ, අෙපන් ඇහුෙව්ත් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලාවත් ඇහුෙව් නැහැ. අඩුම තරමින් 
ෙම් පිළිබඳව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සාකච්ඡාවක්වත් 
තිබුෙණ් නැහැ. සීමා නිර්ණය ෙකොමිසෙම් ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ, මැතිවරණ කාර්යාලවල සාකච්ඡා 
තිබුෙණ්ත් නැහැ. කිසිම තැනක සාකච්ඡාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
සාකච්ඡා තිබුණු එකම තැන තමයි ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ.  

මැද ෙකොළඹ ආසනෙය්, මෙග් ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 
කිරීම ගැන කිව්ෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙවයි. මැද ෙකොළඹ 
ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස විසි ගණනක් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙවනස ්කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හැම ෙකොට්ඨාසෙයන්ම, - බහු ආසන- මන්තීවරු 
ෙදන්ෙනක් එන විධියට තමයි හදලා තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය මැද ෙකොළඹ ආසනය දිනන්ෙන් නැහැ කියලා දන්නවා. 
ෙමොකද, අපි ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දී මැද ෙකොළඹ ආසනෙයන් 
ඡන්ද 79,000ක් ගන්නා විට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගත්ෙත් 
17,000යි. පාර්ලිෙම්න්තු  මහ මැතිවරණෙය්දී අපි ඡන්ද 80,000ක් 
ගන්නා විට ඔබතුමන්ලා ගත්ෙත් ඡන්ද 10,000යි. ෙම්ක ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය දිනන්ෙන් නැති ෙකොට්ඨාසයක් නිසා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් එන්න පුළුවන් විධියට හැම 
ෙකොට්ඨාසයකටම මන්තීවරුන් ෙදන්නා ගණෙන් දාලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට බහු ආසන කමය අනුව ෙකොෙහොමත් එනවා.  

ගරු සභානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොට්ඨාස 
ෙදකක් තිෙබනවා, ඒ ෙකොට්ඨාස ෙදෙකන් මන්තීවරුන් 
තුන්ෙදෙනක් එනවා. ෙදකකට ෙනොෙවයි තුනකටත් ගිහින්! ෙම් 
විධියට තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ, මහා පුදුම විධියකට. 
අපි දන්ෙනත් නැහැ, ෙම්වා ෙකොෙහොමද ෙවන් කෙළේ කියලා. ඒ 
ෙවන් කළ සමහර ෙකොට්ඨාස අතර භූෙගෝලීය වශෙයන් කිසිම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධයක් නැහැ. භූෙගෝලීය වශෙයන් සම්බන්ධ නැති 
ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙලොකු ආරවුලක් හැදුෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාලෙය් ෙම් ෙකොට්ඨාස 
නිර්ණය හරියට කළා නම්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන කළා නම්, ෙම් වන විට අපට ෙම් 
මැතිවරණය තියලා අවසන් කරන්නට තිබුණා. ෙම් මැතිවරණය 
කල් ගිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වරදින්. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරනවා ඡන්ද අයිතිය අෙහෝසි කිරීම ගැන.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද, 2006දී ෙකොළඹ නගර සභාෙව් 
අෙප් ලැයිස්තුව පතික්ෙෂේප වුණාම, අපි කණ්ණාඩිය ලකුෙණන් 
තරග කරලා ජයගහණය කළා? නමුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා 2008දී ඒක විසුරුවා හැරලා, ෙකොමසාරිස්වරෙයක්ව 
දාලා නගර සභාව කරෙගන ගියා. අවුරුදු තුනක් ෙකොළඹ නගර 
සභාෙව් ඡන්දය පැවැත්වූෙව් නැහැ, ඡන්දය කල් දැම්මා. ෙකොළඹ 
නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරනවා කියලා 
විෙශේෂ ෙකොමසාරිස්වරෙයක් යටෙත් පාලනය කළා. අවුරුදු තුනක් 
ඡන්දය ෙනොපවත්වා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙකොළඹ 
නගර සභාව පවත්වාෙගන ගිෙය්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
 කථානායකතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ෙමොකක්ද අද ෙම් කථා 
කරන්ෙන්, ඡන්ද අයිතිය අෙහෝසි කිරීම ගැන? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කිසිම අයිතියක් නැහැ ඡන්ද අයිතිය ගැන කථා කරන්නට. ඡන්ද 
අයිතිය නැති කෙළේ ඔබතුමන්ලා. ෙම් නගරෙය් ජනතාවෙග් ඡන්ද 
අයිතිය එදා උදුරා ගත්තා. ඡන්දය ෙනොපවත්වා විෙශේෂ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක්ව දාලා අවුරුදු තුනක් ෙකොළඹ නරග සභාෙව් 
ඡන්දය කල් දැම්මා, තමුන්නාන්ෙසේලාට දිනන්න බැහැයි කියලා. 
අද ඇවිත් කථා කරනවා, ෙවනත් ෙද්වල් ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපටත් ඕනෑ මැතිවරණය 
පවත්වන්න. අපි ආසයි, ඉක්මනට ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
තියලා පළාත් පාලන ආයතනවල වැඩි බහුතරයක් දිනා ගන්න. 
ඒක අපට ෙප්නවා, අපට ජයගහණය කරන්න පුළුවන්. අද අපි 
ඉන්ෙන් දිනන තැනක. ඒක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. අපි 
කියන්ෙන්ත් ඉක්මනට ෙම්ක ඉවර කරලා දාලා ෙම් පළාත් පාලන 
මැතිවරණ්ය  පවත්වන්න කියලා. ෙමොකද, අපටත් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ඡන්දය ජයගහණය කරෙගන ඉස්සරහට යන්නට. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබාදීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.49] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් 

වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා,  පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් දැමීම සම්බන්ධව. ෙදපැත්ෙතන්ම ෙම් ගැන 
අදහස් පකාශ කළා. මට ෙපර කථා කළ ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමා කියනවා, මන්තීවරුන් තුන් ෙදෙනක් ෙතෝරන්න මැද 
ෙකොළඹ ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ 
අවශ්යතාව එෙහමයි. මැද ෙකොළඹ ආසනෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් වශෙයනුත් තුන් ෙදෙනක් ෙත්රුණා. ඉතිහාසෙය් අපි 
දන්නා කාලෙය් ඉඳලා තුන් ෙදෙනක් ෙත්රුණා. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිබුණා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. විවිධ ජාතීන්, විවිධ ජන 
ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක් මැද ෙකොළඹ කියලා 
කියන්ෙන්. එම නිසා ඒ කාටත් නිෙයෝජනයක් අවශ්යයි. එතුමන්ලා 

උත්සාහ කරන්ෙන් එතුමන්ලාට විතරක් නිෙයෝජනයක් 
ලබාගන්න පුළුවන් කමයක් හදන්නයි. එෙහම කරන්න බැහැ. ෙම් 
රෙට් සියලුෙදනාම සාමකාමීව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් 
සංහිඳියාවක් ගැන කථා කරනවා. එතුමන්ලා හදන්ෙන් එක 
ෙකොටසකට විතරක් ෙම් බලය අල්ලා ගන්නයි. එෙහම කරන්න 
බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ෙම් 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීම හදලා එදා ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 
ඒ විෂයය භාර අමාත්යතුමා හැටියට එය අනුමත කළ බව. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 15වැනි දා ගැසට් පතෙයන් ඒක පකාශ කළා. එතැන 
වැරැද්දක් තිබුණා නම් ඒ ෙවලාෙව් ඒවා මතු කර ගන්න ඕනෑ. දැන් 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙම් කරන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි. ෙකොට්ඨාස නිර්ණයට මුවා ෙවලා ඡන්දය කල් දැමීම 
සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමන්ලා දන්නවා 
ෙම් සැෙර් ඡන්දයට ගිෙයොත් ෙහොඳ සබ්බුවක් හම්බ ෙවනවා කියා. 
ඒ නිසා ඒකට බෙය් තමයි ඡන්දය කල් දමන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගම් පළාත්වල ෙම් 
වැඩ පි ළිෙවළ දැන් ඉතාම අසාර්ථකයි. දැන් පාෙද්ශීය සභාවකින්, 
නගර සභාවකින් සිදුවන ෙසේවාව ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
දැන් අවුරුද්දකුත් මාස තුනක් ෙම් ෙසේවාව ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
ආයතන අයාෙල යන්ෙන්. පාලනයක් නැහැ. ෙපෙර්දා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වැඩ කරපු 
ෙල්කම්වරු සියලුෙදනාම මාරු කළා. ඒ අය මාරු කරලා 
ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවට  වුවමනා කරන නිලධාරින් පත් කළා. 
ෙම් ෙවනත් ෙද්ශපාලන කියාවක් කරෙගන යන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
අයිතිය උදුරා ගන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙම් මැතිවරණය කල් 
දමන්න එපා. ෙකොට්ඨාස කමයට තියන්න බැරි නම් තිබුණු කමයට 
ෙහෝ ෙම් මැතිවරණය තියලා අවසන් කරන්න. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඡන්ද අයිතිය ෙදන්න. පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන්න. ෙම්ක අද 
ඊෙය් අවශ්යතාවක් ෙනොෙවයි. ජනතාව හැම දාම ෙම් ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට ජනතාවට 
අසත්ය කියලා, ජනතාව රවටලා ෙම් ආණ්ඩුව මැතිවරණ කල් 
දමාෙගන යන්ෙන් ඔවුන්ට මහජනයාට මුහුණ ෙදන්න බැරි 
නිසායි. [බාධා කිරීමක්] ඔවුන්ට මහජනයා අතරට යන්න බැහැ. 
ගිෙයොත් ෙම් අයට ෙහොඳට හම්බ ෙවනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
එනතුරු ජනතාව ඉලපතකුත් තියාෙගන බලාෙගන ඉන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්]  ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාට  බය තිෙබන්ෙන්. VAT 
ගහලා, ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් දස වධ ෙසේරම දීලා තිෙබන ෙම් 
ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණයකට නම් යන්ෙන් නැහැ. 
ඒක මට කියන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා බයයි. ෙමොන 
පතිඵලය ආවත් කමක් නැහැ ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ කාලෙය් කිව්වා, " 
මැතිවරණය ෙවලාවට පශ්නයක් ආෙවොත් ඔළුවට ෙවඩි තියලා 
ෙහෝ මැතිවරණය තියන්න" කියා. ඒකයි එදා එතුමාට තිබුණු 
නිදහස. අද මැතිවරණ ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ෙම් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම නිදහස්ද? ෙම්ක ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක්ද? ඒ 
ගැන ඒ ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරෙයක්ම කියනවා. එතුමාම පුවත් 
පතකට ලියා කියනවා ෙම්ක ෙකොමිසමක් ෙනොෙවයි කියා. එෙහම 
නම් ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන 
සංකල්පය නිවැරදිද? තමුන්නාන්ෙසේලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
හදලා ෙලෝකයට ආදර්ශයක් ෙදනවාය කිව්වා. ෙම්වා ස්වාධීන 
නැහැ. ෙම්වා පන්දම් අල්ලන ෙකොමිෂන් සභා බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන ෙකොමිසමක් 
ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව කියන කියන හැටියට නටන, ආණ්ඩුෙව් 
සුවච, කීකරු ෙගෝලෙයක් තමයි මැතිවරණ ෙකොමිසම. එෙහම 
නම් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා කියන්න ඕනෑ, "මෙග් ඔළුවට 
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[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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ෙවඩි තිබ්බත් මම අහවල් දවසට මැතිවරණය තියනවා" කියා. 
ඒකයි ස්වාධීන මැතිවරණ කමය කියා කියන්ෙන්. අද ෙම් 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන නැහැ. ෙම් මැතිවරණ ෙකොමිසමත් 
ආණ්ඩුවට පන්දම් අල්ලන, ආණ්ඩුවට  සුවච, කීකරු ෙගෝලෙයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට අනික් ෙකොමිෂන් ගැන කථා 
කරන්න අවශ්ය නැහැ. අනික් ෙකොමිෂන් ගැන අප කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒවාත් ෙම් විධියට තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ෙම්ක තමයි යහ පාලනය. ෙම්ක තමයි අද හඳුන්වා දී තිෙබන 
පජාතන්තවාදය. ෙම් යහ පාලනය කියන්ෙන් ඡන්ද නැති 
පාලනයක්. ඡන්දවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති යහ පාලනයක් ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ඡන්ද යටපත් කිරීෙම් යහ පාලනයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට ෙනොකරන, ඔවුන්ෙග් 
අයිතිය ලබාදීම පතික්ෙෂේප කරන ආණ්ඩුවක් ෙම් ආණ්ඩුව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමය ඉතාම අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක්. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමාට 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙප් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 

අනාගතෙය්දීත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලට ෙම් අනතුරු ඇඟවීම 
තිෙබනවා. විවිධ කථා තිෙබනවා . විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් 
තිෙබනවා. විෙද්ශීය බල  ෙව්ග තමයි ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වන්ෙන්. මැතිවරණවලට අතගහන ෙම් ෙවලාෙව්, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ඒ වැඩ පිළිෙව ෙළේ තවත් එක පියවරක් කියායි අප 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය වහාම 
පවත්වන්න කටයුතු කරන්න. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවක්. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාව කාලයක් තිස්ෙසේ 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙදයක්. කුමන ෙහෝ කමයකින් ෙම් 
මැතිවරණය තියලා ඉවර කරන්න. ජනතාවට ඒ අවස්ථාව ලබලා 
ෙදන්න. ඒකයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්. මැතිවරණයට යන්න ෙම් උදවිය බයයි. එෙහම නැතිව 
ෙම්ක ෙකොට්ඨාස -සීමා- නිර්ණය කිරීම සම්බන්ධ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම එකක් දැන් නැහැ. අපි ඇහුවා, ෙකොට්ඨාස කීයක 
ද ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුළු මාතර දිස්තික්කයම 
ගත්ෙතොත්, ෙකොට්ඨාස හතරකයි ෙම් විධිෙය් පශ්න නිකම් හරි මතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අනික් ඒවා සියල්ලම නිවැරදියි. ෙකොට්ඨාස 
හතරක විතරක් ෙම් පශ්නය මතු කරලා තිෙබනවා. එකී ෙකොට්ඨාස 
හතර නිසා මුළු මාතර දිස්තික්කෙය්ම මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් 
නැහැ. අනික් ඒවාෙය් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙමෙහම තිෙබද්දී, 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඇහුවා, ෙම් රෙට් ෙකොට්ඨාස කීයක ගැටලු 
මතු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. එතුමා ඒක කියන්ෙන් නැහැ.  එතුමා 
ෙදන උත්තෙර් "තවම ඉවර නැහැ, තවම ඉවර නැහැ" කියන 
එකයි. ෙම් විධියට ෙම්ක කවදාද ඉවර ෙවන්ෙන්? කවදා ඉවර 
කරලාද, මැතිවරණය තියන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම්ක මහා ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක් 
කියලායි මම කියන්ෙන්.  ෙම් රජය ජනතාව ඉදිරියට යන්න 
තිෙයන බයට, ෙම් රජය ජනතාව ඉදිරිෙය් පරදිනවාට තිෙයන 
බයට කරන ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක එක පියවරක් ෙම්ක. ඒ 
නිසා ඒ පියවර අපි ෙහළා දකිනවා. ඒ පියවර ෙහළා දකිනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පජාතන්තවිෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළ වහාම 
නතර කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රුෆ් මහතා. 

 

 
[பி.ப. 5.57] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய இந்த 

க்கியமான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயான  உண்ைமக்குப் 
றம்பான ம் மனச்சாட்சிக்கு விேராதமான மான ஒ  

பிேரரைணயாகும். 2008 - 2012ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 
நான் கிழக்கு மாகாண சைபயிேல பிரதிநிதியாக இ ந்தேபா  
அந்த மாகாண சைபக்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட உள் ராட்சிச் 
சைபகள் (தி த்தம்) சட்ட லமான  ன்னாள் தலைமச்சர் 
பிள்ைளயான் அவர்களால் 6 ைற சைபக்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட . அைத நாங்கள் வன்ைமயாக 
எதிர்த்ேதாம். அதன் காரணமாக மாகாண சைபயின் 
அங்கீகாரம் அதற்குக் கிைடக்கவில்ைல. 1969ஆம் ஆண் ன் 
வட்டார ைறத் ேதர்த க்கு ஒப்பான அந்த ேதர்தல் ைறைய 

ன்ைனய அரசாங்கம் அவசர அவசரமாகக் ெகாண் வர 
ைனந்த . 1969ஆம் ஆண் ன் சட்டத்தின்ப  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 21 சைபக க்கு 149 
உ ப்பினர்கள் இ ந்தார்கள். ஆனால், இன்  உ வாக்கப் 
பட் க்கின்ற இந்த ைறைமயில் 13 சைபக க்கு 136 
உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். அந்த மாவட்டத்தி க்கின்ற 
இன விகிதாசாரத்ைதக் கணக்கிெல க்காமல் இ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .  

அந்தப் பிரேதசத்திேல 41.77 சத த ஸ் ம்க ம் 31.38 
சத த தமிழ் மக்க ம் 26.32 சத த ெப ம்பான்ைம இன 
மக்க ம் இ க்கின்றனர்.  அங்குள்ள 13 சைபகளிேல 3 
சைபகள்கூட 42 சத தமானவர்க க்கு இல்ைல. அதனால் 
இன விகிதாசாரத்ைத உ திப்ப த்தாத எந்தத் ேதர்த க்கும் 
நாங்கள் கங்ெகா க்க மாட்ேடாெமன் ம் அந்த தி த்தச் 
சட்ட லத் க்கு எங்க ைடய அங்கீகாரத்ைதத் 
தரமாட்ேடாெமன் ம் கூறிேனாம். வட மாகாண சைபையத் 
தவிர 8 மாகாண சைபகள் அன்  நைட ைறயில் இ ந்தன. 
ஒ  மாதத்திற்கிைடயில் 7 மாகாண சைபகளி ம் அந்தச் 
சட்ட லத்திற்கு அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட . ஆனால், கிழக்கு 
மாகாண சைப 4 வ டங்களாக அதைன இ த்த த்த . அந்த 
ேநரத்திேல அன்ைறய தலைமச்ச க்கு மிகுந்த 
ெந க்க ையக் ெகா த்தார்கள். ஆனால், தலைமச்சர் 
அவர்கள் அன்  எங்கேளா  ஒத் ைழத்தார். அந்த தி த்தச் 
சட்ட லத்ைத தி த்தங்க டன் ன்ைவத்  
நிைறேவற் ேவாெமன்  கூறினார். கைடசியாக அவேரா  
இ ந்தவர்கள் ெகா ம்பி ம் மட்டக்களப்பி ம் ைவத்   
கடத்தப்பட்டார்கள்; ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அந்தப் 
பயத்தின் காரணமாக அன்  கிழக்கு மாகாண சைப ம் இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லத்திற்கான அங்கீகாரத்ைத வழங்கிய .  
அன்   இந்தப் பிைழயான ைற அவதியாக-அவசரமாகக் 
ெகாண் வரப்பட்ட .  

ெகளரவ உ ப்பினர் ஜி ர் ரஹுமான் 
கூறியைதப்ேபான் , ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ெகா ம்  
மாநகர சைபத் ேதர்த ேல 19 ெதாகுதிகளில் இரட்ைட 
அங்கத்தவர் ெதாகுதியாக, வர் அங்கத்தவர் ெதாகுதியாகப் 
ேபாட் யி வதற்குக் காரணம், அங்கும் தங்க ைடய 
உ ப்பினர் வரேவண் ம் என்பதற்காக ஆகும்.  

1929 1930 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் இந்த 
13 சைபகைள ைவத் க்ெகாண்  எங்கள் இன விகிதாசாரப் 
பிரதிநிதித் வத்ைதப் பா காக்க யா . அன்  அேசாக 
பீாிஸ் அவர்கள் கூறினார், நீங்கள் உ ப்பினர் ெதாைகைய 
அதிகாிக்க யா ; உங்கள் பிரதிநிதித் வத்ைத ஒன்ைற 
இரண்டாக மாற்றலாம், இரண்ைட ஒன்றாக மாற்றலாெமன் . 
ஆனால், 136 உ ப்பினர்கள் ெதாி ைறயி ம் 39 
உ ப்பினர்கள் bonus ைறயி ம் ெதாி ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்  எந்த அ ப்பைடயில் தீர்மானிக்கப்பட்ட ? 

ன்ைனய அரசாங்கம் இன விகிதாசாரத்ைதக் கணக்கில் 
எ க்கவில்ைல. எம  ச கத்ைதப் பாதிக்கின்ற அள க்கு -  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me one more minute, Sir. 

நாங்கள்  ல்ேமாட்ைட, ேதாப் ர், சம் ர், கச்சக்ெகா தீ , 
ள்ளிப்ெபாத்தாைன, வான்எல, சாய்ந்தம  ஆகிய 

பிரேதசங்க க்கு 7 திய பிரேதச சைபகைள உ வாக்கித் 
த மா  ேகட் க்கின்ேறாம். ர், கந்தளாய் ேபான்ற 
பிரேதச சைபகைள நகர சைபகளாகத் தர யர்த்தக் 
ேகட் க்கின்ேறாம். தி ேகாணமைலைய Municipal Council 
ஆக்குமா ம் ேகட் க்கின்ேறாம். 15ஆம் திகதிக்கு ன்னர் 
objection ஐத் ெதாிவிக்க ம். உங்க ைடய அரசாங்கம் 
ேவண் ெமன்  ெசய்ததன் காரணமாக உடன யாக 
ேதர்தைல நடத்த யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ள . எம  
அரசாங்கம் இரண் ைற ேதர்த ல் ெவன்றி க்கின்ற . 
ஆகேவ, உள் ராட்சித் ேதர்தைல நடத்தினால் அதி ம்  
ெவற்றிெப ம். இதில் எந்தவித சந்ேதக ம் இல்ைல. எனேவ, 
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள ன்  மாவட்டங்களின ம் 
விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப வட்டாரங்கைள ம் திய 
சைபகைள ம் அதிகாித் விட் , இந்த உள் ராட்சித் 
ேதர்தைல நடத் மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன் . நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවලාව නම් පමාණවත් මදි. 

නමුත්, මම උත්සාහ කරනවා කරුණු කීපයක් ෙම් ෙවලාව තුළ 
ඉදිරිපත් කරන්න. 

අද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගනා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීමාෙග්ත්, එම කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ෙග්ත් අදහස වුෙණ්, ''පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් 

දමන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ඡන්දවලට භය නිසාය" කියන එකයි. ඒ 
අය රටට කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඒක. ඇත්ත වශෙයන්ම 
පළාත් පාලන ඡන්දය කල් යන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? කල් යන්න 
ෙහේතුව අෙප් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් 
වුණා. ඒ තමයි, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම්දී ඇති වූ ගැටලු. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, දිස්තික්ක තුන-හතරක තමයි ෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

එතුමන්ලාෙග් අදහස ඒක නම්, අපි ගාල්ල දිස්තික්කය 
උදාහරණයකට ගනිමු. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාත් 
වසර 21 පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළා. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත 
අප කිසිම අවස්ථාවක කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ, අපට  කිසිම අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය  පිළිබඳව අෙප් අදහස් ලබා 
ෙදන්න. අෙප් අදහස් ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙනොදුන්නා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට  අප 
කැ ෙඳව්ෙව්ත් නැහැ. මා නිෙයෝජනය කරන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට මා කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. 
එදා එවැනි තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. එවැනි පජාතන්තවාදයක්, සුපිරි 
පජාතන්තවාදයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ්. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන පනත 
සංෙශෝධනය කිරීෙමන් පසු සම්මත වුණු නව පනත අනුව, පළාත් 
පාලන ආයතනයක අය වැය පැරදුණාම සභාපතිවරයා ෙගදර 
යන්න ඕනෑ. අය වැය පැරදුණා නම් සභාපති ධුරය අෙහෝසි වනවා. 
නමුත් අය වැය පැරදුණු පළාත් පාලන ආයතනවල 
සභාපතිවරුන්ට ඉවත් ෙවන්න දුන්නාද? නැහැ. ෙකොයි තරම් 
ෙචෝදනා තිබුණත්, තමන්ෙග්ම කණ්ඩායෙම් අය විසින් අය වැය 
පරාජය කළත්, තමන්ට හිතවත් සභාපතිවරුන්ට යන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් තියා ගත්තා. ඒ සඳහා ඒ පනතට සංෙශෝධනයක් 
ෙගනාවා.  දූෂණ, ෙහොරකම් කරපු අයට ඉඩකඩ දුන්නා. 
සභාපතිවරු කීෙදෙනකුට එවැනි  ෙචෝදනා තිබුණාද ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? කවදාද විනය පරීක්ෂණයක් තියලා 
ඒ අයට දඬුවම් කරලා තිෙබන්ෙන්?  

මාත් පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙද්ශපාලනයට ආපු 
ෙකෙනක්.  1991දී පාෙද්ශීය සභාවට එන ෙකොට, මෙග් කිසිදු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ, ෙකොන්තාත් කරන්න. අපි 
පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය කෙළේ ෙකොන්තාත් කරන්න 
බලාෙගන ෙනොෙවයි. ජනතාව තමයි අප පත් කෙළේ. අපට 
ආශාවක් තිබුෙණ් ගෙම් ෙමොනවා ෙහෝ වැඩක් කරන්නයි. ගෙම් 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා ෙකොන්තාත්කරුෙවක් කිරීෙම් 
ෙචෝදනාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා භාර ගන්න ඕනෑ. එතුමා 
තමයි ෙකොන්තාත් කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන්ට. සභාපතිවරු, නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරු ගෙම් පාර 
හැදීෙම් ෙකොන්තාත් කළා. ඒ අය මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
ෙනොෙවයි, ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ බවට පත් වුණා. එෙහම 
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ බවට පත් වුණු නිසා තමයි ගෙම් මිනිස්සු 
කිව්ෙව්, "අපට ෙම් මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩක් නැහැ. ගමට වග 
කියන මන්තීවරෙයක් අපට ඕනෑ. ගම ගැන කැක්කුම තිෙබන, 
හැගීම තිෙබන සැබෑ සමාජ ෙසේවකෙයකුට පළාත් පාලන 
ආයතනයට එන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජන කමය ෙයෝජනා වුෙණ්. හැබැයි, 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කාමරෙය් ඉඳෙගන එතුමාට ඕනෑ 
විධියට ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරපු නිසා ඒ කටයුත්ත කරන්න 
කාලයක් ගියා; ඒ කටයුත්ත ඇෙදන්න වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ඡන්දය ෙහට පවත්වනවා නම් 
අපි කැමැතියි.  අපි ඒකට සූදානම් බව මම කියන්න කැමැතියි. 
හැබැයි, ෙම් ඡන්දෙය්දී ඇත්ත මහජන නිෙයෝජිතයන් පත්ෙවන්න 
ඕනෑ. ඇත්ත සමාජ ෙසේවකයන්ට අවස්ථාව ලැෙබන්න ඕනෑ.  
ඒකට අවශ්ය කරන කමෙව්දය සකස් ෙවන්න ඕනෑ.  

1931 1932 
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කියන්න කරුණු ෙබොෙහොමයක් තිබුණත්, මම මෙග් කථාව 
ෙකටි කරනවා. මම අවසාන වශෙයන් අවස්ථාව ඉල්ලනවා එක 
කාරණයක් කියන්න. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා, දකුණු පළාෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු මාරු කර 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් මාරු කර තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය සභාවල ෙල්කම්වරු.  ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණත් මාත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා 
අත්ෙතෝෙනෝමතික විධියට ඒ මාරුවීම් සිදු කර තිෙබන බව. ඒක 
කරලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාෙවන්; පළාත් සභාෙව් පළාත් 
පාලන ඇමතිවරයා. ඒ මාරුවීම් වැරදියි. ඒ නිසා අපි කියනවා, 
කරුණාකරලා ඒ මාරු වීම් වහාම අත්හිටුවන්න කියලා. වැඩ කරපු 
සභා ෙල්කම්වරු තමයි මාරු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක වැරදියි 
කියලා අපිත් කියනවා. ඒ මහ ඇමතිවරයාත්, එතුමාෙග් 
කණ්ඩායෙම් මන්තීවරු හා නිෙයෝජිතයන් ඒ සිද්ධිය පිටු පස 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලබා දුන් ෙවලාව 
පමාණවත් ෙනොවුණත්, අදහස් දක්වන්න ඉඩකඩ ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගනාපු, "කඩිනමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය" කියන ෙයෝජනාව ගැන අදහස් 
කීපයක් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කියපු කරුණු නැවත මතක් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ඒ කරුණුවල අෙනක් පැත්ත කථා කරන්නයි.  

දැන් එතුමන්ලා කථා කරනවා, පළාත් පාලන ඡන්දය 
පවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා. එදා අවුරුදු ගණන් පාෙද්ශීය සභාවල 
කාලපරිච්ෙඡ්ද දික් කරමින් සිටියා, ඡන්දයක් තියන්ෙන් නැතිව. 
ෙම් ෙදකම එකයි ෙන්. ඒ වාෙග්ම, දැන් කියනවා පළාත් පාලන 
ආයතනවලින් මහජනතාවට ෙසේවාවක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ෙම් රෙට් පළාත්  තිෙබන්ෙන් නවයයි. ඒ පළාත් නවෙයන් 
උතුරු පළාත් සභාෙව් බලය විතරයි එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට නැත්ෙත්. ඒ පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරු තමයි ඒ 
පළාත් පාලන ඇමතිවරු. දැන් මහජනතාවට ෙසේවාවක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා දැනගන්න ඕනෑ, 
පාෙද්ශීය සභාවල, නගර සභාවල  ෙසේවාව ජනතාවට සපයන්න. ඒ 
ගැන ෙමතැනට ඇවිත් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ගිහිල්ලා මහ 
ඇමතිවරුන්ට කියන්න. මහ ඇමතිවරු ඉන්ෙන් එතුමන්ලාෙග් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා යටෙත්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
සභාපතිකෙම්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකෙම්ත් 
ඉන්ෙන් එකම නායකතුමායි. ඒ නිසා එතුමාටයි ඒ ගැන පැමිණිලි 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගහලා 
වැඩක් නැහැ. නමුත් එතුමාට ඒක කියන්න යන්ෙන් නැහැ, බයයි. 
එතුමාට ළං ෙවන්න බයයි. ෙමොකද, ළං ෙවනෙකොට පන්නනවා; 
සංවිධායකකම නැති ෙවනවා. සමහර අයට දැන් සංවිධායකකම 
නැතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබොරුවට කෑ 
ගහනවා.  

එදා කිව්වා,  පාද යාතාවට ලක්ෂ 10ක් ෙගෙනනවා කියලා. 
අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? 1,500ක්, 2,000ක් ෙසනඟ හිටියා. 
හැබැයි, කිව්ෙව් ෙකෝටි ෙදකක් ෙසනඟ ආවා කියලායි. ඒෙකන්ම 
ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් අධ්යාපන තත්ත්වය ගැන. 
විෙශේෂෙයන්ම ගණිතය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දැනුම ඒෙකන්ම 
ෙත්රුම් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙකෝටි ෙදකක් ෙනොෙවයි, 

මිලියන ෙදකක් කියලා. මිලියන ෙදකක් කියන්ෙන් ලක්ෂ 20ක්. 
එතැන ෙකොෙහේද මිනිස්සු ලක්ෂ 20ක් හිටිෙය්? ඒ නිසා ෙමෙහම 
විකාර ෙදොඩවලා වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

එතුමන්ලා ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඉදිරිෙය්දී ඡන්දයක් 
තිබුෙණොත් එතුමන්ලාට දිනන්න බැහැ. දින්නත්, පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග් කන්යාවන් 100ක් දූෂණය කරන පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු, විෙද්ශීය කාන්තාවන් දූෂණය කරන 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු නැවත පත් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ තනතුරු හිතින් ඉවත් කරෙගන තිෙබන විධියට වැඩ 
කරෙගන ඉන්න පුරුදුෙවන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියමින් මෙග් කතාව අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 6.08] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எனக்கு 

ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். நான் அ ராத ர 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இந்த மாவட்டத்திேல த ல் 
இ ந்த ஆட்சியாளர்களினால் உள் ராட்சிச் சைபகள் 
பிாிக்கப்பட் ள்ள ைறயான  ற் தாகப் 
பிைழெயன்ேற நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதைனத் ெதாடர்ந்  தற்ேபா  ஆட்சியி ள்ளவர்க ம் அேத 

ைறையக் ைகயாண்  வ கின்றனர்.  

அ ராத ரம் மாவட்டத்திேல 40,000 - 50,000 ஸ் ம் 
வாக்காளர்கள் இ க்கிறார்கள். பாரா மன்றத்தில் 
அம்மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஸ் ம்  
உ ப்பினராக நான் மட் ேம இ க்கிேறன்; පළාත් සභා 
இல் இரண்  உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். உள் ராட்சி 
சைபத் ேதர்தல் ெதாடர்பாக அங்கு எம  மக்க க்கு ஒ  
பிரதிநிதித் வம் மட் ம் கிைடப்பதற்குாிய ஏற்பா கேள 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அதனால் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் 
எம  மக்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத உதாசீனம் ெசய்யாமல், 
அங்குள்ள வாக்காளர் ெதாைகக்ேகற்ற வைகயில் அங்கு 
பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்குமா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் நான் வ ைமயாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு 
மீண் ம் ஒ ைற பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

1933 1934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
විසින් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණය පැවැත්වීම කල් 
දැමීම සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කළා. පසු ගිය වකවානුෙව් පළාත් පාලන 
ආයතන නිෙයෝජිතයකු  විධියට කටයුතු කළ පුද්ගලයකු හැටියට 
අද  එම ආයතනවලට අත්ෙවලා තිෙබන ෙඛ්දවා චකය ගැන මට 
කියන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීෙම් කාරණය ගැන, මැතිවරණයක් 
පවත්වන්ෙන් නැතිව ආයතන පවත්වාෙගන යන කාරණය ගැන 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරුන් කථා කළා. ඒ මන්තීවරු 
පැහැදිලිවම දැන ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  1982 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතුව ලාම්පු - කළෙගඩි ෙසල්ලම 
නමින් හඳුන්වන ජනමත විචාරණයක් ෙගනැල්ලා, - නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා වාෙග් ෙපොඩි ආයතන ෙනොෙවයි -  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම  අකුළලා  කටයුතු කරන්න ගියා නිසා තමයි 
උතුෙර් පභාකරන් ෙකෙනක් ඇති වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම විජය 
කුමාරණතුංග  වැනි පුද්ගලයන් අද අපට නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණ පවත්වන එක පරක්කු ෙකරුෙව් මහින්ද 
රාජපක්ෂ කියලා කියන එක විහිළුවක්.  අපි උතුරටත් ගිහින් 
මැතිවරණ තිබ්බා.    

තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, ෙමතැන වැඩි ෙදෙනක් ඉන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය කරලා ආපු උදවියයි. පළාත් 
පාලන ආයතනවල ට අයත් සම්පත් අද විනාශ ෙවලා තිෙබනවා.  
මහ ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා කරමින් මහ ඇමතිවරු ගැන අද කථා 
කළා. නමුත් ආණ්ඩුව තමයි මහ ඇමතිවරු ෙමෙහය වන්ෙන්. අපි 
ඒ ගැන  දන්නවා. ඒ නිසා පළාත් සභාවක් තුළින් ෙකෙරන්න ඕනෑ 
ෙද් ෙකෙරද්දී, පාෙද්ශිය සභාව ඒකට ඈඳා ගන්න එක  සුදුසු 
නැහැ.  එම කථාව කරපු  මන්තීතුමා දැන ගන්න ඕනෑ,  පළාත් 
සභාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද,  පළාත් පාලන ආයතනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. එතුමා ඒෙක් වුවමනාව දන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
වැඩි හරියක් දන්ෙන්  අගමැතිතුමා කථා කරද්දී  පිටුපසට ගිහිල්ලා 
ඉඳෙගන ඉන්න විතරයි. ඒ කාලෙය් පළාත් පාලන ආයතනවල 
හිටපු අය  යම් යම් දූෂණ, ෙහොරකම් කළා නම්,  ඒ ආයතනවල 
ඉඳලා එක පාරටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපට එන්න බැහැ. අපි ඒ 
ආයතනවල සිටි කාලෙය් මිනිස්සුන්ට ඒ ආයතන හරහා පහසුකම් 
ලබා දුන් නිසා තමයි, එකපාරටම ඒ මිනිස්සු අපව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එව්ෙව්. අද ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ පවත්වන්න ආණ්ඩුව භය 
ෙවලායි සිටින්ෙන් කියලා අපි කියනවා. එෙහම නැතිව ෙවනත් 
ෙදයක් හින්දා ෙනොෙවයි, පළාත් පාලන මැතිවරණ  පවත්වන්ෙන් 
නැතිව ඉන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන 336ක් අද අකර්මන්ය 
කරලා තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා නුවර ෙපරහැර ගිහිල්ලා ඉවර 
ෙවද්දී කුණු ටික අස් කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
එෙහම තත්ත්වයකට අද රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
මැතිවරණය කුමන කමයකින් හරි පවත්වන්න කියලායි අපි 
ඉල්ලන්ෙන්. ෙමොකද, 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී තමයි ෙම්ක 
ගැසට් කෙළේ.  

2015 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ෙම්ක ගැසට් කළා නම්, අවුරුද්දක් 
ඉක්ම යන තුරු ෙම් සීමා නිර්ණය ගන්න බැරිව ගියා කියන්ෙන් 
විෂය භාර අමාත්යවරයා ලජ්ජා විය යුතු කාරණයක්.  අද මහ 
ඉහළින් රෙට් පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා.  ෙම්ක නිකම් 

කුණු කූඩයට දමනවා  කියලා කියනවා වාෙග්, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාවත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාවත්, කවුරුවත් අද ෙමතැන 
නැහැ.  පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන හවුල් ආණ්ඩුව ගැන අපි 
කනගාටු ෙවනවා. අපිට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු දුකක්, 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තප්පරයක් ෙදන්න. ෙම් 

රාජ්ය ආයතන අද නිලධාරින් අතට පත්වීම තුළින් පාරවල් ටික 
හැෙදන්ෙන් නැතිව, වීදි ලාම්පු ටික හැෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් 
සියලු ෙද් අකර්මන්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන්, ෙම් ෙමොන ෙද් කිව්වත් රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. ආණ්ඩුව ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව ෙම් තත්ත්වය තවත් 
දිගින් දිගට ෙගනියන්ෙන් ඇයි? රෙට් සමහර පෙද්ශ ගංවතු රට යට 
වුණා.  සාලාව  පෙද්ශය  පුපුරා යාමක් නිසා  විනාශ වුණා. ඒ 
ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් ෙදන්න බැරිව ඉඳ ෙගන,  ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව දිගින් දිගටම ෙම් 
තත්ත්වය ෙගන යන්ෙන් ෙවන ෙදයක් හින්දා ෙනොෙවයි, රටට 
ෙදයක් කියන්න ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැති නිසා;  ඡන්දය 
තිබ්ෙබොත් ෙම් ආණ්ඩුව පරාද ෙවන බව දන්නා නිසා බව කියමින් 
මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා.  
 
[අ.භා. 6.14] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු ඩලස් අලහප්පරුම මන්තීතුමා  ස්ථිර 
කළා. මම හිතන විධියට පළාත් පාලන ආයතනයන්හී මැතිවරණ 
පැවැත්වීම පිළිබඳව අප කාටවත්  ගැටලුවක් තිෙබන්න බැහැ.  
මිනිසුන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිය දවසකින් ෙහෝ කල් දමනවා 
නම්, එම පජාතන්තවාදී අයිතිය ආරක්ෂා කර දීම මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් යුතුකමක් වනවා. නමුත්, පළාත් පාලන 
ආයතනනයන්හී ඡන්ද විමසීම පමාද වුෙණ් ඇයි කියන එක 
පිළිබඳව  අප සියලු ෙදනාම සාධාරණ විධියට සිතා බැලිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පළමුෙවන්ම සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව් දී  විෂය භාර 
ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලායි සිටින්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම  රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙරෝහල්ගත ෙවලා පතිකාර 
ලබමින් සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට එතුමන්ලාට 

1935 1936 
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සහභාගී ෙවන්න බැරි වුෙණ් ඒ ෙහේතුව නිසායි කියලා ෙම් ගරු 
සභාවට දන්වන එක මෙග් යුතුකමක් කියලා මම හිතනවා. නමුත්, 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් විවාදෙය් දී මතු වුණු යම් යම් 
කරුණු පිළිබඳව  වැරැදි අර්ථකථනයන් ලබා දීමක් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී  සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් සීමා නිර්ණයන් පිළිබඳව 
ගැසට් කළාට පසුව පළමුෙවනි වතාවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙපොතක් ලැබුණා. ඉන් පසුව 2016.02.20 දින වන විට  මතයක් 
ඇති වුණා, ෙම් සීමා නිර්ණයන්වල යම් යම් අඩු-පාඩුකම් 
තිෙබනවා කියලා. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් ෙලස මා ලිපියක් 
ෙපන්වන්නම්.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් පජාතන්තවාදී 
වාමාංශික ෙපරමුෙණන් ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
"රත්නපුර දිස්තික්කයට ඉතාම අසාධාරණ ෙලස සීමා නිර්ණයන් 
සිදු වූ නිසා, ඒ සීමා නිර්ණයන් සම්බන්ධෙයන් අපි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා.  ඒ අනුව අපට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි" 
කියලා. පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුෙණ් සබරගමු පළාත් සභා 
මන්තී නමින්ද ෙද්ශපිය මැතිතුමා ඒ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා ස්තුති 
කළා, "අපට ෙම් වාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ දීලා, අෙප් 
කරුණු අහෙගන හිටපු පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්කයි.  ෙකොට්ඨාස 
මැතිවරණ කමය කියාත්මක වන එක ගැන අපි සියයට සියයක් 
කැමැතියි. නමුත්, ෙම් වාෙග් ෙවනස්වීමක් ගැන අෙප් අදහස් 
පකාශ කරන්න මීට ෙපර අපට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියලා. ඒ 
ෙයෝජනාවලට අනුව එකක්, ෙදකක් ෙනොෙවයි ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

එක එක දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, දැනට ෙකොට්ඨාස 1953කින් 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. පැමිණිලි 974ක් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අභියාචනා 1,035ක් ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
අලුෙතන් ෙකොට්ඨාස ෙවන් කළාට පසුව ෙකොළඹ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙවනස්වීම් 132ක් තිෙබනවා. සංෙශෝධනය වුණාට පසුව ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් කලින් තිබුණු ෙකොට්ඨාස 187, දැන් 209ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 69, දැන් 93ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 106, දැන් 175ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 39, දැන් 95ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගත්තාම පැමිණිලි 1,035ට අනුව 
සංෙශෝධනය වන ෙකොට්ඨාසත් එක්ක කලින් ෙකොට්ඨාස 
සංසන්දනය කළාම, 1953 ඉඳලා අවසානය වන විට ෙකොට්ඨාස 
2022ක් දක්වා දැනට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගම්පහ, 
කළුතර, නුවරඑළිය, මාතර, හම්බන්ෙතොට, ගාල්ල, මාතෙල්, 
ෙමොනරාගල, පුත්තලම, කෑගල්ල, බදුල්ල, අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව, වව්නියාව, අම්පාර, මඩකලපුව, තිකුණාමලය, 
යාපෙන්, කිලිෙනොච්චි, මුලතිව්, මන්නාරම යන සියලුම පෙද්ශවල 
ෙම් සියල්ලන්ෙග්ම  සීමා නිර්ණයන් සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කර 
වාර්තා එවා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකොළඹ දිස්තික්කයට අදාළව පමණයි නැත්ෙත්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඇගයීම් දැනට අවසන් කර නැති දිස්තික්ක හතරක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ දිස්තික්ක හතර ෙමොනවාද? 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙකොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුර යන 

දිස්තික්කයන්හී තවම ඇගයීම් කරලා අවසන් නැහැ. සිතියම් හා 
මායිම් උපෙල්ඛන සකස් කිරීම සඳහා -සිතියම් නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා- දිස්තික්ක නවයක ඒවා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත යවා අවසන් කර තිෙබනවා. සිතියම් නිර්මාණය අවසන් 
ෙවලා දිස්තික්ක පහකට අදාළව උපෙල්ඛන ෙකටුම්පත් කිරීම 
අවසන් කර තිෙබනවා. සිංහල මාධ්ය, ඉංගීසි මාධ්ය, ෙදමළ මාධ්ය 
පරිවර්තන කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. පරිවර්තන කටයුතු 
සඳහා තවත් දිස්තික්ක පහක ඒවා දැනට යවා තිෙබනවා. ගම්පහ, 
කෑගල්ල, ෙපොෙළොන්නරුව, බදුල්ල, ෙමොනරාගල යන 
දිස්තික්කවලට අදාළ ඒවා යවා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාරණා ෙදකක් නිසා තමයි 
මැතිවරණය කල් ගිහින් තිෙබන්ෙන්. සීමා නිර්ණයන් කළ යුතුවා 
ෙසේම ඒ කටයුතු කර අවසන් වුණාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුකාරක 
සභාවට එවන්න ඕනෑ. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකටුම්පත් 
කරලා සංෙශෝධන 57ක් පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට දැන් 
එවා තිෙබනවා. නීතිපති එකඟතාව ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත ෙයොමු කර ඉවර ෙවලා අවසාන 
ෙකටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට 
එවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් එය පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට 
එන්න ඕනෑ. එෙසේ ආවාම පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාව අනුමත 
කළාට පසුව තමයි නැවත "ගැසට්" එකට යන්න ඕනෑ. "ගැසට්" 
කරලා  පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පධාන වශෙයන් ෙම් 
සංෙශෝධනයට -ෙකොට්ඨාස කමයට- එන්න අපි සියලුෙදනා 
කැමැති වුණා. ෙමතැන සිටින එකම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
ෙහෝ -කිසිම ෙකෙනක්- ෙකොට්ඨාස කමය එන එකට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. සියලුෙදනා ෙකොට්ඨාස කමය එන එකට කැමැති 
වුණා. ඒකමතිකවයි එය සම්මත වුෙණ්. එය සම්මත කරගත් 
ෙවලාෙව් අඩු ගණෙන් එකම මන්තීවරෙයක් ෙහෝ එයට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. සියලුෙදනා පාෙහේ ෙකොට්ඨාස කමයට කැමැති වුණා. 
එෙහම කැමැති ෙවලා "දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන කමිටුව" දීර්ඝ 
කාලයක් කථා කරපු ෙද්වල් සියල්ල -පාර්ලිෙම්න්තු කමය ෙවනස් 
කිරීම, පළාත් පාලන කමය ෙවනස් කිරීම, මැතිවරණ කමය 
සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කිරීම ආදි සියල්ල- ගැන එහිදී සාකච්ඡා 
කරලා අපි සියලුෙදනා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ස්ථිර වශෙයන්ම,  
කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ෙකොට්ඨාස කමෙයන් බැහැරව 
මැතිවරණය පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, ෙකොට්ඨාස කමය හැර ෙවනත් 
කිසිම කමයකට මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැහැ කියා. සීමා 
නිර්ණයන් ආදි සියලු ෙද් කරලා අවසාන කරලා  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාට පසුව ෙකොට්ඨාස කමයට මැතිවරණය කඩිනමින් 
පවත්වන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මැතිවරණය 
පවත්වන කාල සීමාව ගැන කියද්දී, ලබන අවුරුද්ෙද් මුල් භාගය 
වන ෙකොට ඒ මැතිවරණය අනිවාර්යෙයන් පවත්වන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමාත් පැහැදිලිව එය පකාශ කර තිෙබනවා. 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 15වන දා වන විට අදාළ කටයුතු අවසන් 
කරන්න නියම කර තිබුණා. මා ඉහත කී ගැළපීම් සිදු ෙනොකළ 
දිස්තික්ක හතරට -ෙකොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුරය 
යන දිස්තික්ක හතරට- අදාළ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන්න 
කියා දැන් නියම කර තිෙබනවා. ඒ කටයුතු අවසන් කළාට පසුව 
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිතියම් නිර්ණයටත්, ඊට පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවටත්, ගැසට් කළාට පසුව නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඇවිත් අනුමත කළාට පසුව තමයි එය 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කටයුතු අප කරන්ෙන්.  

1937 1938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන් නැහැ, අප 
කාටවත් මැතිවරණය කල් දමන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියා. 
ජය පරාජය ෙවනම ෙදයක්. ෙම් කියන ෙද් ඇත්ත. පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහ ජන නිෙයෝජිතයන් නැතිව නිලධාරින්ට එය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මහ ජන නිෙයෝජිතයන්ට ඒ බලය ෙදන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, එය ෙදන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? අපි ෙම් රෙට් ෙවනස් 
වීමක් -දූෂිත මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීමක්- බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීෙම් කටයුත්ත 
පළමුෙවන්ම පටන් ගන්න තිෙබන ෙහොඳම තැන තමයි, පහළම 
එක වන ගම්සභා මැතිවරණය. ගම් සභා කමය ඇති වන විට ඒ 
කමය තුළ ජනතාවට වග කියන නිෙයෝජිතයා පැහැදිලිවම ගෙම්ම 
ඉන්නවා. ෙම් කමය ඇති කරන්න අප සියලුෙදනා කැමැතියි. 
මැතිවරණයක් කල් දැමීෙම් අවශ්යතාවක් අපට නැහැ. නමුත් වැරැදි 
ආකල්පයක් යනවා, මැතිවරණය කල් දමන්න දීර්ඝ වශෙයන් 
උත්සාහ කරනවා කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ඉතාම පැහැදිලිව එතුමාෙග් මුල් අදහස් පකාශ කිරීෙම්දී 
කියනවා, ෙම් ෙකොට්ඨාස කමය පළාත් පාලන ආයතනවලට 
විතරක් ෙනොව, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වහාම ෙගන යා යුතුය කියා; 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ කමය ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය්ත් 
ෙවනසක් ඇති කළ යුතුය කියා. ඒ නිසා මා හිතනවා, එතැනින් 
පටන් ෙගන ෙම් කම ෙදකම ෙවනස් කරලා ජනතාවට ගැළෙපන 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන ඒෙම් අඩි තාලම දමන්න ඕනෑ කියා. 
පළාත් සභාත් ෙමය කරන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියා වැඩක් නැහැ කියා. විෂයය භාර 
ඇමතිතුමාට බැහැ, සීමා නිර්ණයන් අවසන් කරන්න; මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන්න. විෂය භාර ඇමතිතුමාට බැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාෙව් වැඩ කරන්න. අදාළ කටයුතු 
පිළිෙවළට කරෙගන ගියාට පසුව කඩිනමින් මැතිවරණයකට යා 
යුතුයි. මැතිවරණයකට යන කාල සීමාව දුරක ෙනොයවා ලබන 
අවුරුද්ෙද් මුල් භාගය වන ෙකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අපි හිතනවා.  

වැරදි ආකල්පයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්, රජය මැතිවරණයකට 
යන්න කැමැති නැහැ, නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණයකට 
යන්න කැමැති නැහැ කියලා. ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණයකට 
යන්න අකමැති ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක පළාත් 
පාලන මැතිවරණය. තරග කරන සමහර අයත් හිතා ෙගන ඉන්ෙන් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පරණ විධියටම PR System  එක 
යටෙත් පවත්වනවා කියලායි. ගමක තිෙබන්ෙන් පක්ෂ තුනක්-
හතරක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකයන් 

ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකෙයක් ඡන්ද පනහක්-
හැටක් කඩනවා. ඡන්ද 3,000ක් පමණ තිෙබන සමහර තැන්වල ඒ 
ඡන්ද 3,000න් ඡන්ද 2,000ක් පමණ වැෙටනවා. ඒ වැෙටන ඡන්ද 
2,000 පක්ෂ කිහිපයකට කැෙඩනවා. ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වන 
ජනපිය පුද්ගලයන් පවුල් පනහක-හැටක ඡන්ද කඩා ගන්නවා. 
එතෙකොට හිතා ෙගන ඉන්න, බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිඵල සමහර 
තැන්වලින් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අමුතුම මිනිස්සු මතු ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක කාටවත් බය ෙවන්න ඕනෑ මැතිවරණ 
කමයක් ෙනොෙවයි. සමහර විට අපි කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැති 
පුද්ගලයන් ගම්සභා නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත් ෙවන්න පුළුවන්, 
පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 
තවමත් ෙම් රෙට් ඉන්න සමහර උදවිය ඔළුෙව් තබා ෙගන 
ඉන්නවා, පරණ කමයට ඡන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම 
එකක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක සහමුලින්ම ෙවනස් කමයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි රජයට යුතුකමක් තිෙබනවා, පුළුවන් 
තරම් ඒක ඉක්මන් කරන්න. හැබැයි නීති - රීති දමන්න බැරි 
සීමාවකයි අපි ඉන්ෙන්. සමහර දිස්තික්කවලින් පැමිණිලි ලැබිලා 
තිෙබනවා. දැන් අලුෙතන් පැමිණිලි 974ක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒවා අර ගන්ෙන් නැතුව තමයි, ඒවාෙය් කාල සීමාව ඉවර වුණු 
නිසා තමයි එතැනින් ඉවර කරලා තිෙබන්ෙන්. කල් දමන්න 
වුවමනා වුණා නම් අර 974ත් ආපසු විභාග කරන්න ඕනෑය කියලා 
කියන්න තිබුණා.  

තවත් පැමිණිලි 974ක් ලැබිලා තිෙබනවා, ඒ නිසා තව ටිකක් 
කල් ඕනෑ කියලා කියන්න තිබුණා. නමුත් එතැනින් ඒක ඉවර 
කරලා තිෙබනවා. ඉවර කරලා, මම සඳහන් කළ දිස්තික්කවල 
වැඩ අවසන් කරලා, එය වැදගත් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙවනස ඇති කරන්න 
කඩිනමින් කටයුතු කරලා, වහාම මැතිවරණයකට  යා යුතුයි 
කියන එක අපි ෙම් සභාෙව්දී කියනවා, ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30 ට, 2016 මාර්තු මස 08 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 අෙගෝසත්ු මස 26 වන සිකුරාදා පු. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி. ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஓகஸ்ட் 26, 
ெவள்ளிக்கிழைம . ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 26th August, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 

1939 1940 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 වන්ෙන්රිකුලම් බැම්ම පතිසංසක්රණය 

 2015 වර්ෂෙය් වැටුප් සැකසීෙම්දී සිදු වී ඇති විෂමතා 
 

ෙශෝක පකාශය:  

 ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Renovation of Vannerikulam Anicut 
    Anomalies Occurred in Calculation of Pensions in 2015 

 
VOTE OF CONDOLENCE: 
    Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Injustice Caused to Students of Nuwara Eliya District at Advanced Level 

Examination 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வன்ேனாிக்குள அைணக்கட்ைடப் னரைமத்தல் 
 2015இல் ஓய் தியக் கணிப்பீட் ன்ேபாதான ரண்பா கள் 
 
அ தாபத் தீர்மானம்: 
 மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 உயர்தரப் பாீட்ைசயில் வெர யா மாவட்ட மாணவர்க க்கு ஏற்பட்ட அநீதி 
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පූ.භා.10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් (460 වැනි අධිකාරය වූ) 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 63 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි 
උප වගන්තිෙය් (ඊ) ෙඡ්දය යටෙත් 2013 ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීෙම් (වන්දි ෙගවීෙම්) නිෙයෝග සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් 
ඉඩම් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ජූලි 26 දිනැති අංක 
1977/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළවූ නිෙයෝග මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2014 වර්ෂය සඳහා සී/ස ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 

වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

 (i) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන 
පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය පකාරව ෙසස ් බදු 
සම්බන්ධෙයන්    සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා විසින්  සාදන 
ලදුව 2016 ජූනි 13 දිනැති අංක 1971/5 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;  

 (ii) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන 
පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය පකාරව ෙසස ් බදු 
සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව 2016 ජූනි 13 දිනැති අංක 1971/6 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

 (iii) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන 
පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය පකාරව සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් ෙසස ් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සාදන ලදුව 2016 ජූනි 28 දිනැති අංක 1973/21 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝගය; සහ 

 (iv) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන 
පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය පකාරව ෙසස ් බදු 
සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව 2016 ජූලි 12 දිනැති අංක 1975/40 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය. 

එම නිෙයෝග රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ආර්ථික 
සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1941 1942  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් 
පිළිගන්වන ලද වාර්තාව 

நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 

REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 
NO. 47(5) 

 
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස ්කළමනාකරණ ආයතනය 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தம்)

சட்ட லம் 
INSTITUTE OF PERSONNEL MANAGEMENT, SRI LANKA 

(AMENDMENT) BILL 

"ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව". - [ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]  
 
පනත් ෙකටුම්පත 2016 සැප්තැම්බර් මස 06 වන අඟහරුවාදා ෙද 

වන වර කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
சட்ட லம் 2016  ெசப்ெரம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் 

ைற மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 06th 

September, 2016. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙහට්ටිෙපොල, ෙහට්ටිගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.වී.සී.සී. 
රහුෙපොල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) රාගම, නාරංෙගොඩපාළුව, විහාර මාවත, අංක 775/එස ්දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සංජීව සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1)  කන්කසන්තුෙර් ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන 
එන්.ෙජ්. එදිරිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) රාගම ෛවද්ය පීඨෙය්, පීඨ කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන 
ආර්.එම්. අමරතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) මඟුලාගම, මඟුලාගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සී.එම්. අනුර 
ජයරත්න චන්දෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කැලණිය, කිරිබත්ෙගොඩ, පින්ස ් ෙල්න්, අංක 54 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී. රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) මාවතගම, මාරලන්ද, අංක 19 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.එම්. උදය කුමාර සිරිෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல, ஓர்ஸ் 

ஹில், ேலாவர் ேராட், இலக்கம் 164/16 எ ம் கவாியில் 
வதி ம் தி . ாி. கமலநாதன் என்பவாிடமி ந்  கிைடத்த 
ம ைவ நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි - පැමිණ නැත. 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, බණ්ඩාරනායක ෙපෙදස, අංක 181 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණපාල විතාරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, මීටියාෙගොඩ, මානම්පිට, "ජයන්ති" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.  රම්යශීලී ජයවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ඉමදුව, දීෙගොඩ, සපුගහවත්ත, අංක 71 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.එන්.  ගල්ෙහේනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) ෙපෝද්දල, නරාවල, පන්විල පාර, කැන්දගහවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ඩී.  සිරියාවතී  මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

1943 1944 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, පලාපත්වල, උඩුගම, අංක 84/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි චරිනි දීප්ති නිරාගම මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) ෙහෝකන්දර, ෙහෝකන්දර උතුර, අනුර මාවත, අංක 490/2 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.එච්.  චලනි තීක්ෂණා 
ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3) වල්ගම්මුල්ල, අලිවලපල්ල, අංක 131/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.බී.ආර්.  සිරිවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) රාගම, බටුවත්ත, අංක 427 සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.ඒ.  චන්දෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
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1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   
    අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
වනාන්තර තුළ පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගා කර 
ඇති අක්කර පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව නිසා පරිසරයට ඇති වාසි හා අවාසි 
කවෙර්ද; 

 (iii) පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගාව නිසා ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට ඇති පතිලාභ  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) පයිනස ් හා ඉයුකැලිප්ටස ් ෙවනුවට ෙද්ශීය ශාක 
වගා කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ශාක වර්ග ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා සැලසුම් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு 
ெசாந்தமான கா களில் ைபனஸ், மற் ம் 

க்க ப்டஸ் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
காணியின் அள  ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
ஏக்கர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இச்ெசய்ைக காரணமாக சூழ க்கு ஏற்ப ம் 
நன்ைமகள் மற் ம் தீைமகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ைபனஸ் மற் ம் க்க ப்டஸ் ெசய்ைகயின் 
காரணமாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
கிைடக்கும் நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைபனஸ் மற் ம் க்க ப்டஸ் தாவரங்க க்குப் 
பதிலாக உள்நாட்  தாவரங்கைள பயிாி  
வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தாவர வைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்வ ம் காலத்தில் உள்நாட் த் 
தாவரங்கைளப் பயிாி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) அ  ெதாடர்பாக திட்டங்கள் தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, of the extent of acres in which 
pines and eucalyptus have been grown in 
the forests that come under the Department 
of Forest Conservation; 

 (ii) of the advantages and disadvantages that 
the environment experience owing to 
aforesaid afforestation; and 

 (iii) of the benefits that Sri Lankan economy 
achieve through pines and eucalyptus 
afforestation?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether measures have been taken to grow 
a variety of  local trees instead of pines and 
eucalyptus; 

 (ii) if so, of aforesaid types of trees;  

 (iii) if not, whether measures will be taken to 
grow local  trees, in time to come; and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) whether plans have been made to that 
effect?  

(c) If not, why? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) පයිනස ් වන වගා අක්කර 39,440 (ෙහක්ෙටයාර් 
15,776) 

  ඉයුකැලිප්ටස ් වන වගා අක්කර 45,640 
(ෙහක්ෙටයාර් 18,256) 

 (ii)  වන වගා ෙහේතුෙවන් පාංශු ඛාදනය හා නාය යාම් 
අඩු ෙව්. 

  වායුෙගෝලීය කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් ෙමම වන වගා 
මඟින් අවෙශෝෂණය කර ගැනීම නිසා ෙගෝලීය 
උණුසුම පාලනය ෙව්. ෙමම වන වගාවන් 
සත්ත්වයින්ට වාසසථ්ාන සපයයි. ෙම්වා වන 
වගාවන් වන බැවින්, සව්ාභාවික වනාන්තර ෙමන් 
ෛජව විවිධත්වය අතින් ෙපොෙහොසත් නැත. 

 (iii) ෙමම වන වගාවන් මඟින් ශී ලංකාෙව් දැව 
අවශ්යතාව සඳහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි. 
දැව පාදක කර්මාන්තවල නියැෙලන විශාල 
පිරිසකෙග් ජීවෙනෝපාය පවත්වා ගැනීම සඳහා 
ෙමම වන වගාවන් උපකාරී වී ඇත. දුම්රිය මාර්ග 
සඳහා සිල්පර ෙකොටන් සැපයීමට හා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අවශ්ය විදුලි කණු සැපයීමට 
ඉයුකැලිප්ටස ් වන වගාවලින් ලබා ගන්නා දැව 
පෙයෝජනයට ගනු ලබයි. 

  ෙමම වන වගා ෙහළීම් සිදු කර ලැෙබන දැව 
අෙළවි කිරීෙමන් හා ෙරසින් නිසස්ාරණය සඳහා 
පයිනස ්වන වගා බදු දීම මඟින් රජයට ආදායමක් 
ලැෙබ්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) වන වගාව පිහිටි සථ්ානවල සව්ාභාවිකව වැෙවන 
ශාක වර්ග සිටුවීමට කටයුතු කර ඇත. 

  උදා:- ෙහොර, ෙගොරකා, ෙපලන්, වල් ෙදල්, ෙකොස,් 
ෙබරලිය, රඹුටන්. 

 (iii) දැනටමත් ෙද්ශීය ශාක වගා ෙකෙරමින් පවතී. 

 (iv) සැලසුම් සකස ්කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. අතීතෙය් දී සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් සහ සමහර 
නිලධාරින් ගත් තීන්දුවක පතිඵලයක් විධියට තමයි වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, සමහර විෙටක වන ජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පයිනස් සහ ඉයුකැලිප්ටස් වගා කෙළේ. 

විෙශේෂෙයන්ම වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි වැඩිම 
ෙකොටසක් පයිනස් සහ ඉයුකැලිප්ටස් වගා කෙළේ. එහි යම් වාසි 
පමාණයක් තිබුණත් ඒ වාසි අභිභවා ගිය අවාසි පමාණය වැඩියි.  
විෙශේෂෙයන්ම ෛජව විවිධත්වයට වූ බරපතළ හානිය,  භූගත ජල 
මට්ටම පහළ යාම වාෙග් අවාසිදායක කාරණා සිදු වුණා. දැන් 
විකල්ප ශාක වගා කිරීමට කටයුතු කිරීමත් සමඟ ඉයුකැලිප්ටස් 
සහ පයිනස්වලින් ලබා ගත් වාසිදායක තත්ත්වයන් නැති ෙවලා 
යමින් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් මන්තීතුමා කියපු කාරණාව හරි. 

පයිනස් හා ඉයුකැලිප්ටස්වලින් පරිසරයට වන හානි පමාණය වැඩි 
නිසා ඒවා ඉවත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ හා 
සමානව ෙම් වාෙග් හඳුනා ගත් පෙද්ශවල නැවත වන වගාවත් 
එක්ක පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළකුත් අමාත්යාංශය 
හරහා කියාත්මක වනවා. ෙමොකද, ෙම් පැළ වර්ග අෙප් විවිධ වූ 
කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අවශ්ය කරන පැළ වර්ග බවටත් 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට සිල්පර ෙකොටන් 
වාෙග් ෙද්වල් දිගින් දිගටම සැපයීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒවාට අවශ්ය පමාණයන් තබා ෙගන ඉතිරි ඉඩම් ෙකොටස් 
පමණක් ෙවනත් වන වගා සඳහා ෙයොදවන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් වන වගාවත් සමඟම 

විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාවත්, සාමාන්ය වශෙයන් බැලුවත් 
ෙගොවි ජනතාව ෙනොවුණත්, ෙගවතු වගාව කරන අයටත් තිෙබන 
බරපතළ පශ්නයක් තමයි, රිළවුන්, වඳුරන්, ඉත්තෑවන්, වල් ඌරන් 
ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙමොනරුන්ෙගන් වන හානිය. 
ෙම්කට එක් ෙහේතුවක් තමයි, වනාන්තර පමාණය අඩු වීම. 
වනාන්තර පමාණය අඩු වීම නිසා වනාන්තරවල සිටින සතුන්ට 
ආහාර සපයා ගන්න තිෙබන හැකියාව අඩු වනවා. ෙමොකද, ෙම් 
පයිනස්වලත්, ඉයුකැලිප්ටස්වලත් සතුන්ට කන්න පලතුරු නැහැ. 
ඒ නිසා පලතුරු ෙහෝ ෙවනත් ආහාර වර්ග ෙසොයා ඒ සතුන් 
ගම්වලට එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ෙම් සතුන් ගම් වදින එක නවත්වන්න පුළුවන්,  
වනාන්තර සහ ජනතාව ජීවත් වන පෙද්ශ අතර මැද buffer zone 
එකක පලතුරු සහ ෙම් සතුන්ට යම් මට්ටමකින් ආහාර සපයා ගත 
හැකි ශාක වර්ග වගා කෙළොත්.  ඒ ගැන අමාත්යාංශෙය් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද?   

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය 

ගත්ෙතොත් ෙහක්ෙටයාර 400කට එහා ගිය පමාණයක පයිනස් හා 
ඉයුකැලිප්ටස් ගස් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. නැවත සිටුවන්න 
අරෙගන තිෙබන පැළ වර්ග අතර පලතුරු පැළ වර්ගත් 
ෙබොෙහොමයක් සිටුවා තිෙබනවා.  

අනික් කාරණාව, ෙම් අක්කර පමාණය ෙවනත් කටයුතු සඳහා 
ෙයොදවා නැහැ. වන වගාවන් සඳහා පමණයි නැවත වාරයක් ෙම් 
ෙහක්ටයාර් 400ම ෙයොදවා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් මන්තීතුමා 
කියපු කාරණාව ඒ තුළින් පැහැදිලිවම ඉටු වනවා.  

1947 1948 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අලි වැට ඉදි කිරීම සඳහා අමාත්යාංශය සැලකිය යුතු මුදලක් ෙවන් 
කරනවා. ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉවත් කරන දුම්රිය 
පීලි -ෙර්ල් පීලි- ෙම් අලි වැට ඉදි කිරීෙම් කටයුත්තට ලබා ගන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක්, අමාත්යාංශ ෙදක ඒකාබද්ධ ෙවලා 
හැදුෙවොත්, අලි වැට ඉදි කිරීම සඳහා වැය වන මුදල් 
පතිපාදනවලින් ෙකොටසක් ඉතිරි කර ගන්නත්, අඩු පිරිවැයකින් 
ෙකටි කාලයක් තුළ වැඩි වපසරියක අලි වැට නිර්මාණය 
කරන්නත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා. පවාහන ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්ත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාෙග් පවාහන අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා, ඉවත් 
කරන ෙර්ල් පීලි ෙම් අලි වැට ඉදි කිරීෙම් කටයුතුවලට 
පෙයෝජනයට ගන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට හැකියාවක් 
නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාත් කථා කෙළේ 

අමාත්යාංශ තුනක් එක්ක සම්බන්ධ වුණු කාරණාවක්. වනජීවි 
අමාත්යාංශය හරහා තමයි මූලික වශෙයන් අලි වැටවල් ඉදි කිරීෙම් 
කටයුතු සිදු ෙකෙරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, අපිත් එක්තරා විධියකට ඒ 
අලි වැටවල් ඉදි කිරීම් කළ යුතු ස්ථාන පිළිබඳව දැනුම් දීම් 
කරනවා. මහාමාර්ග අමාත්යාංශයත්, ෙම් අමාත්යාංශ තුනත් 
ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ කටයුත්ත කිරීම ගැන ෙසොයා බැලීෙම් 
හැකියාව අපට තිෙබනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්නයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කැමැති නම් මට අවස්ථාව ෙදන්න 

පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැතිද, පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න? ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය ෙම් පශ්නයට 
අදාළද? 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔව්, අදාළයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉයුකැලිප්ටස් සහ පයිනස් වගාව 
තුළ යටි ෙරෝපණ ෙමොනම ආකාරයකින්වත් පැළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එහි යටි ෙරෝපණ නැහැ. ඒ නිසා එම පත සහ අතු බිමට වැ ටුණාට 
ඒවා කවදාවත් දිරන්ෙන් නැහැ. අ නිත් එක තමයි, කඳුකර 
පෙද්ශවල ෙම්වාට විශාල වශෙයන් ජලය උරාගැනීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ නිසාම ජල උල්පත් සිඳීයාම සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. අපි 

ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ඉතිරි ටිකත් ඉතාම ඉක්මනින් 
ඉවත් කරලා වන වගාවට ගැලෙපන ෙවනත් වගාවන් ආරම්භ 
කරන්න කියලා. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ෙහොඳයි. 
 
මිහිඳුපුර මධ්යම පාන්තික නිවාස ව්යාපෘතිය : 

වර්තමාන තත්ත්වය 
மிஹிந் ர மத்திய வர்க்கத்தின க்கான 

டைமப் த் திட்டம் : தற்ேபாைதய நிைல 
MIHINDUPURA MIDDLE-CLASS HOUSING PROJECT: 

CURRENT STATUS  
459/’16 

2. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වර්ෂ 2014 දී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද ෙකොළඹ 06, 
කිරුළපන, මිහිඳුපුර මධ්යම පාන්තික නිවාස 
ව්යාපෘතිෙය් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) එම නිවාස ව්යාපෘතිය අවසන් කරන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉදිකිරීම් නිම කර ඇති නිවාස සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වැය 
කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) නිවාස ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් භාරව කටයුතු කළ 

ෙද්ශීය සමාගම, අක්කර 2ක් පමණ වූ එම රජෙය් 
භූමි භාගය තම ෙපෞද්ගලික බර වාහන 
ගාල්කිරීමට භාවිත කරන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් එම සමාගම 
රජයට ෙගවනු ලබන මාසික බදු කුලිය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) බදු කුලී ෙනොෙගවා ඉඩම පරිහරණය කරන්ෙන් 
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?   

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப் , நிர்மாணத் ைற  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2 0 1 4ஆம் ஆண் ல் ேதசிய டைமப்  

அதிகாரசைபயினால் நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக் 
கப்பட்ட ெகா ம்  06, கி லப்பைன, மிஹிந்  

ர மத்திய வர்க்கத்தின க்கான டைமப் த் 
திட்டத்தின் தற்ேபாைதய நிைல 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii )  ேமற்ப  டைமப் த் திட்டம் நிைற  
ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 ( i ii )  நிர்மாணிப் கள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ( i v )  இதற்காக ேதசிய டைமப்  அதிகார 
சைபயினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

1949 1950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

( ஆ) ( i )  டைமப் த் திட்டத்தின் நிர்மாணிப் க க்குப் 
ெபா ப்பாகச் ெசயற்பட்ட உள்நாட்  நி வனம் 
சுமார் இரண்  ஏக்கர்களான ேமற்ப  அரச 
காணிையத் அதன  தனிப்பட்ட கனரக 
வாகனங்கைள நி த்தி ைவப்பதற்காகப் 
பயன்ப த் கின்றெதன்பைத அறிவாரா; 

 ( i i )  ேமற்ப  காணிையப் பயன்ப த் வதற்காக 
அந்நி வனம் அரசாங்கத் க்குச் ெச த் ம் 
மாதாந்த குத்தைகத் ெதாைக எவ்வள ; 

 ( i ii )  குத்தைகத் ெதாைகையச் ெச த்தா  காணி 
பயன்ப த்தப்ப ெமனில், அ  ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யா ; 

 என்பைத அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the current status of the Mihindupura 
Middle-class Housing Project of 
Kirulapone, Colombo - 06, which was 
launched by the National Housing 
Development Authority in the year 2014; 

 (ii) of the date on which the aforesaid housing 
project was completed; 

 (iii) of the number of houses of which 
construction work has been completed; and 

 (iv) of the amount of money spent by the 
National Housing Authority for this 
purpose? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the local 
company which was in charge of the 
construction work of the housing project is 
using the aforesaid state-owned land of 
approximately two acres to park their 
private heavy vehicles; 

 (ii) of the monthly rental paid to the 
Government by the aforesaid company in 
lieu of using the said land; and 

 (iii) if the land is being utilized without making 
any payment, of the steps that will be taken 
in this regard? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2014.05.01 දින වැඩ ආරම්භ ෙකොට බිම් 
පමාණෙය් ගැටලුවක් ෙහේතුෙවන් 2014.07.31 වැඩ 
නතර කර ඇති මිහිඳුපුර නිවාස ව්යාපෘතිය 
2016.05.09 දින සිට නැවත වැඩ ආරම්භ කර ඇති 
අතර, ෙම් වන විට ඉදිකිරීම් ෙකෙරමින් පවතී. 

 (ii) ව්යාපෘතිය අවසන් කර නැත. 

 (iii) නිමකළ නිවාස ෙනොමැත. 

 (iv) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉඩෙම් 
භුක්තිය සංවර්ධනකරු ෙවත ලබා දී ඇති බැවින් 
අදාළ සංවර්ධනකරු විසින් වියදම දරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) නැත. 

  ෙමම ඉඩෙම් ගාල්කර ඇත්ෙත් ෙකොන්තාත් 
සමාගමට අයත් ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිත කරන 
පයිල් ගැසීමට ෙයොදාගන්නා යන්ෙතෝපකරණ 
පමණි. 

 (ii) (ආ) (i) අනුව බදු කුලී ෙගවීමක් සිදු ෙනොෙව්. 

 (iii) (ආ) (i) අනුව බදු අය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙමම ෙකොන්තාත් සමාගම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි ෙකොන්තාත් සමාගම ෙවන්ෙන්, 

සී.ඩී.සී. ඉන්ඩස්ටියල් ඉන්ෆා (ඉන්දියාව) පුද්ගලික සමාගම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය, ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ 

කර තිෙබනවාය කියා. නමුත්, තවම ඒ ආකාරයට වැඩ කිසිවක් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැනට 
ඔබතුමන්ලා ෙවනත් ඉන්දියානු සමාගමක් එක්ක හවුල් 
ව්යාපාරයක් - joint venture එකක් - විධියට අත්සන් කර කටයුතු 
සිදු කරන්න සූදානමක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි බිම් පමාණෙය් ගැටලුවක් ෙහේතුෙවන් 

වැඩ නතර ෙවලා තිබුණා. නමුත්, ෙම් ෙවන විට ෙමහි වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා, දැන් වැඩ ෙකරී ෙගන යනවා. අපි සතිපතා ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොයා බලනවා. 2018 වර්ෂය වන විට ෙමහි වැඩ කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කිරීමට අප කටයුතු කරනවා. කිසියම් 
ෙහේතුවකින් ඒ ෙකොන්තාත් සමාගම හරියාකාරව වැඩ කටයුතු 
කෙළේ නැතිනම්, නීත්යනුකූලව ඒ උදවිය ඉවත් කරලා, ෙවනත් 
ෙකොන්තාත් සමාගමකට එහි වැඩ කටයුතු භාර දීමට අප කටයුතු 
කරනවා. 

1951 1952 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියපු- 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව්, ෙවනත් ඉන්දියානු 

සමාගමක් එක්ක හවුල් ව්යාපාරයක් - joint venture එකක් - 
විධියට ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න සූදානමක් තිෙබනවාද කියලායි. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් එෙහම ගිවිසුමක් දැනට නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය මත මා අහනවා, 

ෙමතැන - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමය අමතර පශ්නයක්. ඒ 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමා කැමැතිද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අමතර පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නිහාල් 

ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා වාෙග්ම පශ්නයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කමක් නැහැ, පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය හැටියටයි අහන්ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන argue කරන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමැති නම්, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 
හැටියට ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් පශ්නය අහන්න. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා තරමට, ෙමතැන ෙම් 

ගිවිසුම  ශුන්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන වැඩ කරනවාය කියලා 
කලින් වැඩ කළ සමාගම ෙබොරු මවාපෑමක් කරන්ෙන්. කලින් 
සමාගමට ෙම්ක කරන්න බැහැ. කලින් සමාගම ඩී.පී. ජයසිංහ 
ආයතනයටත් මූල්යමය වංචාවකුත් කරලයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
දැන් ඉතා පැහැදිලිව, වැඩ කිරීම මුවාෙවන්; වැඩ කරනවාය කියා 
ෙපන්වමින් ෙමතැන ෙලොකු වංචාවක් සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමායි, ගරු ඇමතිතුමායි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඊෙය් 
ජීවිත ගලවාෙගන තිෙබන්ෙන්. අද ආපු එක ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. එෙහම ෙනොවුණා නම් අපට ෙශෝක පකාශ කරන්නට සිදු 
ෙවනවා. ඒක ෙවනම කථාවක්.  

මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියත් විවිධ කාරණා කියමින් ෙම්ක පමාද කරන බව. අලුත් 
ගිවිසුමකට යන්න තමයි දැන් තීන්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
එෙහම ගිවිසුමකට යන්ෙනත් නැහැ. දැන් වැෙඩ් ඇනිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔය නිලධාරින්ම තමයි පසු ගිය කාලෙය් ඔය තක්කඩි 
වැෙඩ් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔය නිලධාරින් දුන්නු පඩංගු ෙම් 
සභාෙව් කියවන්ෙන් නැතිව, ෙම් ගැන ෙසොයා බලලා යම්කිසි 
විධිමත් කියාමාර්ගයකට යන්න කියලා ඔබතුමාෙගනුත්, 
ඇමතිතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය 

ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස ව්යාපෘතිය අපට අවාසිදායක 

නිවාස ව්යාපෘතියක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙසොයා බලලා 
අපි ෙම්ක අවසන් කරන්න කටයුතු කරන්නම්.  

 
උතුරු හා නැ   ෙඟනහිර පළාත්වල සරණාගත 

කඳවුරු: විසත්ර 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண அகதி காம்கள் :விபரம் 

REFUGEE CAMPS IN NORTHERN AND EASTERN PROVINCES : 
DETAILS   

     673/’16 

4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) උතුරු හා නැ   ෙඟනහිර පළාත්වල රජය මඟින් 
සරණාගත කඳවුරු පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කඳවුරු පිහිටි සථ්ාන, ඒවාෙය් 
සිටින පුද්ගලයන් හා පවුල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම කඳවුරුවල සිටින ජනතාව සඳහා ෙවන්කර 
ඇති මුදල් පමාණය එක් එක් කඳවුර අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

1953 1954 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) එක් පුද්ගලයකුට හා එක් පවුලකට මසකට 
ලබාෙදන ආධාර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) එම සරණාගත පුද්ගලයන් සතු ඉඩම් ෙහෝ නිවාස, 

රජය ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙහෝ ෙවනත් 
පුද්ගලයන් විසින් භුක්ති විඳින්ෙන් නම්, එම 
ෙතොරතුරු සහ එම ඉඩම්/නිවාස සතු සරණාගත 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම සරණාගතයන් අතරින් පදිංචිය සඳහා 
ඉඩමක් ෙහෝ නිවසක් ෙනොමැති පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් කඳවුර අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்கத் 
தினால் அகதி காம்கள் ேபணிவரப் 
ப கின்றனவா; 

 (ii) ஆெமனில், இம் காம்கள் அைமந் ள்ள 
இடங்கள், அவற்றில் உள்ள ஆட்கள் மற் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (iii) இம் காம்களில் உள்ள மக்க க்காக ஒ க்கப் 
பட் ள்ள நிதித்ெதாைக ஒவ்ெவா  காமின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) ஒ  நப க்கு மற் ம் ஒ  கு ம்பத் க்கு ஒ  
மாதத் க்கு வழங்கப்ப ம் நிவாரணம் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அகதிக க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் 
அல்ல  களின் ஆட்சிைய, அரசு அல்ல  
தனியார் நி வனங்கள் அல்ல  ேவ  நபர்கள் 
அ பவிப்பார்களாயின், அத்தகவல்கள் மற் ம் 
இக்காணிகள் / கள் ெசாந்தமாக ள்ள அகதி 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவ்வகதிகளில் கு யி ப்பதற்குக் காணிேயா 
அல்ல  ேடா இல்லாத நபர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  காமின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether refugee camps are maintained by 
the Government in the Northern and 
Eastern Provinces; 

 (ii) if so, separately, the locations of the said 
camps and the number of people and 
families housed in them;   

 (iii) separately, in respect of each camp, the 
amount of money allocated for the people 
in the said camps; and 

 (iv) separately, the assistance given to each of 
those individuals and families per month?   

(b) Will he also inform this House- 

 (i) separately, if the lands or houses belonging 
to these refugees are occupied by the 
Government, private institutions or other 
individuals, details of same and the number 
of refugees to whom such houses / lands 
belong; and 

 (ii) separately, in respect of each camp, the 
number of persons amongst these refugees 
who do not have a land or a house for 
residence?   

(c)  If not, why?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, the Answer is as follows: 

(a)          (i)   Yes.  

 (ii)  There are 31 welfare camps situated in 
seven Divisional Secretaries' Divisions of 
Jaffna District. Nine hundred and thirty six 
families consisting 3,260 members are 
living in these welfare camps. 

 

 

  

(iii)    Ministry allocates funds annually to provide 
sanitation, electricity, drinking water and 
garbage cleaning facilities to the welfare 
camps and implements it through the 
Divisional Secretariats. To provide drinking 
water, sanitation and electricity facilities to 
welfare camps, Rs. 3,798,867 has been 
allocated in 2016. Details are as follows : 

S. 
No. 

D.S. 
Division 

No. of 
Welfare 
Centers 

No. of  
Famili
es 

No. 
of 
Perso
ns 

1 Nallur  1    8     17 

2 Sandilipay  3  16     57 

4. Uduvil  9 342 1,234 

5. Tellippalai  6 329 1,130 

6. Kopay  5   91    352 

7 Karaveddy  1   11      37 

8 Point Pedro  6 139     433 

  Total 31 936  3,260 

1955 1956 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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  Tellippalai Welfare Centre  - 1,415,000.00 
        Kopay Welfare Centre -    313,350.00  
  Uduvil Welfare Centre - 1,500,790.00 
  Point Pedro Welfare Centre -      531,752.00 
   Nallur Welfare Centre -         37,975.00 

 (iv)  Provision of dry rations to these families 
who are living in welfare camps was 
stopped from 2011. A Cabinet Paper was 
submitted on 10.01.2016 by this Ministry 
for the provision of dry rations and approval 
was also obtained. But, instruction was 
received from the Treasury that only 
Recurrent Expenditure could be utilized for 
provision of dry rations. Dry rations were 
not provided because of the shortage of 
Recurrent Expenditure of the Ministry. 
However, some selected families were 
given livelihood assistance under the 
Ministry’s Livelihood Support Programme 
after considering their poverty. Most of the 
families are now engaged in fishing and 
labour work as their livelihood.  

  So, really speaking, they are earning their 
living on their own by doing labour work.  

(b)  (i)  Lands of 254 families out of 936 families 
who are living in the welfare camps have 
been occupied by State forces and these 
lands have not yet been released. The 
Annex consists of all those particulars. Sir, I 
table* the Annex. 

           (ii)  Six hundred and eighty two families out of 
936 do not own lands or houses. Actions are 
being taken to provide lands with housing 
facilities to those landless families in the 
welfare camps.  

(c)  Does not arise.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා, "සරණාගත කඳවුරු 31ක 3,200 
ගණනක පිරිසක් සිටිනවා. නමුත් ඔවුන්ට පසු ගිය කාලෙය් සිට 
තවමත් වියළි ආහාර සම්පාදනය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ" කියා. ෙම් 
කඳවුරුවල සිටින යම් පිරිසක් වෘත්තීන්වල නිරත වන බව ඇත්ත. 
සමහරු අපට ලිපි ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, "ඔවුන් 
සරණාගත කඳවුෙර් ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ට ඉඩමක් ඇත්ෙත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ආහාර සඳහා ආධාරයක් නැතිව  ජීවත්වීම 
ඉතාම දුෂ්කරයි." කියා. ඇමතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් කැබිනට් 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා නම්, ෙම් ජනතාවට, අඩුම ගණෙන් 
හඳුනාගත් පිරිසටවත්  වියළි ආහාර සලාක ලබා ෙදන්න 
ඔබතුමන්ලාට බැරි ඇයි? 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, as I mentioned, livelihood provisions 

have been made to certain families who really live in 
poverty. That has been done. If there are any other 
facilities that they need, they should write to us and we 
will provide those accordingly. It is better for them to 
write to the Ministry so that we can look into the matter.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
But, in your Answer, you mentioned that you are not 

giving dry rations. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, we are not. I gave you the explanation why dry 

rations were not given. It comes under Recurrent 
Expenditure and as such, I am unable to provide that with 
this year’s allocation. But, if these welfare camps 
continue into the next year - I hope not because we are 
trying to get rid of all the welfare camps as soon as 
possible - I will make provisions to give them dry rations 
from the allocation given to my Ministry. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ  යාපන දිස්තික්කෙය් පිහිටි සරණාගත 
කඳවුරු ගැන පමණයි. අපි දැන ගන්න කැමැතියි, වවුනියා 
දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිෙබන පූන්ෙතෝට්ටම් කඳවුර ඔබතුමාට අදාළ 
ෙවන්ෙන් නැද්ද කියලා. එෙහම නම්, ඒ කඳවුර කුමන 
ආයතනයකින්ද පරිපාලනය ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන 
බලන්ෙන් කුමන අමාත්යාංශෙයන්ද ?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
But, in the Question you have asked, you have not 

specifically mentioned about the Poonthottam Camp. 
That is why I have not answered that question. If you 
specifically ask me another Question on another day, I 
can certainly reply to that.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන්, 

"උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල රජය මඟින් සරණාගත කඳවුරු 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද?" කියලායි. එතෙකොට ඔබතුමා කිව්ෙව්, 
"යාපනෙය් කඳවුරු 31ක් පවත්වාෙගන යනවා" කියලා.   

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Correct.  

1957 1958 

———————————- 
*ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*இைணப்   ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*Annex placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් කඳවුර තිෙබන්ෙන් යාපනෙය් ෙනොෙවයි, වවුනියාෙව්. 

එතෙකොට ඔබතුමාෙග් තිස් එෙක් ලැයිස්තුවට ඒ කඳවුර ඇතුළත් 
ෙවලා නැද්ද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
This is only in respect of the DS Divisions of the 

Jaffna District, and as far as Vavuniya and Kilinochchi 
are concerned, I can certainly reply later. If you give me 
another week’s time, I will reply to those issues.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා  පිටස්තර එකක් ෙන් අහන්ෙන්?  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
I have clearly mentioned "North and East", not only in 

Jaffna.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you only referred to the North. So, 

maybe, you can clarify that later, if you do not have the 
data now.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
That is correct, Sir.  I will clarify it and reply later.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is that all right, Hon. Member?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Shall I table that later or shall I clarify and give it to 

you, Hon. Member?  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
You can table it at the next Sitting day without any 

questions from my side.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Okay. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. That is fine.  
 
පශ්න අංක 5 - 703/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-727/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශයට අයත් පශ්නයක්. 
අය වැය ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන් තමයි මම පශ්නය ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙමම 
ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම යම් කරුණක් ගැන දැන කැමැතියි.  
අද දින  "දිනමිණ" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන්ව 
තිෙබනවා: 

"අස් වූ නිලධාරීන්ට යළි රැකියා නෑ 

 අගමැතිෙගන් මුදල් ඇමතිට උපෙදස්"  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් රාජ්ය ව්යවසාය හා රජෙය් 
ව්යවසායවල තනතුරු දැරීම අත්හැරියා. ඒ අත්හැරීෙමන් රාජ්ය 
මූල්ය අයතනවල කටයුතුවලට සෘජු බලපෑමක් ඇති වනවා. ඒ 
වාෙග්ම සමහර ගරු නිල ෙහෝ විෙශේෂඥ උපෙදස් ගන්න 
පුද්ගලිකව පත් කරපු අයත් FCID එක අරෙගන ගිහිල්ලා 
බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද පුද්ගලික 
අංශෙයන් රජයට ෙසේවය ලබා ගන්නත්, රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් 
රාජ්ය ෙසේවය ලබා ගන්නත් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් 
කියාකලාපය බලපා තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් වැරැදිකරුවන්ට 
දඬුවම් ෙදන්න කියලායි. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. නීති 
සම්මතය අනුව උසාවි දාන්න; නඩු දාන්න; දඬුවම් කරන්න. නමුත්, 
ෙමෙලසින් රාජ්ය නිලධාරින් හා පුද්ගලික අංශෙය් වැදගත් අය 
මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙගනියලා බන්ධනාගාරගත කිරීම 
සුදුසු නැහැ. ෙමොකද, ගරු අගමැතිතුමා උපෙදස් දුන්ෙනොත් ෙම් 
අයුරින් අස් වූ නිලධාරින්ට යළි රැකියා නෑ කියලා, ඊට පසු ඇති 
වන තත්ත්වය පිළිබඳව මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් දැන ගන්න 
සතුටුයි.  

1959 1960 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ෙම්ක ෙමතැනට අදාළ පශ්නයක්. ෙකොෙහොම නමුත් මම එය 

පැහැදිලි කරන්නම්. එක් කාරණයක් තමයි, සමහර සංස්ථාවල 
භාණ්ඩාගාර නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් ඒ තනතුෙරන් 
ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉවත් වුණා නම්, ඊට පස්ෙසේ දාලා වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉවත් ෙවන්න ෙහේතු දීලා තිෙබනවා, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ භයයි කියලා. ඉතින් භය නම් ආපහු ෙකොෙහොමත් 
යන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

භාණ්ඩාගාර නිලධාරිෙයක් හිටියා, ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය්. 
ෙමොකක්ද ගරු මන්තීතුමනි, අද ගුවන් ෙසේවයට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තවත් භාණ්ඩාගාර නිලධාරිෙයක් හිටියා, වරාය 
අධිකාරිෙය්. ෙමොකක්ද එතැන වුෙණ්? තවත් එක්ෙකෙනක් හිටියා, 
Ceylon Petroleum Corporation එෙක්. ෙම් තනතුරුවලට පත් 
ෙවලා ඒ ආසනවල වාඩි වුණාට, ෙම් ආයතනවල අලාභ එකක්වත් 
නවත්වන්න බැරි වුණා. තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? මම නම් 
හිතන්ෙන්, ෙම් ෙගොල්ලන් හිටියා කියලා ෙම් ආයතනවල 
ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අය 
නැතිව අපි විෙශේෂඥයන් පත් කරනවා නම්, ඒ ගැනත් අපි කථා කර 
ෙගන ඕනෑ නම් ඒ ෙවනුෙවන් නීතියක් ෙගෙනන්නම්. ඒකයි සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙදෙවනි කාරණය, කවුරු ෙහෝ වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්, 
නීතිය ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය 
ෙමතැන කථා කරන්නම්, ඔබතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන දන්නා 
නිසා. මටත් වඩා ෙහොඳට ඔබතුමා ෙම් කාරණය දන්නවා. සංචාරක 
මණ්ඩලෙය් හිටපු නිලධාරින් ෙමොනවාද කෙළේ? දැන් විභාග කරන  
සිද්ධියට අදාළව, සංචාරක මණ්ඩලෙය් ෙම් රෙට් අභ්යන්තර 
සංචාරක වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ 
සංචාරක මණ්ඩලෙය් සුභසාධක ෙසේවක සංගමය එක්කයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතිහාසය ලියන්න 
කියලා අපි ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සුභසාධක සංගමයට දුන්ෙනොත් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් ටික 
එතැනට ගිෙය් නැහැ ෙන්. ඒ මුදල් සියල්ලම අරෙගන පාවිච්චි 
කෙළේ ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයටයි. ඔබතුමා දන්නවා, පළාත් 
සභා මැතිවරණෙය්දී බදුල්ලට කරපු වියදම ගැන. ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමොනරාගලටත් ඒ මුදල් වියදම් කළා. ඒවා, ඡන්දයට පාවිච්චි කරපු 
මුදල්.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බදුල්ෙල් නිමල් සිරිපාල ඇමතිතුමාටත්- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමාට හම්බ වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතෙකොට එතුමා අෙප් පැත්ෙත්යි සිටිෙය්.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අප වාෙග් එක එක 

තැන්වලින්, ආධාරකරුවන්ෙගන් මුදල් එකතු කරෙගන ගිහින් 

වියදම් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර පුද්ගලයන්ට ඒ මුදල් 
හම්බ ෙවලා පස්සර ආසනය තුළ ෙමොකක්ද කෙළේ කියා මට වඩා 
ෙහොඳට ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමායි මට ඇවිත්  කිව්ෙව්. ඒ 
කාලෙය් රජෙය් මුදල් ඒ විධියට පාවිච්චි කළා. ඡන්දයට යන්න. 
ඡන්දය කරන්න. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. එෙහත් රජෙය් මුදල් 
එෙහම ෙයදවූවා නම්, ඒ ගැන අඩුම ගණෙන් විභාගයක් ෙහෝ 
කරන්න ඕනෑ. අප කියන්ෙන් කිසිම පක්ෂයක් රජෙය් මුදල් 
පාවිච්චි කරන්න වුවමනා නැහැ කියලායි. ඒ කාලෙය් ඌව 
ඡන්දයට එෙහම කරන්න ඇති. ඊට ඉස්සර කරපු ඒවාත් ඇති. ඒ 
කාලෙය් නිමල් සිරිපාල සිල්වා ඇමතිතුමාත් අෙනක් පැත්ෙත්යි 
සිටිෙය්. එතුමන්ලා තමන්ෙග් මුදල් එකතු කරෙගන ගිහින් 
ෙයදවූවා. ඒකට කවුරුවත් විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ගිහින් එක් එක් වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ විධියට මුදල් වියදම් කළා 
නම්, ඒක ෙවනම ෙදයක්. ගිහින් වකව කරන තවත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. ගිහින් උදලු ෙබදනවා වාෙග් වැඩ කරනවා. කමක් 
නැහැ, ඒවාත් අමතක කර දමමු. ඒත් ෙම්ක දැනගත් ෙහොරකමක්. 
කියනවාද, "රජෙය් නිලධරින් එතැන වාඩි ෙවලා සිටිෙය් ඒකටයි." 
කියලා? අපි කරන එක එක ඒවා තිෙබනවා, ඡන්දය දිනන්න. 
ගිහින් මැෂින් ෙදනවා; අරවා ෙදනවා; ෙම්වා ෙදනවා; විදුලිය  
ෙදනවා. සමහර නීති අනුව කියාවි, "ඒවාත් වැරැදියි." කියලා. 
ෙකොෙහොම වුණත්, අපි ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහත් 
අතැන රජෙය් මුදල් අරෙගන විවෘතව ෙබදුවා කිව්වාම, ඊට වඩා 
තවත් වරදක් තිෙබනවාද? ගමකට විදුලිය ෙදන්න කියා යම් 
පුද්ගලයකු ගිහින් මුදල් ෙවන් කළා නම්, අපි ඒ ගැන කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙදපැත්තම කරන ෙදයක්. ගිහින් 
ටකරම් ෙබදීම ආදිය නම් ෙදපැත්තම කරන ඒවායි. ඒවා ෙහොඳද 
නැද්ද කියන එක ගැන අලුත් ඡන්ද නීතිය මඟින් තීරණය කරන්න 
පුළුවන්. එෙහත් අතැනදී කෙළේ ෙමොකක්ද? අතැනදී ඒ වැෙඩ් 
කෙළේ දැනෙගනයි. ෙවන එකක් තියා අප ගිහින් ෙම් රෙට් සංචාරක 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවක සුභ සාධක සංගමයට ෙදනවාද?  

ෙම්ක අරෙගන ෙලොකුවට කෑ ගහලා වැඩට එන්ෙන් නැහැ 
කිව්ෙවොත්, ඒ වැෙඩ් කරන්න තවත් ෙකනකුට ඉඩ ෙදන්න. 
එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. අෙන්! අෙප් පක්ෂෙය් ඕනෑ තරම් 
මිනිස්සු ලැහැස්ති ෙව්වි ඇබෑර්තු ටික පුරවන්න. මට ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ෙදෙක්ම calls ආවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා කිව්ව කාරණාව 

කුමක් වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරපු සංස්ථා, මණ්ඩල නීතිය 
තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි භාණ්ඩාගාරෙයන් නිෙයෝජිතෙයක් පත් 
ෙවන්ෙන්. භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජිතතුමාට බැහැ, එතැන 
පාලනය කර ගන්න. එතුමා ෙනොෙවයිෙන් සභාපති. 
භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජිත මහත්මෙයක් භාණ්ඩාගාරය පැත්ෙතන් 
තමන්ෙග් ස්වාධීන අදහස් පකාශ කරලා ඒක තව දුරටත් කරන්න 
බැරි වුණාම, ඒ අයව වග කියන්න කැඳවීම නිසා තමන්ෙග් ෙසේවය 
කරන්න බැහැ කියන එකයි දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒ 
අයව අස් කරලා දාන්න ඕනෑයි කියලා පකාශයක් කිරීම, 
ස්ථාවරයක් ගැනීම සුදුසු ෙදයක්  ෙනොෙව්. ඒ  අය රජෙය් 
ෙසේවකයන්. ෙමොකද, ෙම් අය  අසවල් කියා එක් පක්ෂයකට අයිති 
අය ෙනොෙව්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි අස් කෙළේ නැහැ. ඒ අය කැමැත්ෙතන් අයින් වුණා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයවත් තමුන්නාන්ෙසේලා අත් 

අඩංගුවට ගන්නවා. සංචාරක කර්මාන්තෙය් දියුණුතම තීරණ 

1961 1962 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න, ෙපෞද්ගලික සංචාරක ව්යාපාරෙය් පධාන ආයතනයක 
පධානියකු අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. දැන් private sector 
එෙක් අයත් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. රජෙය් නිලධාරින්වත් අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම කියන එකයි අපි 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවන කාරණය ෙම්කයි. ඒ 

නිලධාරියා ඒක වාර්තා කරලා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට 
කියලා මුදල් ඇමතිතුමායි, ෙල්කම්තුමායි ඒ ගැන බැලුවා නම්  ඒ 
අය කරදෙර් වැෙටන්ෙන් නැහැ.  

ෙදෙවනි කාරණය, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මමත් දන්නා අය, 
මෙගත් මිතෙයෝ කිව්වා, "ෙම්ක අනුමත කරලා තිෙබනවා, ඒ නිසා 
අත්සන් කරමු කියලා ඒෙගොල්ෙලෝ අපට කිව්වා" කියා. ඒ 
ෙගොල්ලන් එතැන එෙහම කිව්වාට ෙම් ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් 
නැහැ කවුද කියලා. ෙපෞද්ගලික අං ශෙය් අය  කියාවි කවුද හැදුෙව් 
කියලා. අෙනක් සාමාජිකයන්  අතර මෙග් අමාත්යාංශෙය්ත් එක් 
ෙකනකු ඉන්නවා. අගමැති කාර්යාලෙයනුත් අහු ෙවලා. එෙහනම් 
කවුද කිව්ෙව් ෙම්ක අනුමත කරන්නය කියලා? ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අය කියන්ෙන් අපට කිව්ෙව් රජෙය් ඉන්න නිලධාරින් 
කියලායි. ෙම් අය මෙග් මිතෙයෝ. මමත් බැලුවා ඒ අයට උදවු 
කරන්න. ෙම්ක අෙප් තීරණයක් ෙනොෙවයි. ෙම් තීරණය උසාවිය 
දුන්නු තීරණයක්. නීතිපති නිෙයෝගයක් දුන්නාම ෙම් අය ගිහින් ෙම් 
ගැන ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා, ෙම් පශ්නය ඇති ෙව්වි 
කියලා.  ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ෙම් ගැන තවත් විපරම් කරලා 
බලන්න කියා. ෙම්ක ආණ්ඩුව කරපු එකක් ෙනොෙවයි. ඒත් 
මෙහස්තාත්තුමා ඇහුවා, ඇයි පියවර අරෙගන නැත්ෙත් කියලා. 
නීතිපතිතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා නම් ෙපොලීසියට කිව්වා ඇවිල්ලා 
කියන්න කියලා. ෙපොලිසිය ගිහින් ඔය කරුණු කිව්ෙව් නැත්නම් 
ෙපොලිස්පතිතුමාත් ඔය කට්ටිය එක්ක අද අත් අඩංගුෙව් ඉන්නවා. 
ඒ නිසා  පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, 
ඉස්ෙසල්ලාම දාන්න ඕනෑ උසාවියටයි. මා කිව්ෙව් කවුරු ෙහෝ 
ඉල්ලා අස් ෙවනවා නම් තව කවුරු හරි අපට දමන්න පුළුවන් 
කියන එකයි. රජෙයන් දමන්න පුළුවන්; පිටින් දමන්න පුළුවන්. 
ගරු කථානායතුමනි, ඔබතුමාෙගනුත් ඇවිල්ලා අහනවාද කියන්න 
මා දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය දවස් ෙදෙක්ම අෙප් අය මට කථා කරලා 
අහනවා, "ෙම් තනතුරු තිෙබනවා. ඒවාට අප පත් කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම භාණ්ඩාගරෙයන් නිෙයෝජිතෙයකු පත් 
කරන  එෙකන් වැඩක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා අපි ටිකක් 
බලන්න ඕනෑ. මම නම් කියන්ෙන් ඒ අය සිටියාට කිසිම 
පෙයෝජනයක් ෙවලා නැහැ කියන එකයි. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි, 
Public Enterprises Division එෙක්වත් යමක් කරලා නැහැ. දැන් 
අපි අලුත් නීතියක් ෙගෙනනවා, එම අමාත්යාංශ යටෙත් Public 
Enterprises Board එකක් ඇති කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් 
වැඩ කරන්නය කියලා.  ෙමෙතක් ෙමොකුත් සිදු වුෙණ් නැහැ. අද 
ගිහින් ඒවාෙය් තත්ත්වය බැලුෙවොත් අපට කනගාටුයි, ඇයි මිනිස්සු 
ෙම්වාට ෙගවන්ෙන් කියලා. ඒවා ගැන අඬන්ෙන් නැහැ. ෙම් ණය 
ෙගවන එකට, අපි VAT වැඩි කරන එකට -බදු වැඩි කරන එකට- 
කවුරුවත් අඬන්ෙන් නැහැ.ෙම්කයි ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම ඒකයි කිව්ෙව්, - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There was a key person from the private sector. He 

was virtually an honorary member of the committee.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He was an honorary member by law. I must say in 

fairness, I know, that they were told to do this. When they 
came in, they said, “We had approved it”. So, they had 
gone along with it. I think that statement should suffice 
for his case. I regret what has happened to him. He is a 
friend of mine. But, that was a court order. The fact is, 
here, we are not talking about the private sector man. The 
Hon. Member is talking about the people who went in 
from the Treasury. So, I do not think this is a big issue in 
the country and they should not make it an issue. At some 
stage, the court order did it, not that we did these things. 
FCID කිව්වත් අන්තිමට ෙපොලීසිය තමයි කිව්ෙව්. මෙහේස්තාත්තුමා 
තමයි කිව්ෙව් ෙමෙහම කරන්න කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරි හිඟය: දකුණු පළාත 

கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 
பற்றாக்குைற :ெதன் மாகாணம் 

SHORTAGE OF FAMILY HEALTH SERVICE OFFICERS : 
SOUTHERN PROVINCE 

383/’15 
9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 
(අ) (i) දකුණු පළාත සඳහා අනුයුක්ත පවුල් ෙසෞඛ්ය 

ෙසේවා නිලධාරිනියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;    

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන නිලධාරිනියන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසාන වරට පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන් 
බඳවා ගත් දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) පුහුණුව අවසන් කර ෙම් වනෙතක් බඳවා ෙනොගත් 

පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන් සිටීද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම නිලධාරිනියන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔවුන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දකුණු පළාෙත්, රජයට හා පළාත් සභාවට අයත් 
මහ ෙරෝහල් තුළ පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 

1963 1964 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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නිලධාරිනියන්ෙග් හිඟයක් පවතින බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පුරප්පාඩු පිරවීමට ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெதன் மாகாணத் க்கான கு ம்ப சுகாதார 

ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பணியாற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக கு ம்ப சுகாதார ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பயிற்சிைய ர்த்தி ெசய்தி ந் ம் இற்ைறவைர 
ஆட்ேசர்க்கப்படா ள்ள கு ம்ப சுகாதார ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ெதன் மாகாணத்தில் அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண 

சைபக்கும் ெசாந்தமான ெபா  ைவத்தியசாைல 
களில் கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 
பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of Family Health Service 
Officers deployed for the Southern 
Province; 

 (ii) the number of such officers who are serving 
at present; and 

 (iii) the date on which the Family Health 
Service Officers were recruited last time? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are Family Health Service 
Officers who were not recruited to the 
service after the completion of the training; 

 (ii) if so, the number of such officers; and 

 (iii) the date on which they will be recruited? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether there is a dearth of Family Health 
Service Officers in the general hospitals in 
the Southern Province that come under the 
Central Government and the Provincial 
Council; and 

 (ii) if so, the steps that will be taken to fill those 
vacancies? 

(d) If not, why? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
(අ) (i) 1,225යි. (එක්දහස ්ෙදසියවිසිපහකි.) 

 (ii) 1,051යි. (එක්දහස ්පනසඑ්කකි.) 

 (iii) 2015.12.27 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) 11යි. (එෙකොළහකි.) 

 (iii) ඉතා ඉක්මනින් පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) නවක නිලධාරින්ට පත්වීම් ලබා දීෙමන් සහ වයස 
අවුරුදු 65ට අඩු විශාමික පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනියන් ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත 
ෙසේවෙය් ෙයදවීම මගින්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනටත් පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ඔබතුමා විකල්පයකුත් ෙයෝජනා කරනවා. ඒ තමයි, අලුතින් 
බඳවා ගැනීම සහ අවුරුදු 65ට අඩු විශාමික අය ෙකොන්තාත් 
පදනමින් බඳවා ගැනීම. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය් 12වැනි මාසෙය් ඒ 
තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමක් කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
බැලුෙවොත් මෑතකදී බඳවා ෙගන තිෙබනවා.  පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනිය තමයි ගාමීය මට්ටෙම්ත්, ෙරෝහල තුළත් සැලකිය යුතු 
වැඩ ෙකොටසක් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනිය කියන්ෙන් ක්ෙෂේතය තුළ ඉන්න -ගාමීය පදනමින් 
ඉන්න- වැදගත්ම නිලධාරිනිය. ඒ නිසා වාර්ෂිකව ඇතිවන 
පුරප්පාඩු පුෙරෝකථනය කරලා, ලබන අවුරුද්ෙද් ඇතිවන 
පුරප්පාඩුවලට ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් ෙවන ෙකොටවත් බඳවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කරන්න පුළුවන්ද? විෙශේෂෙයන්ම 
ගාමීය මට්ටෙම්, පාථමික මට්ටෙම් - grass-roots level එෙක් - 
ෙසෞඛ්ය පැත්ත ගැන හිතන ෙකොට, එවැනි කියාවලියකට යන්න 
අමාත්යාංශයට ශක්යතාවක්, හැකියාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, විශාල පශ්නයක් තිබුණා, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 

උසස් ෙපළ සුදුසුකම සම්බන්ධව. උසස් ෙපළ විද්යා විෂයයන් 

1965 1966 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුනකින් සමත්විය යුතුයි කියලා තමයි සුදුසුකම තිබුෙණ්. නමුත් 
පශ්නය තිබුෙණ් එෙහම අය හිටිෙය් නැති  එකයි. ඒ අනුව අවුරුදු 
තුනක් ෙම් බඳවා ගැනීම් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ, මම 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විධියට ආවාට පස්ෙසේ ගිය අවුරුද්ෙද් 
තීන්දුවක් ගත්තා, ඕනෑම විෂයයන් තුනකින් සමත් අය බඳවා 
ගන්න කියලා. එෙහම බඳවා ෙගන,  විද්යාව පිළිබඳ මාස හයක 
පුහුණුවක් කලින් ලබා දීලා ඒ අය ෙයොමු කරනවා, පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා නිලධාරින් පුහුණු කරන ආයතනයට. බඳවා ගැනීම පමාද 
වීම නිසා පුරප්පාඩු අතර ෙලොකු gap එකක් ආවා.  අපි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම තීන්දු තීරණ අරෙගන 2016 මැයි මාසෙය් තමයි 1,200 
ෙදෙනක් බඳවා ගත්ෙත්, අභ්යාසලාභින් විධියට පුහුණු කරන්න. 
ඉදිරිෙය්දී ඒ 1,200 පුහුණු ෙවලා ආවාට පස්ෙසේ තමයි අපට ෙම් 
පුරප්පාඩු පුරවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අවුරුදු තුනක හිඩැසක් 
පිරවීමට සිදුවුණු නිසා තමයි ෙම් හිඟය වැඩි වුෙණ්. ෙකොෙහොමත් 
හිඟයක් තිබුණා. ඒ අනුව තමයි මම තීන්දු කෙළේ, අවුරුදු 60 ඉඳලා 
65  දක්වා අයත් කැඳවන්න. දැන් ඒ වයෙසේ ඉන්න සමහරුන් 
බැ ෙඳනවා. ඒ අයත් අපි සහභාගි කර ගන්නවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දකුණු ආසියානු රටවල් එක්ක ගත්තාම අෙප් රට ෙසෞඛ්ය 

නිර්ණායකවලින් ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් ඉන්න රටක්. ඒ තත්ත්වය 
තුළ අෙප් පාථමික සහ ගාමීය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තව පවර්ධනය 
කරන්න දායක ෙවන පිරිසක් තමයි පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනිය. ඇත්තටම ගාම නිලධාරි වසම් තුනක් - හතරක් - 
පහක් සහ ජනතාව විධියට සැලකුෙවොත් පන්දාහක් - හත්දාහක් 
අතර පමාණයක් ෙම් එක නිලධාරිනියක් ආවරණය කරනවා. 
ඉතින් ෙම් බඳවා ගැනීම් වැඩි කර ගන්න භාණ්ඩාගාරය සහ ඒ 
අදාළ ආයතනවල අනුමැතිය ලබාෙගන වඩාත් වැඩි පිරිසකට 
ෙසේවය සලසන යන්තණයකට යන්න අමාත්යාංශයට වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මුදල් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. පුහුණු 

කිරීෙම් පහසුකම් ෙනොමැතිකමයි තිෙබන පශ්නය. හැම තැනකම 
ඔවුන් පුහුණ කරන්න බැහැ. පුහුණු කිරීෙම් පාසල්වල තිෙබන 
ඉඩකඩ අනුව තමයි, කණ්ඩායම් ෙදකක් වශෙයන් අපි වසරකට 
1,200 ෙදෙනක් පුහුණු කරන්ෙන්.  

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් ක්ෙෂේතය ගත්තාම, සමහර ෙවලාවට පළාත් සභා තුළ 
බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. ඒ නිසා සියලුම පළාත් සභාවල  අදාළ 
ෙල්කම්වරු සහ ඇමතිවරු එක්ක එකතුෙවලා ෙම් කටයුතු 
සම්බන්ධීකරණය කරන්න අමාත්යාංශයට පුළුවන්ද? උදාහරණයක් 
විධියට කිව්ෙවොත් ගරු ඇමතිතුමනි, පළමුවැනි ෙශේණිෙය් පවුල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් හිඟ වැටුප් ලබා දීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. දකුණු පළාෙත් මහ ෙරෝහල්වලට පරිපාලන පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා නිලධාරින් අනුයුක්ත කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. දකුණු 
පළාතට විෙශේෂ ෙශේණිෙය් තනතුරු හතරක් කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරලා තිබුණත්, දකුණු පළාත් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඒ තනතුරු සංඛ්යාව සම්පූර්ණ කිරීම සිද්ධ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් කියාවලිය එක්ක 

බලන ෙකොට පළාත් සභා මට්ටමින් ෙමන්න ෙම් වාෙග් විෂමතා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැනට අපි මාස තුනකට වරක් සියලුම පළාත් සභා අමාත්යවරු, 

පළාත් සභාවල ඒ ෙල්කම්වරු, පළාත් ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරු සහ 
පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂවරු ෙගන්වලා, ඒ ෙගොල්ලන් 
එක්ක දීර්ඝ ෙව්ලාවක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාවලින් පසුව 
දැන් අපි සියලුෙදනා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ෙම් 
සියලුම කටයුතු එක තැනකින්, එක විධියකට සිදු කරන්න. ඔවුන් 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් බඳවාෙගන පළාත් සභාවලට වුණත් ලබා 
ෙදන්න එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. පළාත් සභාවල ෙසේවය 
කරන අය ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය යටතට යන්නත්, ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙසේවය කරන අය පළාත් සභාවලට යන්නත් 
-ෛවද්යවරුන්ට ෙදනවා වාෙග් - ඉඩ ලැෙබන පරිදි  කටයුතු 
කරනවා. ඒ නිසා එවැනි විෂමතාවක් ඉදිරියට හට ගන්ෙන් නැහැ. 
අපි සියලුම ෙදනා එක්ක කථා කරලායි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පුහුණු පාසල් ඇති කිරීම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ, සියලුම කටයුතු ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත් එක්ක බද්ධෙවලා 

තමයි  කරන්ෙන්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමන්ලා ෙම් අය ෙවනුෙවන් අලුතින්  තව පුහුණු පාසල් 

ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, වැඩිපුර 

පුහුණු පාසල් ආරම්භ කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 
තුනක බඳවා ගැනීෙම් පමාදෙය් පශ්නයක් තමයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. අපි දැන් 1,200 ගණෙන් පුහුණු වීම් කරනවා. ඒ අය  
පුහුණු කරලා පිටත් කළාම,  තව අවුරුදු ෙදකක් විතර යනෙකොට 
ෙම්  හිඟය නැති ෙවලා යාවි. 

 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් නිල නිවාස: විසත්ර 
அரச அதிகாாிக க்கான உத்திேயாக ர்வ 

வி திகள் : விபரம் 
OFFICIAL RESIDENCES OF GOVERNMENT SERVANTS : 

DETAILS 
674/’16 

10. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය  - (1): 

(අ) (i) අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පධානීන් හා රාජ්ය සංසථ්ා සහ සමාගම්වල 
සභාපතිවරුන් සඳහා ෙකොළඹ දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා ඇති නිල නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

1967 1968 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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 (ii) එක් එක් ආයතනයට අයත් නිල නිවාස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම නිල නිවාස දැනට භාවිත කරන 
පුද්ගලයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ෙමම නිල නිවාස  ෙවන් කිරීම සඳහා අනුගමනය 
කරන ෙරගුලාසි සඳහන් චකෙල්ඛයක් ෙහෝ 
ෙල්ඛනයක් තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එය සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (vi) ෙරගුලාසි ෙල්ඛනයක් ෙනොමැති නම්, නිවාස 
ෙවන් කරනු ලබන පටිපාටිය කවෙර්ද; 

 (vii) නිවාස ෙවන් කරනු ලබන ෙරගුලාසි ෙහෝ 
පටිපාටියට අනුව සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැතිව 
නිවාසවල  රැඳී සිටින්නන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்கள், திைணக்களத் 
தைலவர்கள் மற் ம் அரச கூட் த்தாபனங்கள் 
மற் ம் கம்பனிகளின் தைலவர்கள் 
ஆகிேயா க்காக ெகா ம்  மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வி திகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் ெசாந்தமான  
உத்திேயாக ர்வ வி திகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ; 

 (iii) இவ் த்திேயாக ர்வ வி திகைள தற்ேபா  
உபேயாகிக்கும் ஆட்களின் ெபயர்ப்பட் யைல 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இவ் த்திேயாக ர்வ வி திகைள ஒ க்குவதற் 
காகக் கைடப்பி க்கப்ப ம் ஒ ங்குவிதிகள் 
அடங்கிய சுற் நி பேமா ஆவணேமா 
காணப்ப கின்றதா; 

 (v) ஆெமனில் அைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (vi) ஒ ங்குவிதிகளடங்கிய ஆவணம் ஏ மின்ேறல், 
இவ்வி திகள் ஒ க்கப்ப ம் நைட ைற யா ; 

 (vii) வி திகள் ஒ க்கப்ப ம் ஒ ங்குவிதிகள் அல்ல  
நைட ைறயின்ப  தைகைமெபறா  வி தி 
களில் தங்கியி ப்ேபாாின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) of the number of official residences located 
in the Colombo District for the Secretaries 
of Ministries, the Heads of Departments and 
the Chairmen of Government Corporations 
and Companies;  

 (ii) the number of official residences belonging 
to each institution; 

 (iii) whether he will submit a list of names of 
persons who currently occupy these 
residences;  

 (iv) whether there is a circular or a document 
setting out regulations to be adopted in the 
allocation of these official residences;  

 (v) if so, whether that can be tabled;  
 (vi) if there is no such circular regarding 

regulations, the procedure for allocating 
these residences; and 

 (vii) the number of persons occupying the said 
residences who have not met the eligibility 
criteria as per the regulations or the 
procedure for the allocation of residences?  

(b) If not why?    
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට අයත් මුළු නිවාස අතුරින් නිවාස 
16ක් එම තනතුරු සඳහා ෙවන් කර ඇත. 

   බංගලා නිවාස - 06 

   ෙලොරිස ්පටුමඟ නිවාස - 04 

   සමුළු නිවාස - 06 

 (ii) ඇමුණුම 01 මඟින් දැක්ෙව්.  

 (iii) ඔව්. ඇමුණුම 02 මඟින් දැක්ෙව්.  

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඔව්. ඇමුණුම 03 මඟින් දැක්ෙව්. ඇමුණුම් සියල්ල  
සභාගත* කරමි. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා සඳහන් කළ විධියට එම නිවාසවල නිල කාලය අවුරුදු 

1969 1970 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පහයි. ඒ අවුරුදු පහ ඉක්ම වූ සමහර විනිශ්චයකාරවරු පවා අවුරුදු 
පහෙළොව, විස්ස තවමත් ඒ නිවාසවල රැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා විශාල 
පමාණයක් කනිෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරින්ට ඒ ඉඩ පහසුකම් 
ලැබිලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැනටමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි නීතිමය කියාමාර්ග අර ෙගන 

තිෙබනවා. ඒ අයට දන්වා තිෙබනවා. අධිකරණයට දන්වලා ඒ 
නිවාස පවරා ගන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අධිකරණ කියාමාර්ගයක් ගන්නා විට තවත් අවුරුදු පහක්-හයක් 
ගත ෙවනවා ෙන්ද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ, අපි ඉතා ඉක්මනින් අවශ්ය කියාමාර්ග ගන්නවා. මම 

හිතන්ෙන් රජෙය් නිලධාරින් පමණක් ෙනොෙවයි, සමහර හිටපු 
මැති ඇමතිවරුන් සම්බන්ධෙයනුත් අපි ඒ කියාමාර්ග ගන්නවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ නිවාස ලබා ෙදන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, 

කමෙව්දය තමයි පැහැදිලි නැත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි රාජ්ය පරිපාලන 
නිලධාරින් විශාල අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිවාසයක් හිස් වන බව දැන ගන්න එකත් ෙලොකු පශ්නයක්. ඒවා 
දැන ගන්නා කමයක්;  විනිවිද ෙපෙනන කමයක් සහ ෙපොෙරොත්තු 
ෙල්ඛනයකට අනුව ලබා ෙදන කමයක් දැනට නැහැ.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු මන්තීතුමනි, පමුඛතා ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. විෙශේෂ 

අවස්ථාවක් හැරුණු විට ඒ පමුඛතා ෙල්ඛනය අනුව තමයි නිවාස 
ෙදන්ෙන්. විෙශේෂ අවස්ථාවලදී සමහර  අයට ලබා ෙදන්න සිදු 
ෙවනවා. සාමාන්යෙයන්  අපි ඒ පමුඛතා ෙල්ඛනය අනුව තමයි 
ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නාම ෙල්ඛනය කිෙයව්වා නම් ඒ 

පමුඛතා ෙල්ඛනය හරිද, වැරදිද කියලා හරියට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්.   

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පමුඛතා ෙල්ඛනය දැන් මෙග් ළඟ නැහැ. ඒක පසුව ඉදිරිපත් 

කරන්නම්.  ෙම්  පශ්නෙය් ඒ ගැන අහලා නැහැ.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නිවාස ලබා දීලා තිෙබන අයෙග් නාම ෙල්ඛනය දැන් 

තිෙබනවාද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔව්, තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නම් කීයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නම් 16ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක කියවන්න. එතෙකොට ෙලෙහසියි. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Mr. J.J. Rathnasiri, Secretary, Ministry of Public 

Administration and Management; Mr. G.M.W.P. 
Jayathilaka, Secretary, Judicial Service Commission 
Secretariat; Mr. Wijith K. Malalgoda, Chairman, Court of 
Appeal of Sri Lanka; Mr. Karunasena Hettiarachchi, 
Secretary, Ministry of Defence; Mr. J.C. Jayasooriya, 
Attorney-General, Department of Attorney-General, Mr. 
L.A. Tissa Ekanayake, Ombudsman, Parliamentary 
Commissioner For Administration; Mr. D.M.R.B. 
Dissanayake, Secretary, Ministry of Sports; Mr. W.D. 
Somadasa, Director General (Establishment), Ministry of 
Public Administration; Mr. Chandrarathna Pallegama, 
Director General (Civil Security), Civil Security 
Department; Mr. A.P.G. Kithsiri, Secretary, State 
Ministry of Defence; Mr. H.M. Gamini Senevirathne, 
Secretary, Public Service Commission; Mrs. K.P.M.S. 
Gamage, Director General - Combined Service, Ministry 
of Public Administration; Mr. A.E.S.B. Ekanayaka, 
Secretary to the Prime Minister; Mr. H.M.N.C. 
Danasinghe, Commissioner General of Prisons; Mr. 
R.H.S. Samarathunga, Secretary, Ministry of Finance; 
Mrs. Dilrukshi Dias, Director General, Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම නම් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. දැන් 
ඔබතුමා සඳහන් කරපු සමහර නම් අතර ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

1971 1972 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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ආශිතවම නිවාස තිෙබන අයෙග් නම් පමාණයකුත්  කියැවුණා. 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ට අමතරව රාජ්ය පරිපාලනෙය් අෙනකුත් 
නිලධාරින්ට ෙම් නිවාස ලබා ගැනීෙම්දී විශාල අසීරුතාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් නිවාස ලබා දීෙම්දී ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට පමුඛතාවක් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් තිෙබනවාද; 
ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව යම් කිසි කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනවාද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට එදා සිට ෙවන් කළ නිවාස 

සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ නිවාසවල ජනාධිපති ආරක්ෂක ෙසේවාෙව් 
නියැෙලන අය ඉන්නවා. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා ඉන්ෙන්ත් ෙම් 
නිල නිවාසයකමයි. ජනාධිපති නිල නිවාසෙය් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
සමහර අවස්ථාවල ජනාධිපති ආරක්ෂක ෙසේවාෙව් නියැෙලන අයට 
ඒ නිවාස ටික අපි ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-704/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14-728/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I ask for two 

weeks’ time to answer that Question.   

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ඉපෙලෝගම පාථමික ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණ ඒකකය : 
සථ්ීර රජෙය් ෛවද්යවරෙයකු අනුයුක්ත ෙනොකිරීම 
இபேலாகம ஆரம்ப சுகாதாரப் ேப ைகப் பிாி : 

நிரந்தர அரச ம த் வைர நியமிக்காைம 
PRIMARY HEALTH CARE UNIT OF IPALOGAMA: NON-

ATTACHMENT OF PERMANENT GOVERNMENT MEDICAL 
OFFICER 

 
775/’16 

15.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) තිවිධ හමුදාවට අයත් පවුල් 1,235 ක් පමණ සථ්ිරව 
පදිංචිව සිටින අනුරාධපුරය දිසත්ික්කෙය්, 
ඉපෙලෝගම, රණජයපුර ගම්මානෙය්, පාථමික 
ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණ ඒකකයට රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරිෙයකු  අනුයුක්ත කර ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) රජෙය් ෛවද්යවරෙයකු සථ්ිර ෙලස අනුයුක්ත කර 
ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන්, යුධ හමුදාව, නාවික 
හමුදාව හා ගුවන් හමුදාවට අයත් ෛවද්ය 
නිලධාරින් වරින් වර ෙමම ඒකකෙය් ෙසේවය 
කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම ගම්මානෙය් පාථමික ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණ 
ඒකකයට  සථ්ීර රජෙය්  ෛවද්යවරෙයකු 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ப்பைடகைளச் சார்ந்த சுமார் 1235 
கு ம்பங்கள் நிரந்தரமாக வதி ம் அ ராத ரம் 
மாவட்டத்தின் இபேலாகம, ரணஜய ர 
கிராமத்தின் ஆரம்ப சுகாதாரப் ேப ைகப் 
பிாி க்கு அரச ம த் வ உத்திேயாகத் 
தெரா வர் கடைமயில் ஈ ப த்தப்படவில் 
ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரச ம த் வெரா வர் நிரந்தரமாக கடைமயில் 
ஈ ப த்தப்படாததால் தைரப்பைட, கடற்பைட 
மற் ம் விமானப் பைடையச் ேசர்ந்த ம த் வ 
உத்திேயாகத்தர்கள் அவ்வப்ேபா  இப்பிாிவில் 
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்கிராமத்தின் ஆரம்ப சுகாதாரப் ேப ைகப் 
பிாிவிற்கு நிரந்தர ம த் வ உத்திேயாகத் 
தெரா வைர நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்குெமன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1973 1974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Is he aware- 

 (i) that a government medical officer has not 
been attached to the Primary Health Care 
Unit of the Ranajayapura village of 
Ipalogama in the District of Anuradhapura 
where approximately 1,235 families 
belonging to the three armed forces 
permanently reside; and 

 (ii) that medical officers belonging to the Army, 
Navy and Air Force periodically serve in 
this unit as a consequence of not attaching a 
Government Medical Officer to this unit 
permanently? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to provide a  
permanent Government Medical Officer to 
the Primary Health Care Unit of this 
village; and 

 (ii) of the time that will be taken for the said 
purpose? 

(c) If not, why? 
 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  
 

(අ) (i) අනුයුක්ත කර ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) 2016.07.28 දින සිට ෛවද්ය නිලධාරිෙයකු පත් 
කර ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන  ෙනොනඟී. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා මාස 4ක් පමණ 
වනවා. ජූලි මාසෙය් 28වන දා ඉඳලා රජෙය්  ෛවද්ය නිලධාරියකු 
අනුයුක්ත කර තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත එෙහම ෙකෙරනවා නම් 
පශ්නයක් නැහැ. මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පවුල් 
1,000ක්, 1,200ක් පමණ පදිංචිව සිටින ෙමවැනි ගම්මානවල 
පාථමික ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණ ඒකකවලට ෛවද්යවරයකුත් ඕනෑ, ඒ 
වාෙග්ම මූලික ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂණ කර ගන්න MLT ෙකනකුත් 
ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ෙම් ගම්මානෙය්ත් MLT ෙකෙනක් 
නැහැයි කියලා. ෙබොෙහෝ තැන්වල MLTsලා නැහැ. ඒ නිසා එවැනි 
ස්ථානවලට MLTsලා අනුයුක්ත කරන්න ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?   

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඉස්ෙසල්ලා බලන්න ඕනෑ, ෙමම පර්යන්ත ඒකකවල 
රසායනාගාර පහසුකම් තිෙබනවාද කියලා. රසායනාගාර පහසුකම් 
තිෙබනවා නම් විතරයි අපි MLT ෙකෙනක් අනුයුක්ත කරන්ෙන්. 
එවැනි හැම තැනකටම MLT ෙකෙනක් අනුයුක්ත කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ගැන මා ෙසොයා බලන්නම්. ෙමොකද, එය ෙවනම විෂයක්. 
නමුත් මතක තබා ගන්න, ෙම් වාෙග් ස්ථාන 37ක් තිබුණාය 
කියලා. ෛවද්යවරු නැති නිසා ඔක්ෙකොම පර්යන්ත ඒකක වහලා 
තිබුණා. ඒක තමයි පසු ගිය දවස්වල රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙය් තිබුණු අර්බුදය. අපි ෙන්වාසික පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් 
අවසාන විභාගෙය්දී ලබා ගත් merit  ලකුණු සංඛ්යාව අනුවයි. 
කාටවත් ඒෙක් බලන්න ෙදයක් නැහැ. ලකුණු අනුව තමයි 
ෙන්වාසික පත්වීම් ෙදන්ෙන්. කාට ෙහෝ වැරැද්දක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් complain කරන්න පුළුවන්. පශ්චාත් සීමාෙව් එක  
කරන්ෙන්ත් ඒ විධියටයි. ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් පත් කරන්ෙන් 
ෙකොතැනටද කියන එක අමාත්යාංශෙය් තීන්දුවක්.  පළාත් ෙසෞඛ්ය 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙගන්, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරුන්ෙගන්, 
ෙරෝහල් අධ්යක්ෂවරුන්ෙගන් අහලා බලලා තමයි අමාත්යාංශය 
කරුණු ගන්ෙන්.  නමුත් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමයත් ෙම්කට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙමවැනි කමෙව්දයකට නිලධාරින් ඉඩ ඇරලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු 4-5ක කාලයක ඉඳලා. ෙමතැන වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? මා කිව්වා, "මට තිෙබන්ෙන් එකයි. කවුරු ෙකොෙහේටද 
යන්ෙන් කියලා මට වැඩක් නැහැ. ෙම් පර්යන්ත ඒකක 37ම 
විවෘත කරන්න ඕනෑ"යි කියලා. ෙම් පර්යන්ත ඒකක 37 විවෘත 
කරන්න ගියාම ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමක්ය 
කිව්වා. 

ඊට පස්ෙසේ මාධ්යවලින් වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු 
ඇතුළු ෙනොෙයකුත් කට්ටිය කියන්න පටන් ගත්තා, ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමක් කියලා. එතැන ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මම කිව්ෙව්, stations ටික ඔක්ෙකෝම 
විවෘත කරන්න කියන එකයි. නැත්නම් ඒක මහා අපරාධයක්. 
තමතමන්ෙග් කට්ටියට පහසුකම් අවශ්ය ස්ථානවලට ෛවද්යවරු 
යැවීම ෙනොෙවයි පතිපත්තිය විය යුත්ෙත්. පතිපත්තිය විය යුත්ෙත්, 
අන්ත දුෂ්කරම ස්ථානවලට ෛවද්යවරු සැපයීමයි. ඊට පස්ෙසේ 
මාධ්යවලිනුයි, හැම ෙකනාම ගහන්න පටන් ගත්තා. මම ෙමොකටද 
නිකම් ෙබොරුවට බැණුම් අහන්ෙන් කියලා මම කල්පනා කළා. 
මෙග් ෙරෝහලකට ෛවද්යවරු යවන්න ෙනොෙවයි ෙන් මම 
හදන්ෙන්. එම ෙරෝහල්වලින් විශාල සංඛ්යාවක් තිබුෙණ් 
උතුරුකරෙය්. මම ඒ කට්ටියට කථා කරලා කිව්වා, "මට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ, ඔබතුමන්ලා ඕනෑ විධියක් කරගන්න" කියලා. 
අන්තිමට වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ පර්යන්ත ඒකක  37 විවෘත වුෙණ් 
නැහැ. මම ෙපොෙරොන්දු වුණා, විවෘත කරනවා කියලා. නමුත් 
විවෘත කරන්න හැකි වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. නමුත් 
කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැතුව,  පත්තර ඇතුළු මාධ්ය ෙම් හැම 
පශ්නයක් ගැනම ආණ්ඩු විෙරෝධී මනසකින් කථා කළාම, 
අන්තිමට ඕක තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙමවර මට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ පර්යන්ත ඒකක  37ම ෙකොෙහොම හරි 
පුරවනවා කියලා. ඉතින්, ෙම්ක තමයි තත්ත්වය  ගරු මන්තීතුමනි. 

අමාත්යාංශය කාලයක්ම එක එක්ෙකනාෙග් බලපෑම්වලට නතු 
කරලා තිබුණු තැනක්. ඒ නිසා මට  ඔක්ෙකෝම පශ්න  මාස 4න්, 
5න් විසඳන්න බැහැ. ෙම් අමාත්යාංශයට ඇමතිවරෙයක් හිටියා, 
නමුත් ඇමතිවරයාට උඩින් ෙල්කම්වරු පත් කරෙගන  
ඇමතිවරයාට විරුද්ධ කටයුතු කරමින්  රජ ෙගදරින් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ෙමෙහයවූවා.  අත පය බැඳෙගනයි අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්.   අපි ඇවිල්ලා දැන් ඒවා 
නිදහස් කරන්න හදන ෙකොට, ෙම් සියලු පශ්න අපට දානවා. දාලා, 

1975 1976 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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"ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවා" කියලා කියනවා. අන්තිමට සිද්ධ 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම්ක තමයි සිදු වුෙණ්. අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
පැහැදිලිව කිව්වා, "ඇමතිවරයා කිසිම එකකට අතදාලා නැහැ" 
කියලා. මම කියලා තිබුෙණ් එකම එකයි. ඒ තමයි, "ෙම් stations 
ටික විවෘත කරලා ෙදන්න" කියන එක. ඒක මෙග් ඉල්ලීම; 
මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලීම. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ ඉල්ලනවා වෙග්ම, 
උතුරුකරෙය් මන්තීවරුත්  විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා මෙගන් ෙම් 
ඉල්ලීම කළා.  දුෂ්කර පළාත් නිදහස් වුණාට පස්ෙසේ ඒ පළාත්වලට 
ෛවද්යවරු එවන්න කියලා ඉල්ලනවා. ෙම්ක තමයි ස්ථාන මාරු 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය. ෙමවරත් මම උත්සාහ කරනවා. 
 සමහර ෙවලාවට ෙමවරත් මාධ්යයයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෑ 
ගැහිල්ලයි නිසා ෙමොකක් ෙවයිද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොදුෙව් ඔක්ෙකෝම ෙනොෙවයි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නෑ, මම ඇඟිලි ගහනවා කියලා සමහර මන්තීවරු පවා පකාශ 

නිකුත් කළා ෙන්. මම ජීවිෙත්ට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. මම 
වෘත්තීය සමිති නායකයකු විධියට අවුරුදු 15ක් කටයුතු කළා. මම 
එදා කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකුට ඇඟිලි ගහන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
ඒ පතිපත්තිෙය්ම දැනුත් ඉන්නවා. මම කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් 
ඉල්ලීමට ස්ථාන මාරුවක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එකම 
ෛවද්යවරෙයක්වත් යූඑන්පීයටත් නැහැ, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයටත් නැහැ කියලා මම දන්නවා. එකම කට්ටිය තමයි 
ෙද්ශපාලනඥයන් පසුපස  යන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මම පශ්නය පටන් ගත්ෙත් MLTsලා  සම්බන්ධෙයන්. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාත් ෛවද්යවරෙයක් වශෙයන්, ෙම් ෛවද්ය ෙසේවය යම් 

කිසි තැනකට ෙගෙනන්න උදවු කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙප් මතිමතාන්තර ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෛවද්ය 

ෙසේවය ගුණාත්මක තත්ත්වයකට පත් කරන්න  මට වෙග්ම සමාන  
අයිතියක් ඔබතුමාටත් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙනත් ඒකයි. මම ඔබතුමාට කියන්නට 

කැමැතියි, ඇත්තටම පාථමික ෙසෞඛ්ය ඒකකවල පමණක් 
ෙනොෙවයි, මූලික ෙරෝහල්වලත් -පරීක්ෂණ කරන්නට පුළුවන් 
තැන්වලත්-  MLTsලාෙග් බරපතළ හිඟයක් තිෙබන බව. ඔබතුමා 
ඒ ගැන දන්නවා.  

ඔබතුමාම GMOA එක සහ ආණ්ඩුව අතර තිෙබන පශ්නය 
මතු කළ නිසාම මම අහන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට විශාල ජන වරමක් ලැෙබන විට ඒ සඳහා ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීම සහ ඖෂධවල මිල අඩු කිරීමත් 
බලපෑවා. දැන් එතැන බරපතළ ගැටුමක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් 
වුණා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ සම්බන්ධව පශ්න කළා. නමුත් 
ඔබතුමා දන්නවා, ඖෂධවල මිල ජනතාවට දැෙනන මට්ටමකින් 
අඩු ෙවලා නැති බව. ඕනෑම ඖෂධයක මිල ෙම් වන විට සියයට 
30කින් 40කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කරලා අධිකාරියක් පිහිටුවලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගත  
ෙවලා තිබුණත් ඇයි ෙම් ඖෂධ මිල පාලනය කර ගන්නට බැරි? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ෙහොඳ පශ්නයක්, ගරු මන්තීතුමා. ඔතැනින්ම තමයි අර්බුදය 
ආරම්භ වුෙණ්. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත මඟින් 
ෙපොදු ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන එකම කාරණය ඖෂධ මිල 
අඩු ෙවනවාද, නැද්ද කියන එකයි. ඒක තමයි මූලික වශෙයන්ම 
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්ත්. 
ගුණාත්මක ඖෂධ සාධාරණ මිලකට ජනතාවට ලබාදීමයි එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඖෂධ මිල අඩු කරන්නට පුළුවන්. මම ඒ 
සඳහා මුලින්ම ව හ සූතයක් දුන්නා. ඒකට එකඟ ෙවලා ගියා. 
නමුත් දැන් ඒෙගොල්ල ෙවනම එකක් පටන් අරෙගන, ඖෂධෙයන් 
ඖෂධයට මිල නියම කරන කමයක්. මම ඇහුවා, අෙප් Flying 
Squad  එක ෙහෝ Food and Drug Inspector ෙකෙනක් ෙම් ඖෂධ 
වර්ග හාර දහසම ඔළුෙව් තියාෙගන ෙහෝ ෙකොළයක ලියාෙගන 
ගිහින් check කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ සඳහා කමෙව්දයක් 
තිබිය යුතුයි. අන්තිමට ෛවද්ය පාලිත අෙබ්ෙකෝන් මැතිතුමා ෙම්ක 
පිළිගත්තා. එතුමා ෙබොෙහොම පාෙයෝගික ෙකෙනක්. මම එතුමාව 
තමයි මිල කමිටුෙව් සභාපති ෙලස පත් කරලා තිබුෙණ්. එතුමා  
පිළිෙගන උපරිමය සියයට 85ක් කරන්නට එකඟ වුණා. මම 
හිටිෙය් සියයට 75 දක්වා අඩු කරන්නට ඕනෑ කියන තැන. ඖෂධ 
සමාගම්වල, Sri Lanka Chamber of the Pharmaceutical 
Industry එක හිටිෙය් ඊට වඩා වැඩි ගණනක. අපට ෙම් මිල එක 
ගණනකට ෙගනැල්ලා  ෙකොතැනින් ෙහෝ ෙම්ක පටන් ගන්නට 
ඕනෑ වුණා. ෙමතැනදී තමයි අර්බුදය ඇති වුෙණ්. ෙමොකද, ඒ හිටපු 
කට්ටිය එකඟ වුණු පරිදි මිල අඩු කෙළේ නැහැ. දැන් ඒෙකන් වුෙණ් 
ෙමොකක්ද?  පසු ගිය දවස්වල මට බැන්නා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් පත්තරෙය්ත් එක එක ඒවා 
ලියවනවා. ඒෙක් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් ඖෂධ මාෆියාව 
කඩන්න හදපු නිසා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමා අයින් කළාලු. දැන් අද ඖෂධ මාෆියාව කැෙඩනවා. 
පිළිකා ෙරෝගය සඳහා ෙගන්වන ෙබෙහත රුපියල් 280,000යි. බහු 
ජාතික සමාගමකින් ෙම්ක ෙග්න්ෙන්. ෙම් මාෆියාව කැඩීම සඳහා 
මම රුසියන් ඖෂධයක් ෙගනාවා. ෙමොකද, මහාචාර්ය ෙසේනක 
බිබිෙල් එදා කිව්ෙව් ඖෂධවල මිල අඩු කරන්න නම් සමාජවාදී 
රටවලින් ඖෂධ ෙග්න්න කියලා. අද ඒ රටවල සමාජවාදය නැති 
වුණත් ඒ ඖෂධ ෙහොඳ පමිතියකට ෙහෝ සාධාරණ මිලකට 
තිෙබනවා. අපි රුසියාෙවන් ඒ ඖෂධය ෙගනාවාම, -දැන් දවස් 
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙටන්ඩර් එක තිබුණා- අපි ෙම් ඖෂධය 
තරගයට දැම්ම නිසා ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ ඖෂධෙය් මිල ඒ අය 
රුපියල් 280,000 සිට රුපියල් 165,000 දක්වා අඩු කළා. නමුත් 
ෙදෙවනි ෙකනා ඉදිරිපත් කරන මිල රුපියල් 144,000යි. ඒ 
කියන්ෙන්, මිල බාෙගටම අඩු වුණා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඖෂධ 
මාෆියාව කඩනවා කියන්ෙන්. ෙබොරුවට කයිවාරු ගහලා picket 
කරමින් boards ඇල්ලුවාට, articles ලිව්වාට මාෆියාවක් 
කැෙඩන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු හතළිස් ගණනක් ෙමෙහම තිබුෙණ් 

1977 1978 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ ෙන්. ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉඳලා ෙගනා එක එන්නතට රුපියල් 
280,000යි. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, පිළිකාවට ෙදන 
ඖෂධ ෙමොනවාද කියා ඔබතුමා දන්නවා ෙන්.  

තව ෙබෙහතක් ආවා, එක ෙබෙහත් ෙපත්ත ෙඩොලර් 30යි. 
ෙදවැනි එක්ෙකනාව අප ඉදිරිපත් කළා.  ෙම්කට මාෆියාව 
කියන්ෙන් ෙමොකද, එක ඖෂධයට එක සමාගමයි. ඒ අය කියන 
ගණනට අප ගන්නවා. ඕක තමයි තත්ත්වය. අප ෙදවැනි 
එක්ෙකනාව ඉදිරිපත් කළා.  ෙඩොලර් 30ට quote කරපු එක්ෙකනා 
දැන් ෙම් සැෙර් කීයද දැම්ෙම්? ඒ ෙබෙහතටම දැම්ෙම් ෙඩොලර් 3යි. 
ෙඩොලර් 3යි කියන්ෙන්, ඒකත් ලාභයක් ඇතිව ෙන්. ෙම්ක තමයි 
මාෆියාව. ෙම්වා අප කැඩුවා. එකින් එක කඩනවා.  ෙටන්ඩර් එකක් 
තිබුණා, එක සමාගමක් ෙම් ඖෂධයට මිලියනයයි ගණනක් 
ගන්න.   

ෙදවැනි එක මිලියන ෙදකයි, ඊළඟ එක මිලියන තුනයි. 
හතරවැනි සමාගම මිලියන හැත්තෑඑකහමාරක් දමනවා. ඇයි? 
ඒකට විතරයි ලියා පදිංචිය. මම පුළුවන්තරම් කිව්වා ලියා පදිංචි 
ෙවන්න කියා. නමුත්, ලියා පදිංචි වන්ෙන් නැහැ එක එක ෙද්වල් 
කථා කරනවා. මම  ෙටන්ඩර් එක නැවැත්තුවා. නවත්වලා MoU 
එක යටෙත් බංග්ලාෙද්ශෙයන් එම ඖෂධය ෙගනාවා. ඒෙකන් මම 
මිලියන 118ක් ඉතුරු කර ගත්තා. ෙම් ෙබෙහත ෙග්න්න විතරක් 
 ෙටන්ඩර් එකට රුපියල් මිලියන 1,200ක් දමලා තිෙබනවා, ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත් ෙම් සැෙර් වැය වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
600යි. ඇයි? ෙම් මුදල හරියට භාගයකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් ෙම්වා කරන ෙකොට  කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැතිව, 
පාෙයෝගිකත්වයක් නැතිව ඔෙහේ කියා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාත් ෛවද්යවරෙයක් නිසා ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ෙන්, 
ෙම්ක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. තව සතියකින් ෙදකකින් අප ඖෂධ 
මිල අඩු කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා දැන් කියාත්මක 
ෙවනවා.  අෙප් Consumer Affairs Authority එක සමඟත් 
සාකච්ඡා කරෙගන අප කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, 
ෙම් අයට ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙද්වල් කරන්නයි අප 
කියන්ෙන්. CIF එකත් අප freeze කරනවා. ඒ තිබුණු CIF  එක 
ඇෙරන්න ඒ අයට වැඩි CIF දමන්න බැහැ. මීට පසුව CIF වැඩි 
කරනවා නම් ඒ අය ෙපන්වන්න ඕනෑ,  ඒ රෙට් බඩු මිල වැඩි වීෙම් 
ෙමන්න ෙමෙහම පවණතාවක් තිෙබනවා කියා. එෙහම නැත්නම් 
CIF දමන්න බැහැ. තව ෙනොෙබෝ දිනකින් ලාභය එකතු කරලා 
ඉතාම අඩු මිලකට ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට මුළු ඖෂධ 
පමාණයම ෙදන්න ලැහැස්ති කරනවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඖෂධ කීපයක් සම්බන්ධෙයන් මිල පාලනය 
කිරීම සඳහා ගත්ත පයත්නය ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළ එක 
ෙහොඳයි. නමුත්, මීට කලින් ඔය සියලු ජාවාරම් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සැපයුම් අංශයත් සම්බන්ධ කරෙගනයි. 
දැන් යම් ඖෂධ පමාණයක මිල අඩු කරලා රජයට යම් ෙදයක් 
ඉතුරු කර දුන්නාට, මීට කලින් රජෙය් මුදල්, ජනතාවෙග් මුදල් 
තමයි ෙම් වංචාවට, දූෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට 
විරුද්ධව අමාත්යාංශ මට්ටමින් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද?   

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ඒවා ෙසවීෙම් කමෙව්දයක් ෙමොකුත් 

නැහැ, ඒවා සිදු ෙවලා ඉවරයි.  දැනට අප ෙම් කමෙව්දය යටෙත් 
ෙම් ෙද්වල් නවත්වලා තිෙබනවා. හැම තැනකදීම විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාෙව් අලුත් පාලනාධිකාරිය ෙම් පිළිබඳව ඉතාම 
අවෙබෝධෙයන් වැඩ කරලා ඒෙකදි අවශ්ය නිෙයෝග මෙගන් ලබා 
ගනිමින් ෙම් තිෙබන ෙසල්ලම නවත්වලා තිෙබනවා. ෙම්කට 
විතරක් ෙනොෙවයි, උපකරණ ෙගන්වීෙම්දීත් විශාල වංචා සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, පිළිකා 
ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය linear accelerators  සම්බන්ධව. ඒවා 
ෙගන්වීමදී වංචා සිදු කර තිෙබනවා.  මට එෙහන් කථා කරලා 
කිව්වා  "ෙම් ෙටන්ඩර් එෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 4ක් අඩු 
කරන්නම්, ෙම්වා තමයි අප දුන්න ෙකොමිස් මුදල්" කියා. 
ඔවුන්ෙගන් ෙකොමිස් මුදල් ගත්ත විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් නම් 
කියන ෙකොට මට පුදුම හිතුණා. Project Managerෙග් නමත් 
කිව්වා. ඒ Project Managerව මම අයින් කළා. ඒ අයම තමයි 
පුවත් පත්වලට කියන්ෙන්, "ෙම්වා පුස් කනවා" කියා. ඒ අයට පුස් 
කන එක අමාරුයි. ෙමොකද, එක මැෂින් එකට  ෙඩොලර් 75,000 
ෙගවා තිෙබනවා. ෙම්වා එකින් එක අරෙගන අප මර්දනය 
කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග් ෙදවල් තව ෙහළිදරවු කරන්න 

ඕනෑ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔව්, නම් ගම් නැතිව ෙහළිදරවු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ෙදවැනි වටය. පශ්න අංක 3-660/'16-(1), ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, on behalf of the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, I ask that Question.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Education, I 

ask for two weeks’ time to answer that Question.   
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-718/'16-(1), ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා. 

1979 1980 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Education, I 

ask for two weeks’ time to answer that Question.   
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-722/'16-(1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Speaker, on behalf of the Minister of Agriculture, 

I ask for two weeks’ time to answer that Question. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් පානීය ජල පශන්ය : 

විසඳුම් 
அ ராத ர மாவட்ட கு நீர்ப் பிரச்சிைன : தீர்  

DRINKING WATER PROBLEM IN ANURADHAPURA DISTRICT: 

SOLUTIONS  

719/’16 
 

12.  ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා (ගරු ඉෂාක් 
රහුමාන් මහතා ෙවනුවට)        (மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க - மாண் மிகு 
இஷாக் ரஹுமான் சார்பாக) 

       (The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the 
Hon. Ishak Rahuman) 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1):  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් විශාල ගැටලුවක්ව 
පවතින පානීය ජල පශන්ය විසඳීම සඳහා රජය 
මහා පරිමාණ පානීය ජල ව්යාපෘති කියාත්මක 
කළද ඒවායින් පමාණවත් පෙයෝජනයක් 
 ෙනොලැබුණු බවත්; 

 (ii) ෙමම දිසත්ික්කෙය් 25,000කට අධික පිරිසක් 
වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙප ෙළන අතර ඒ අතරින් 
11,000ක පිරිසක් මාරාන්තික තත්ත්වෙයන් 
තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගවන බවත්; 

 (iii) පානීය ජලයට කැඩ්මියම් වැනි රසායනික දව්ය මිශ 
වීම ෙහේතුෙවන් ෙමවැනි  ෙරෝග තත්ත්වයන් 
ඇතිවන බවත්; 

 (iv) වකුගඩු ෙරෝගය වැළැක්වීෙම් අරමුණින් ෙම් 
වනවිට සවිකර ඇති  ජලය පිරිසිදු කරන යන්ත 
පමාණවත් ෙනොවන බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පානීය ජල පශන්ය  පවතින පෙද්ශවලට පානීය 
ජලය ලබාදීමට නව වැඩසටහන් ආරම්භ 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 (iii)  ෙරෝගීන් බහුල වශෙයන් ජීවත්වන පෙද්ශවලට 
ජලය පිරිසිදු කරන යන්ත ලබාෙදන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் ெப ம் பிரச்சிைன 

யாக காணப்ப கின்ற கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கு  அரசாங்கம் பாாிய அளவிலான நீர் 
வழங்கும் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்திய ேபாதி 

ம் அவற்றினால் ேபாதியள  பயன் 
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இம்மாவட்டத்தில் 25,000 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் 
என்ப டன் இவர்களில் 11,000 ேபர் மரணத்ைத 
அண்மிய நிைலயில் தம  வாழ்க்ைகையக் 
கழித்  வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) கு நீாில் கட்மியம் ேபான்ற இரசாயனப் 
ெபா ட்கள் கலந் ள்ளைமயால் இவ்வாறான 
ேநாய் நிைலைமகள் ஏற்ப கின்றன என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) சி நீரக ேநாையத் த க்கும் ேநாக்கத் டன் 
ஏற்ெகனேவ ெபா த்தப்பட் ள்ள நீர் சுத்தி 
காிக்கும் இயந்திரங்கள் ேபாதியதாக இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i)  கு நீர்ப் பிரச்சிைன நில ம் பிரேதசங்க க்கு 
கு நீர் வழங்குவதற்கான திய நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 

 (iii) ேநாயாளிகள் பரவலாக வா ம் பிரேதசங்க க்கு 
நீர் சுத்திகாிக்கும் இயந்திரங்கள் வழங்கப்ப ம் 
திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1981 1982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of City Planning and Water  
Supply: 

(a) Is he aware that - 

 (i) although mass-scale drinking water supply 
projects have been implemented by the 
Government to solve the drinking water 
problem, one of the serious problems in the 
Anuradhapura District, those have not 
yielded the expected results; 

 (ii) over 25,000 people in this district suffer 
from chronic kidney disease and 11,000 of 
them lead their lives in fatal condition; 

 (iii) diseases of this type occur as a result of 
chemicals such as cadmium mixing with 
drinking water; and 

 (iv) the water purifiers installed at present with a 
view to combatting chronic kidney disease 
are not sufficient? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether a new programme would be 

implemented to provide drinking water to 
the areas affected by the drinking water 
problem; 

 (ii) if so, the date it will be implemented; and 

 (iii) the date when water purifiers would be 
provided to the areas where chronic kidney 
disease patients are found in abundance? 

(c)    If not, why? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ)   (i)    අනුරාධපුර දිස්තික්කය තුළ සිදු කරන ලද පානීය ජල 
සම්පාදන ව්යාපෘතිද සමඟින් ෙම් වන විට අනුරාධපුර  
දිස්තික්කය තුළ පමණක් ජල සම්පාදන සම්බන්ධතා 
74,674ක පමණ පමාණයක් ලබාදීමට හැකිවී ඇත. ෙම් 
මඟින් 373,370ක ජනගහනයකට පි රිසිදු පානීය ජලය 
ලබාදීමට හැකිවී ඇත.  

 (ii)   අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙම් වනවිට 14,637ක පමාණයකට 
වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වය වැලඳී ඇති බව ෙසෞඛ්ය අංශය 
මඟින් තහවුරු කරෙගන ඇත. 

         (iii)    ෙමවැනි හඳුනා ෙනොගත් වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා ෙබොෙහෝ 
කරුණු බලපාන බවත් ඒ අතරින් පානීය ජලයට බැර ෙලෝහ 
මිශවීම එක් කරුණක් වශෙයන් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 
හදුන්වා දී ඇත.  ෙමයට අමතරව තවත් ෙබොෙහෝ 
ෙසෞඛ්යමය හා සමාජයීය කරුණු ෙමම ෙරෝගය සඳහා 
බලපානු ඇත. 

 (iv)  වකුගඩු ෙරෝගය පාලනය කිරීෙම් අරමුණින් එම ෙරෝගය 
ව්යාප්තව ඇති පෙද්ශවල නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යාංශය මඟින් 2013 වර්ෂෙය් සිට ජල පිරිපහදු යන්ත 
සවි කර ඇති අතර, ෙම් වනවිට නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත්යාංශය මඟින් පමණක් ජල පිරිපහදු යන්ත 
34ක් සවි කර ඇත. එෙමන්ම 2016/2017 වර්ෂ තුළදී ජල 
පිරිපහදු යන්ත 84ක් සවි කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව 
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය උතුරුමැද පළාත් සභාව 
හා ෙපෞද්ගලික අංශ මැදිහත්ව ෙම් වන විට අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් පමණක් ජල පිරිපහදු යන්ත 70ක් සවි කර 
ඇත.  

(ආ)   (i)   ඔව්.  
 (ii) 

(iii)    

 

 (ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-723/'16 -(1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

අංක ලබාදුන්/ලබාෙදන 
වර්ෂය 

ලබාදුන් මුළු යන්ත පමාණය/
ජාජසම මඟින් පමණක් 
ලබාෙදන යන්ත පමාණය 

01 2013 05 
02 2014 06 
03 2015 50 
04 2016 ෙම් වන විට 62 

05 2017 50 

1983 1984 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 

අංකය ව්යාපෘතිය ව්යාපෘති 
කාලය 

01 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය 
අදියර I (JICA ආධාර යටෙත්) 

2016-2019 

02 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය 
අදියර II (JICA ආධාර යටෙත්) 

2017-2021 

03 අනුරාධපුර දකුණ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතිය 

2017-2012 

04 විසල් අනුරාධපුර උතුර හා තිකුණාමල 
ඒකාබද්ධ ජල සැපයුම් ව්යාපෘතිය 
(Australian ආධාර යටෙත්) 

2017-2021 

05 එප්පාවල, රාජාංගනය, ෙනොච්චියාගම හා 
ගිරිබාව ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය 

2017-2021 

06 තඹුත්ෙත්ගම ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය 
(චීන ණය ආධාර යටෙත්) 

2017-2021 



2016 අෙගෝස්තු 26 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

වන්ෙන්රිකුලම් බැම්ම පතිසංසක්රණය  
வன்ேனாிக்குள அைணக்கட்ைடப் னரைமத்தல் 

RENOVATION OF VANNERIKULAM ANICUT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கிளிெநாச்சி மாவட் 

டத்தில் கிளிெநாச்சி நகாி ந்  24 கிேலாமீற்றர் ரத்தில் 
வன்ேனாிக்குளம் கிராமம் அைமந் ள்ள . இங்கு வா ம் 458 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த சுமார் 1,658 ேபாில் ெப ம்பாலா 
னவர்கள் விவசாயத்ைதத் தங்கள  வாழ்வாதாரமாகக் 
ெகாண்டவர்கள். இங்கு மண்ைடக்கல்லாற் ப் ப க்ைகயின் 
கீழ் உ வாக்கப்பட்ட வன்ேனாிக்குளம், ேதவன்குளம் 
ஆகியவற்ைற ஒன்றிைணத் க் கட்டப்பட்ட 1,713 ஏக்கர் அ  
நீைரக் ெகாள்ளளவாகக் ெகாண்ட வன்ேனாிக்குளமான , 
பிரதான  நீர் வழங்கும் லமாகக் காணப்ப கிற . இதன்கீழ் 
120 பயனாளிகள் தலா ன்  ஏக்கர் தம் 360 ஏக்காில் 
ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைகயில் ஈ பட்  வ கின்றனர்.  

ேமற்ப  குளத்ைத உாிய வைகயில் னரைமப் ச் ெசய்யா 
ைமயா ம் உவர் நீர் உட் குவதா ம் பாாிய அளவிலான 
விவசாய நிலம் ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில் வன்ேனாிக்குளத்தின் அைணக்கட் ைனப் 

னரைமப் ச் ெசய் , இக்குளத் க்கு நீைரக் ெகாண்  
ெசல் ம் வாய்க்கால்கள் மற் ம் நீர்க் கட்டைமப்ைப 
அபிவி த்தி ெசய்வதன் ல ம் வன்ேனாிக் குஞ்சுக்குளம், 
திக்காய்க்குளம் என்பவற்ைறச் சூழப் பாாிய அளவிலான 
உவர்நீர்த் த ப்  அைணைய அைமப்பதன் ல ம் தற்ேபா  
ைகவிடப்பட் ள்ள 1,200 ஏக்கர் நிலத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாள்ள ம். இதன் லம் இப்பகுதியில் விவசாயச் 
ெசய்ைகைய ேம ம் அதிகாிப்பத டாகக் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்ைத வளர்ச்சியைடயச் ெசய்யலாம். அத டாக 
ேதசியப் ெபா ளாதாரத் க்கும் சிறந்த பங்களிப்பிைன 
வழங்க ம் என்பேதா , இப்பகுதியில் காணப்ப ம் நீர்ப் 
பிரச்சிைனைய ம் தீர்க்க ம். ஆகேவ, - 
 

வன்ேனாிக் குளத்தின் அைணக்கட் ைனப் னரைமப் 
ச்ெசய் , இக்கிராமத்  நிலங்களில் உவர் நீர் 

உட் காதவா  த ப்  அைணெயான்ைற அைமக்க 
நடவ க்ைக எ க்க மா?  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமற்ப  என  
வினா க்கு விைடயளிக்கச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் இங்கு 
இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. அரச தரப்பி ந்  -  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, what do you plan to do 

regarding this Question?  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will answer that tomorrow, Sir.  
 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Also with regard to a preveious Question I had raised, 

the Hon. Minister said that the Answer would be given 
the following day. But, no reply has been given.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, I know that you have raised four Questions, 

which have to be answered.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Have those Questions been asked from the same 

Minister or from different Ministers?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
From different Ministers.   
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
So far, I have asked five or six Questions, which have 

not been answered.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Five Answers are to be given by five Hon. Ministers. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, kindly ensure that those 

Questions are replied with at the next Sitting week.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will remind the relevant Ministers.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Thank you. 

1985 1986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Otherwise, it is not fair by him.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I know, Sir.  
 

II 
 

2015 වර්ෂෙය් විශාම වැටුප් සැකසිෙම්දී සිදු වී ඇති 
විෂමතා 

2015 இல் ஓய் தியக் கணிப்பீட் ன்ேபாதான 
ரண்பா கள் 

 ANOMALIES OCCURRED IN CALCULATION OF PENSIONS IN 
2015 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)  යටෙත් 

ෙමම පශ්නය  ඉදිරිපත් කිරීමට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

03/2016 රාජ්ය පරිපාලන  චකෙල්ඛෙය්  වැටුප්  සංෙශෝධනය 
ෙහේතුෙවන් 2015 වර්ෂය තුළ විශාම ගිය  රාජ්ය ෙසේවකයින් ට 
විශාම වැටුප්  සැකසීෙම්දී සිදුවී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය  පිළිබදව  
ෙමම සභාෙව්  අවධානය  ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.  

වසර ගණනාවක්  රජෙය් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවය 
ෙකොට  විශාම ලබා  ජිවිතෙය්  සැඳෑ සුවය  විඳින්නවුන්  සමාජෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන්  ෙලස  බුහුමනට පාත ෙවනවා. ඒ, ඔවුන් 
විසින්  ෙම් රටට  තමන්ෙග්   ශක්ති පමණින් ඉටු කරන ලද 
ෙසේවයට ඇගයීමක්  ෙලසයි. ෙමයින් රජෙය් ෙසේවකයන්ව සිට  
විශාම ලැබූවන්ට  රජය විසින්  මාසිකව  ලබා ෙදන විශාම වැටුප  
ඔවුන්ෙග්  ජීවිතෙය්  පධාන  සහ ෙබොෙහෝ විට  එකම ආදායම් 
මාර්ගයයි. එබැවින්  ඔවුන් ඒ පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙසයින් 
සැලකිලිමත් ෙවනවා.  

ආණ්ඩුව විසින් 03/2016 රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛෙය්  වැටුප් 
සංෙශෝධන  ෙහේතුෙවන් 2015.01.01 දින සිට 2015.12.31  දක්වා  
කාලය  තුළ විශාම  ලැබු  රාජ්ය ෙසේවකයන් අසාධාරණයකට ලක් 
වී තිෙබනවා.  ෙම් අනුව 2015 වර්ෂය  තුළ  ඔවුන්  ලැබූ දීමනා 
සහිත වැටුප්  වැඩිවීම  2016 වර්ෂෙය්  සිට  ඔවුන් ලබන  විශාම 
වැටුපට අදාළ ෙනොවීම ෙහේතුෙවන්  ඔවුන්  බලවත් ආර්ථික  
පීඩාවකට  ලක්ව සිටිනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ  පැන නඟින  පහත 
ගැටලුවලට  පිළිතුරු  ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදනු  ඇතැයි  මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

(1)  24/2014 අංක දරන, 2014.11.12  දිනැති  චකෙල්ඛය සහ 
24/2014(1) අංක දරන  2014.12.31 දිනැති  ච් කෙල්ඛය  
යන  රාජ්ය පරිපාලන  චකෙල්ඛ මඟින් දක්වා ඇති පරිදි 
2015 අය වැය මඟින් ෙයෝජිත  නව  වැටුප්  ව හය 
2015.01.01 දින සිට කියාත්මක කළ යුතු බව  දක්වා 
තිෙබනවා.  චකෙල්ඛෙය් එෙහමයි  තිෙබන්ෙන්.  

 2015 අය වැෙයන් ෙයෝජිත පරිදි  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් 
අවම මුලික වැටුප  මසකට රුපියල්  15,000ක්ද, ජීවන 
වියදම් දීමනාව  මසකට රුපියල් 10,000ක්ද ඇතුළත් වන   

නව වැටුප් චකෙල්ඛය 2015.01.01 දින සිට කියාත්මකවන 
පරිදි නිකුත් ෙකෙර්.  ෙම් චකෙල්ඛය 2015.01.01 සිට  
කියාත්මක වන පරිදි නිකුත්කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා. වැටුප් වැඩිවීම සිදු වුෙණ් පසුව.  
ෙමහිම කියනවා, "එම නව වැටුප් චකෙල්ඛෙය් සඳහන් 
වැටුප් හා දීමනා මාණ්ඩලික ෙනොවන නිලධාරීන් සඳහා...." 
කියා. කියාත්මක වන ආකාරයක් ගැන කියනවා. ඔබතුමා 
ඒක දැක්කා.  

 24/2014 අංක දරන 2014.11.12 දිනැති  චකෙල්ඛය සහ 
24/2014(1) අංක දරන  චකෙල්ඛවල පැහැදිලිව  සදහන් 
කර තිෙබනවා.  

  එෙහත්  03/2016 අංක දරන 2016.02.25 දිනැති  රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛය මඟින් 2015ට අදාළ දීමනා  ඇතුළත් 
නව  වැටුප්  ව හය  2016.01.01 දින සිට කියාත්මක වන 
බව  පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. මා ළඟ එම චකෙල්ඛය 
තිෙබනවා.  කලින්  චකෙල්ඛෙයන් කියනවා,  ෙමම වැටුප් 
වැඩි වීම - ඒ අලුත් වැටුප් වර්ධනය-  2015.01.01 සිට 
කියාත්මක ෙවනවා.  නමුත් එය සකස ්ෙකොට අවසන් වන 
ෙතක්  අන්තර්  දීමනාවක් ලබා ෙදනවා කියා. එතෙකොට 
ගරු කථානායකතුමනි, නව වැටුප් ව හය වලංගු 
ෙවන්ෙන්,  2015.01.01 සිට. චකෙල්ඛය අනුව. නමුත් 
අලුත් චකෙල්ඛෙය් කියනවා ෙමෙහම; 

 2016.06.23වන දිනට  රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2016 
සහ  ඊට සංෙශෝධන වශෙයන් නිකුත් කරන ලද රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන යටෙත් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
තනතුරු සඳහා කියාත්මකවන නව වැටුප් පරිමාණයන් 
ෙවනුවට  ෙමම චකෙල්ඛෙය්  උපෙල්ඛන  1හි සඳහන් 
වැටුප් පරිමාණයන් 2016.01.01 සිට අදියර පහකින් 
කියාත්මක ෙවනවාය කියා. එතෙකොට පළමුෙවනි එෙක්දි 
කියනවා, ෙමම වැටුප් වර්ධනය 2015.01.01 සිට  වලංගුයි. 
නමුත් එදා වැටුප් වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්තර් දීමනාවක් 
ලබා ෙදනවා. නමුත් වැටුප් සංෙශෝධනය කර ඊට පසු  
චකෙල්ඛෙයන් කියනවා, "වැටුප් වැඩිවීම වලංගු ෙවන්ෙන් 
2016.01.01 දින සිට" කියා.  ඒෙකන් සිද්ධ වන ෙද් තමයි 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාලය තුළ අන්තර් දීමනාවන් වැටුප් 
වර්ධකය තුළ ඇතුළත් ෙවලා නැති නිසා විශාම වැටුප් 
ගණනෙය්දී 2015 ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා විශාම ගිය අය 
විශාල අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබන එක. ෙමමඟින් 
2015.01.01 සිට 2015.12.31 දක්වා කාලය තුළ විශාම ලැබූ 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

(2)   05/2015 අංක දරන 2015.02.11  දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛය අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී රාජ්ය ෙසේවෙය් නිරතව 
සිටි, පසුව විශාම ගිය රාජ්ය ෙසේවකයින් සඳහා රුපියල් 
10,000ක දීමනාවද, මූලික වැටුෙපන් සියයට 20ක 
දීමනාවද 2015 වසර තුළ දීමනා වශෙයන් ෙගවනු ලැබුවා. 
ඉහත සදහන් කළ රුපියල් 10,000ක  අන්තර් දීමනාව සහ 
සියයට 20ක දීමනාව පදනම් කර ෙගන 03/2016 නව 
වැටුප් ව හය සකස ්ෙකොට තිෙබනවා. එබැවින් 2015 තුළ 
විශාම ගිය රාජ්ය ෙසේවකයන්ටද එම වැටුප් ව හයට අනුව 
විශාම වැටුප් ගණනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

 ෙමොකද, 2015  තුළ ඔවුන්ට අන්තර් දීමනාවක් ලැෙබනවා, 
ෙමය කියාත්මක වන ෙතක් කියලා. ඔවුන්ට ඒ දීමනාව 
ෙනොලැෙබන තත්ත්වයක් තමයි දැන් මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

 (3)  ඉහත කරුණු අනුව 2015 වර්ෂෙය් රාජ්ය ෙසේවක 
විශාමිකයින් සඳහා හිමිකමක්ව පැවැති නමුත් ඔවුනට 
අහිමි වී ගිය වැටුප් සංෙශෝධනය ෙහේතුෙවන් 2015 වර්ෂෙය් 
විශාමික රජෙය් නිලධාරියකු ලබන විශාම වැටුප හා ඔහුට 
හිමි විය යුතු විශාම වැටුප අතර ෙවනස රු.30,000/- සිට රු. 
75,000/- දක්වා වූ පරාසයක් තුළ පවතිනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි. 

1987 1988 
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(4) 2015 වර්ෂය තුළ විශාම ලැබූ රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඉහත 
ආකාරෙය් විශාම වැටුප් විෂමතාවක් නිර්මාණය කරමින් 
බලවත් අසාධාරණයක් සිදු කළ 03/2016 චකෙල්ඛය 2015 
වර්ෂෙය් විශාම ලැබූවන්ද ඇතුළත් වන පරිදි බලාත්මක 
කිරීමට කටයුතු කරනවා ද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යතුමා. 

 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

(1)  ගරු කථානායකතුමනි, 2014.11.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 24/2014  සහ 2014.12.31 දිනැති රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 24/2014 (1) නිකුත් කරන ලද්ෙද් 
ෙපර පැවැති රජය විසිනි. 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරන ලද අය වැය ෙයෝජනා අනුවය. එහි සඳහන් පරිදි නව 
වැටුප් ව හයක් 2015.01.01 දින සිට කියාත්මක කිරීමට හා 
එෙතක් සියලු රාජ්ය නිලධාරින්ට රුපියල් 3000ක මාසික 
අන්තර් දීමනාවක් ලබා දීමට ෙයෝජනා වුවද, - ඒ 
ෙයෝජනාව කර තිෙබන්ෙන් 2014 එවකට තිබුණු 
ආණ්ඩුවයි.- පැවැති රජය 2015 ජනවාරි 08වැනි දින 
ෙවනස ්වීෙමන් පසුව ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු අය වැය 
ෙයෝජනා අනුව මුලින් සඳහන් කළ ෙපර රජෙය් අය වැය 
ෙයෝජනාවට වඩා වැඩි පතිලාභයක් රාජ්ය නිලධාරින්ට 
ලබා දීමට ෙයෝජනා වූ අතර - රුපියල් 3,000 ෙවනුවට 
රුපියල් 10,000ක්-  එම අතුරු අය වැය ෙයෝජනාව තුළ නව 
වැටුප් ව හය කියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලද්ෙද් 
2016.01.01 දින සිටය. ඒ කියන්ෙන් 2015 අෙප් අලුත් 
ආණ්ඩුව දුන්න රුපියල් 10,000 දීමනාව වැටුපට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා 2016.01.01 දින තමයි තීරණය කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව 2016.02.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 03/2016 නිකුත් කරන ලද අතර එම චකෙල්ඛය 
නිකුත් කිරීමත් සමඟ එහි සඳහන් ෙයෝජනා රාජ්ය ෙසේවයට 
අදාළ වූ අතර, ඊට ෙපර පැවැති රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද රජෙය් ෙසේවක වැටුප් සම්බන්ධ අය වැය ෙයෝජනාව 
සං ෙශෝධනය විය. ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙකන් 
කියැෙවන්ෙන් 2014 නිකුත් කළ චකෙල්ඛය ෙවනුවට අපි 
ෙම් අලුත් චකෙල්ඛය නිකුත් කර තිෙබන බවයි.  

(2)  රජෙය් ෙසේවෙය් සෑම වැටුප් සංෙශෝධනයක්ම කියාත්මක 
කිරීෙම්දී එය කියාත්මක කරන දිනයක් තීරණය කරන 
අතර, එදිනට ෙපර විශාම ලැබූ රාජ්ය නිලධාරින්ට එම 
සංෙශෝධනෙය් පතිලාභ හිමි ෙනොවීම සාමාන්ය කරුණකි. 
ඒ කියන්ෙන් වැටුප් වැඩි වුණාම ඊට කලින් අවුරුද්ෙද්  
විශාම යන අයට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහත් සිදු කරන 
ලද සියලු විශාම වැටුප් සංෙශෝධනවලදී එම තත්ත්වයන් 
යම් පමණක් ඉවත් කිරීම කියාත්මක කිරීම කළා. 
උදාහරණයක් විධියට 2006.04.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන  
චකෙල්ඛ 06/2006හි සංෙශෝධනය අනුව සිදු කළ රජෙය් 
ෙසේවෙය් විශාම වැටුප් සංෙශෝධනයට අදාළව විශාම වැටුප් 
සංෙශෝධනයක් - 2006 සංෙශෝධනයට අදාළ 
සංෙශෝධනයක්- 2015.06.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 16/2015 මඟින් සිදු කරන ලදී. එවකට රාජ්ය 
පරිපාලන ඇමතිවරයා වූෙය් වර්තමාන ගරු 
කථානායකතුමා ය.  නැවත රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
3/2016 මඟින් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩිවීමට 

අදාළව 2016.01.01 දිනට ෙපර විශාම ගත් නිලධාරින්ෙග් 
විශාම වැටුප් සංෙශෝධනය කිරීමට අදාළව ඉදිරිෙය්දී රජය 
විසින් ගනු ලබන පතිපත්තිමය තීරණයක් මඟින් සිදු කළ 
හැක.  

 ඒකට අපට තිෙබනවා, පූර්වාදර්ශයක්. ඒක 2015දී කළා. 
තවද, 2016.01.01 දිෙනන් විශාම ගන්නා නිලධාරින්ෙග් 
විශාම වැටුප සැකසීෙම්දී, එම නිලධාරින් 2015.12.31 දිනට 
ලබා ගත් වැටුපට 2011.12.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 31/2011 සහ 2012.12.31 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 18/2012 අනුව ෙගවනු ලබන විශාම වැටුප් රහිත 
විෙශේෂ දීමනාව - සියයට 20 දීමනාව - 2015.02.11 දිනැති 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ  05/2015 අනුව ෙගවනු ලබන 
රුපියල් 10,000ක අන්තර් දීමනාව ද සම්පූර්ණෙයන් අදාළ 
කර ෙනොගැෙන්. 2016.01.01 දිෙනන් පසුව සහ 
2020.01.02 දින දක්වා විශාම ගන්නා නිලධාරින්ෙග් 
වැටුපටද එම මුදල එකතු වන්ෙන් රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 3/2006හි දක්වා ඇති පරිදි අදියර 5ක් යටෙත් ය.  
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 සිට 2020 දක්වා අදියර 5කින් 
තමයි  2,500 අවමෙය් සිට 10,000 දක්වා වූ දීමනාව එකතු 
ෙවන්ෙන්. අනිත් ෙශේණිවලට ඊට වඩා ෙවනස ්වනවා.  

(3).  රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාම ලබාන ඕනෑම රාජ්ය 
නිලධාරිෙයකුෙග් විශාම වැටුප් ගණනය කරනු ලබන්ෙන් 
එම නිලධාරියා විසින් අවසන් වරට ලැබූ වැටුප සහ ෙසේවය 
කර ඇති කාලය පදනම් කරෙගනය. නව රජය විසින් පූර්ව 
රජෙය් අය වැය ෙයෝජනා ෙවනුවට නව ෙයෝජනා 
2016.01.01 දින සිට කියාත්මක කිරීමට තීරණය කිරීමත් 
සමඟ එම කියාත්මක දිනට ෙපර විශාම ගිය සහ එම 
කියාත්මක දිනට පසුව විශාම ලබන නිලධාරින්ෙග් විශාම 
වැටුප අතර යම් ෙවනසක් තිබිය හැක. එය සමසත් රාජ්ය 
ෙසේවයටම සිදු කරනවා නම්, වැටුප් සංෙශෝධනයකදී 
සිදුවන ෙපොදු තත්ත්වයකි.  

(4) රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ලබන ඕනෑම රාජ්ය 
නිලධාරිෙයකුෙග් විශාම වැටුප් ගණනය කරනු ලබන්ෙන්, 
එම නිලධාරියා අවසන්වරට ලැබූ වැටුප සහ ෙසේවය කර 
ඇති කාලය පදනම් කරෙගන ය. ඒ අනුව, යම් නිලධාරින් 
ෙදෙදෙනකු ෙවනස ්දිනයන් ෙදකකදී විශාම ලැබීම නිසා 
විශාම වැටුෙප් යම් ෙවනසක් ඇති වීම විශාම වැටුප් 
විෂමතාවක් ෙලස සැලකිය ෙනොහැක. ඒත් අතීතෙය් සිට 
රජෙය් ෙසේවෙය් වැටුප් සංෙශෝධන සිදු වූ සෑම 
අවසථ්ාවකදීම රජය විසින් ගනු ලබන පතිපත්තිමය තීරණ 
මත, පසු අවසථ්ාවකදි එම විශාමිකයන් සඳහාද යම් විශාම 
වැටුප් ගැළපීමක් ලබා දී ඇත. ආසන්නතම උදාහරණය, 
2006.04.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 සහ 
එහි සංෙශෝධනය අනුව සිදු වූ, රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් වැටුප් 
සංෙශෝධනයට අනුකූලව 2015.06.25 දිනැති රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 16/2015 මඟින් සහනයක් ලබා දී ඇත. 
ඒ අෙප් ගරු කථානායකතුමා රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරයා 
විධියට සිටිද්දීයි.  

 එපරිදිම, 2016.02.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
03/2016 අනුව විශාම වැටුප් ගැළපීමක් අනාගතෙය්දී 
රජයක් විසිනු ගනු ලබන පතිපත්තිමය තීරණයක් මත සිදු 
කළ හැක. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිවැරදියි. ඒ කියන්ෙන්, රාජ්ය 

ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීමක් සිද්ධ වුණාම අනිවාර්යෙයන්ම 
විශාම වැටුෙප් විෂමතාවක් හදනවා. 2006දිත් ඒක වුණා. 1996දී 
ගුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාව හදලා වැටුප් වර්ධනයක් ඇති වුණු 
අවස්ථාෙව්දිත් ඒක සිද්ධ වුණා. එම ඇති වන විෂමතාව අවම කිරීම 

1989 1990 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහා රජය යම් පතිපත්තියක් අරෙගන, තීරණයක් ගත යුතුයි. 
ඔබතුමා කිව්වා, "2006 ඇති වුණු වැටුප් විෂමතාව 2015දී අවම 
කළා" කියලා.  

දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා විෙශේෂ තත්ත්වයක්. මම 
ෙම් කියන්ෙන්, 2014 විශාම ගිය අය ගැන ෙනොෙවයි; 2013  විශාම 
ගිය අය ගැන ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අර ෙපොදු විෂමතාව හදනවා. 
හැබැයි, 2015 විශාම ගිය අයට විෙශේෂත්වයක් වන්ෙන් ෙමෙහමයි. 
-ආණ්ඩු මාරු වුණු එක ඇත්ත.- රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා විසින් නිකුත් කරනවා, 2014.12.24 දිනැතිව 
චකෙල්ඛය. ඒ චකෙල්ඛෙය් පැහැදිලි ෙලස කියනවා, "ෙම් වැටුප් 
වර්ධනය 2015.01.01 සිට බල පවත්වනවා. ඒ දක්වා අන්තර් 
කාලීන දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. නමුත්, ෙම්ක ගැළපුවාට පස්ෙසේ 
මූලික වැටුපට එකතු වනවා" කියලා. ඒක තමයි පළමුෙවනි 
චකෙල්ඛනය. ඔබතුමන්ලා නැවත අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරලා කියනවා,  වැටුප් වැඩිවීම වලංගු වන්ෙන් 2016.01.01 දින 
සිට කියලා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
විසින්ම එම දිනට ෙපර චකෙල්ඛය නිකුත් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි එහි ෙවනස්වීම් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා වැටුප් වර්ධනෙය් සීමාවන් ෙවනස් කළා. ඒ 

කියන්ෙන් දීමනාව, වැටුප් වර්ධනය ෙවනස් කළා. ඒක ඇත්ත. 
හැබැයි, ඒක ෙවනස් කළාට වැටුප් වර්ධනයක් සිදු වුණා. ඒ සිදුවීම 
2015.01.01 දින සිට බලපවත්වන පරිදි කියා තමයි පළමුෙවනි 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, සමහර අයට ෙමම 
දීමනාව අතට හම්බ වුණා. 2010න් පසුව විශාම ගිය රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට ෙම් දීමනාව හම්බ වුෙණ් නැහැ. 2015න් පසුව විශාම 
ගිය රාජ්ය ෙසේවකයන්ට  ෙමය දීමනාවක් ෙලස හම්බ වුණා. නමුත්, 
ඔබතුමන්ලා රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් මූලික වැටුපට ෙමම දීමනාව 
ගණනය කරන්ෙන්, 2016.01.01 දින සිට කියලා සඳහන් ෙවනවා. 
රාජ්ය ෙසේවකයාට දීමනාවක් ෙලස හම්බ වුණු, එෙහත් මූලික 
වැටුපට ඇතුළත් ෙනොවුණු ෙමම දීමනාව 2015.01.01 සිට මූලික 
වැටුපට එකතු කර ගණනය කිරීමක් කරනවා කියලා චකෙල්ඛයක් 
නිකුත් කර තිබියදී තමයි ෙම් විෙශේෂ අවස්ථාව සකස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොදුෙව් 
වැටුප් වර්ධනයක් ඇති වුණාම ඇති වන තත්ත්වය ෙනොෙවයි. 
ෙමතැන වසරක විෙශේෂ තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපොදුෙව් 
ඇති ෙවන තත්ත්වය සමනය කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා තීරණයක් 
අරෙගන රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙහෝ එය ඉදිරිපත් කරන්න. 
ඒක ෙවනම කරුණක්. හැබැයි, ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන විෙශේෂ 
තත්ත්වයට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් මැදිහත් වී  එම අයට යම් 
සාධාරණයක්  ඉටු කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි,  24/2014 සහ 

24/2014(I) කියන චකෙල්ඛ ෙදක අනුව 2014 අන්තිමට ඉදිරිපත් 
කරපු 2015 වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය පදනම් කරෙගන තමයි  එම 
රුපියල් 3,000 අන්තර් දීමනාව දුන්ෙන්. නමුත්, අපි 2015 ජනවාරි 
08 ෙවනිදා  බලයට පත් ෙවලා නැවත අතුරු අය වැයක් මඟින් එය 
සංෙශෝධනය කළා; රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. එතෙකොට, 
24/2014 චකෙල්ඛය හා 24/2014(I) කියන චකෙල්ඛය ෙමයට 

අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් අය  වැෙය් අලුත් 
සංෙශෝධනයත් එක්ක, -අතුරු අය වැයත් එක්ක-  ඒක ෙවනස් 
වුණා. ෙම්ක විතරක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි, සියයට 20 
දීමනාවත් -සියයට 5 බැගින් ෙදවරකුත්, සියයට 10ක් ෙලසත්- 
වැඩි වුණා. ඒකත් වැටුප් වැඩිවීමට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 2014 සහ 2015 චකෙල්ඛ සම්බන්ධෙයන් 
තර්කය ෙගන එනවා නම්, 2012 වර්ෂෙය් සිටම ෙමය ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත් 
ෙමතැන යම් විෂමතාවක් තිෙබනවා කියලා මම පැහැදිලිව 
පිළිගන්නවා. විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. 30,000ක 75,000ක 
විතර පරතරයක් නැහැ. ඊට අඩු පරතරයක් තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් සම්බන්ධව අෙපනුත් ඉල්ලීම් කරනවා. ෙම් සම්බන්ධව 
යම් යම් තීරණ ගන්න රජයකට පුළුවන්. අපි මීට ඉස්සරෙවලා 
එවැනි තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා 
තීරණයක් ගනිමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට ඇත්ෙත්, ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා. මා කැමැතියි ෙම් 

සම්බන්ධව ගරු සභානායකතුමාෙග්ත්, ගරු සභාෙව්ත් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න. අප මූලිකව සැලසුම් කර තිබුෙණ් ෙපර වරු 
11.30ත් පස් වරු 12.30ත් අතර ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ගැනීමට 
සහ ඊට පසුව පස් වරු 1.30 සිට ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව ගැනීමටයි. දැන් ෙව්ලාව ෙපර වරු 11.57යි. මුස්ලිම් 
ජාතික ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා කීපෙදෙනකුත් සඳහන් 
කළා, ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව හැන්දෑවට තිෙබ්වි කියා 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ නිසා එතුමන්ලා එන්ෙන් හැන්දෑවටයි කියා. 
ගරු සභාෙව් කටයුතු දහවල් 12.00ට අත් හිටුවා පස් වරු 1.30ට 
යළි පටන් ගන්නවාට කැමැතිද? එෙහම නැත්නම්, අපි ගරු 
සභාෙව් කටයුතු තවත් ටිකක් ඉස්සරහට ෙගන යනවාද? මා ගරු 
සභා නායකතුමාෙග් අදහස ලබාගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can proceed without lunch. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, no. I think we must give time for those Hon. 

Members also to come. Therefore, we must have lunch, 
anyway. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
One-hour lunch break. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay, one-hour lunch break.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, we will have to go on till 12.30 p.m.  

1991 1992 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. One-hour lunch break from 12.30 p.m. to 1.30 

p.m.  එෙහම හරි ෙන්ද?  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම ෙනොෙවයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙනොෙවයි. දිවා ආහාර විෙව්කෙයන් පසුව ගරු සභාෙව් 

කටයුතු පටන් ගන්න නියමිතව තිබුෙණ් පස් වරු 1.30ටයි. ගරු 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක 
ෙයෝජනාව පටන් ගන්න තිබුෙණ්, පස් වරු1.30ටයි. ඒ නිසා දැන් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා, දහවල් 12.00ට ගරු සභාෙව් කටයුතු 
අත් හිටුවා නැවත පස් වරු 1.30ට පටන් ගනිමු කියා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට දැනගන්න ලැබුණා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පස් වරු 

2.00ට එනවා කියා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. එතුමා එන්ෙන්, පස් වරු 2.00ට. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම්, අපි ගරු සභාෙව් කටයුතු 1.30ට පටන් ගනිමු.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභාෙව් කටයුතු දැන් අත් හිටුවා-  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගමැතිතුමාටත් කථා කරන්න ඕනෑ කිව්වා. මා ෙශෝක 

පකාශ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පසුව ගරු සභාෙව් කටයුතු අත් 
හිටුවමු ද, ගරු කථානායකතුමනි?  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, එෙහම කරමු ද?   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පසුව ගරු 

සභාෙව් කටයුතු අත් හිටුවමු.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා, පැය එකහමාරක් වාෙග් 

ඈතට යනවා නම්, එය- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොෙහොමත් මුලදී සැලසුම් කෙළේ, දිවා විෙව්කය දහවල් 12.30 

සිට පස් වරු 1.30 වන කල් ගන්නයි. ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාවත් 
පස් වරු 1.30ට ඉදිරිපත් කරමු ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම ෙහොඳයි ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම දැන් අත් හිටුවනවා. නැවතත් පස් 

වරු 1.30ට ගරු සභාව රැස් වනු ඇති.  
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                      

අ. භා. 1.30ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා (ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා ) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ෙශෝක පකාශය :  

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம் :  

மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன 
VOTE OF CONDOLENCE :  

HON. M.K.A.D.S. GUNAWARDANA  

 
[අ.භා. 1.35] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් වසර ගණනාවක් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් සුවිෙශේෂී ෙමෙහවරක් ඉටු කරමින් ජනතා 
හදවත් තුළ ආදරණීය මතකයන් සනිටුහන් කළ එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී. ජූලියස් ගුණවර්ධන මහතාෙග්ත් ෙක්.ආර්.පී. 
ගුණවර්ධන මැතිනියෙග්ත් සදාදර පුත රත්නය ෙලස 1947 මාර්තු 
මස 06 වැනි දින ගම්පහ ෙරෝහෙල්දී එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මහතා ජන්ම ලාභය ලැබුෙව්ය. ෙදොරණෙගොඩ පාථමික විදුහෙලන් 
සිප්සතර හැදෑරීම ආරම්භ කළ ෙමතුමා රද්ෙදොළුව පඤ්ඤාෙලෝක 
විද්යාලෙයහි සහ වීරඹුව රජෙය් පාසෙලහි වැඩිදුර අධ්යාපන 
කටයුතුවල නියැලුෙණ්ය.  

1993 1994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තරුණ විය එළැඹීමත් සමඟම 1966 වසෙර්දී ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉඩම් ඕවර්සියර් තනතුරක් ලැබ 
රාජ්ය ෙසේවයට බැඳුණු ෙමතුමාෙග් පළමු ෙසේවා ස්ථානය 
තිකුණාමල කච්ෙච්රිය විය. එහිදී අලුතින්ම ඇරඹූ වාන්ඇල 
ජනපදෙය් කටයුතු කිරීම ෙමතුමාෙග් මුල්ම රාජකාරිය වූ අතර, 
සිංහල, මුස්ලිම් සහ ෙදමළ යන ජන ෙකොටස් තුනම එහි පදිංචි 
කරවීමද සිදු කළ යුතුව තිබුණි. ෙමම පදිංචි කිරීම්වලදී ඇති වූ 
ෙනොෙයකුත් පශ්න මැද තම රාජකාරිය ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කිරීමට 
ෙමතුමා ගත් උත්සාහය ෙමහිදී ඉතා අගය ෙකොට සිහිපත් කළ 
යුතුය. පසු කෙලක මාලනී මැණිෙක් රාජගුරු ෙමෙනවිය සමඟින් 
යුග දිවි ගමන ඇරඹූ එතුමා නලින් මිල්ෙරෝයි ගුණවර්ධන 
පුතණුවන් සහ ෙනල්කා ගුණවර්ධන දියණිය ෙමෙලොවට දායාද 
කෙළේය.  

ෙමතුමා 1968.10.01 වන දින 9013 නිල අංකය යටෙත් 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකු ෙලස ෙපොලිස් ෙසේවයට එක් වී ඇත. 
1974.08.20 වන දින උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයකු ෙලස 
උසස්වීම් ලබා ඇති අතර, ෙනොච්චියාගම,  කිලිෙනොච්චිය, 
ෙපොෙළොන්නරුව යන ෙපොලිස් ස්ථානවල ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරෙයකු ෙලස ෙසේවය කර ඇත. ෙපොලිස් ෙසේවෙයන් 
ඉවත් වීෙමන් පසු 1989දී ෙසේරුවිල ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායක ෙලස පත් වී එම වසෙර් පැවැති මහ 
මැතිවරණෙය්දී තිකුණාමල දිස්තික්කෙයන් තරග කර ඉන් 
ජයෙගන පථම වරට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වීෙම් භාග්ය උදා 
කර ගත් අතර, ෙමතුමා 2000 සහ 2001 වසරවල පැවැති මහ 
මැතිවරණවලින් ද ජය ලබා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරයකු 
ෙලස පත් වී ජනතාවට ෙසේවය කෙළේය. නැවත 2008 වර්ෂෙය් 
පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණෙයන්ද ජය ගත් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා නැෙඟනහිර පළාත් සභාවට ෙත්රී පත් වී පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුෙගන් තම පෙද්ශයට, ගමට, ජනතාවට ඉටු විය යුතු 
යුතුකම් හා වගකීම් ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කළ තැනැත්ෙතකු ෙලස 
ෙපන්වා දිය හැකිය. තිකුණාමල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් 
නැවත 2010 වසෙර්දී මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා එයින් ජයගහණය කර බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කෙළේය. එතැන් සිට 2014 
වසර ෙතක් අවුරුදු 4ක පමණ කාලයක් නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුරය 
දැරූ ගුණවර්ධන මැතිතුමා එහිදී ඉටු කළ ෙසේවය ඇගයීමක් ෙලස 
බුද්ධ ශාසන ශී ෙද්ශාභිමානී සම්මානෙයන්ද පිදුම් ලබන්නට තරම් 
භාග්යවන්ත පුද්ගලෙයකු විය. 

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු පත් වූ ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් 
ඇමති ධුරය දැරූ ෙමතුමා 2015 මහ මැතිවරණෙය්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ව නැවත ඉඩම් අමාත්ය ධුරය ෙහොබවන 
ලදී. "සෑම පුරවැසිෙයකුටම ඉඩමක්-සෑම ඉඩමකටම ඔප්පුවක්" 
යන පරමාදර්ශී අධිෂ්ඨානය ෙපරදැරිව එතුමා ඉඩම් ඇමතිවරයා 
ෙලස කටයුතු කළ අතර, වයඹ පළාත් සභාෙව් මූල්ය අනුගහය මත 
ෙගොවි පවුල් දහසක් ඉලක්ක කර ගනිමින්, වසවිෙසන්  ෙතොර 
  ෙගවතු වගා ව්යාප්ත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ද කියාවට නංවා 
තිෙබ්. එෙසේම රැකියා විරහිත තරුණ-තරුණියන්හට රැකියා ලබා 
දීමටත්, උතුරු හා නැ ෙඟනහිර අවතැන්වූවන්හට ස්ථිර ඉඩම් ලබා 
දීමටත් ඔහු මහත් පරිශමයක් දරමින් කටයුතු කරන ලදී.  

එතුමා හදිසිෙය් ඇති වූ ෙරෝගී තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් 2016 
ජනවාරි මස 19 වැනි දින සැමට ෙසෝ සුසුම් ෙගන ෙදමින් 
ජීවිතෙයන් සමු ගන්නා විට 69 වැනි විෙය් පසු විය. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, 1989 වසෙර් සිට 1994 වසර දක්වාත්, 2000 
වසෙර් සිට 2004 වසර දක්වාත් නැවත 2010 වසෙර් සිට 2016 
වසර දක්වාත් අවුරුදු 14කට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරමින් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය 
සම්බ්න්ධෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් 
දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන 
ෙලස ෙයෝජනා කරමි. 

 
[අ.භා. 1.35] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන මහතාෙග් අභාවය පිළිබඳව  ෙශෝක පකාශය සිදු කරන 
අද දිනෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකතුමා එම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් එතුමා පිළිබඳව කථා කළ නිසා මමත් 
එයටම එකතු වී මෙග් ෙශෝකයත් පකාශ කරනවා.   

හිටපු අමාත්ය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
තමන්ෙග් රැකියා ජීවිතය ආරම්භ කෙළේ, ඉඩම් අමාත්යාංශෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම අවසන් කෙළේත් ඉඩම් අමාත්යාංශෙයන්. එතුමා 1966 
වසෙර් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉඩම් overseer ෙකෙනකු 
වශෙයන් පත් වුණා. එෙසේ ෙසේවය කළ එතුමා නැවතත් අවුරුදු 
49කට පසුව ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආෙව්, ඉඩම් 
අමාත්යාංශය භාර ඇමතිතුමා හැටියටයි. මම හිතන්ෙන් ඒකත් 
එතුමා ඇති කර තිෙබන වාර්තාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එතුමා හඳුනා ගත්ෙත්, 
1989 වර්ෂෙය්දීයි. ඒ ෙවනෙකොට එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ 
සිටිෙය් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයකු හැටියටයි. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා එතුමා පළාත් සභාවට ෙත්රී පත්ව සිටියා. එදා ඉඳලා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ විෙශේෂෙයන්ම එය පතිසංවිධානය 
කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම එම මතවාද ඉදිරියට ෙගන යන්නත් කියා 
කරපු මන්තීවරෙයකු හැටියට මම එතුමාව පිළිගන්නවා. 
තිකුණාමල දිස්තික්කය තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්ද 
පදනම ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කළ පුද්ගලෙයකු හැටියටත්, 
එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් අමාරු 
කාලයක් පැවැති සමෙය්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් හඬ නැඟූ 
පුද්ගලෙයකු හැටියටත් අප එතුමාව පිළිගන්න වුවමනායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත් ෙවන්න කලින් ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉවත් 
ෙවලා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැඳී  ෙසේවය කළ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙපොලිස් කටයුතු ගැනත් විටින් විට කථා 
කළා. එතුමා ෙපොලීසිය ගැන හුඟාක් කරුණු දැන ෙගන සිටියා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපොලීසියට අදාළ පශ්න සියල්ලම මතු 
කරන්නය කියා ෙපොලිස් නිලධාරින් පවා පැමිණ එතුමාව මුණ 
ගැසුණා. නමුත් ෙම් හැම එකකටම වඩා එතුමා නැ ෙඟනහිර පළාත 
ෙවනුෙවන් කථා කළා; ෙසේරුවිල ආසනය ගැන කථා කළා. ඒ 
වාෙග්ම එම පෙද්ශෙය් සිටින සිංහල ජනතාව ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර ඒ පිළිබඳව එතුමාෙග් අදහස් 
පකාශ කළා. ෙසේරුවිල පමණක් ෙනොෙවයි, වව්නියාෙව් සිංහල 
ජනතාව ගැනත් එතුමා අදහස් පකාශ කළා. ඒ විධියට අදහස් 
පකාශ කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කර වැඩ කටයුතු කළ 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයකු හැටියට තමයි එතුමා ගැන මෙග් මතකය රැඳී 
පවතින්ෙන්.  
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 2014 වසෙර්දී එතුමා ෙම් රෙට් විශාල විපර්යාසයක්, 
විප්ලවයක් කරන්න එකතු වුණා. ඒ තමයි, ෙම් යහ පාලනය ඇති 
කිරීම. එතුමාට එවකට තිබුණු පාලනය එක්ක පශ්න ගණනාවක් 
තිබුණා. ඒ යන මාර්ගය ගැන ජනතාවෙග් සහෙයෝගය ෙනොමැති 
බව කිහිප වතාවක් එතුමා මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළා. 
එෙහම කථා කෙළේ ෙම් Lobby එෙක්දී ෙවන්නට පුළුවන්; 
නැත්නම් ෙවනත් ස්ථානයකදී ෙවන්නට පුළුවන්. ''ෙමය ෙවනස් 
කරන්නට අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. අපි එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුවක් ෙගන යන්න ඕනෑ'' යනුෙවන් එතුමා කිහිප වතාවක් 
පකාශ කළා.  

ඉන් පසුව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
බවට පකාශ කළ අවස්ථාෙව්දී, එතුමා ළඟින්ම සිටගත් 
පුද්ගලෙයක් තමයි, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමා බව මම කියන්න කැමැතියි. රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාත්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා වාෙග්ම, ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා කැප ෙවලා, ඒ සටන ෙගන ගියා; එක එක 
රැස්වීම්වල හිටියා. මම ඕනෑම තැනක රැස්වීමකට ගිෙයොත්, 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් එහි ඉන්නවා. මම හාරිසප්ත්තුවට ගිෙයොත් 
එතැන ඉන්නවා, මම කුරුණෑගලට ගිෙයොත් එතැන ඉන්නවා. මම 
ගිය සෑම රැස්වීමකටම එතුමාත් ගියා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා 
ෙකොෙහොම සහභාගි වුණාද කියලා. ෙකෙසේ ෙහෝ  බැහැලා ඒ වැඩ 
කටයුතු කරලා, එතුමා අපට විශාල ශක්තියක් බවට පත් වුණා.  

අනතුරුව, එතුමා ඉඩම් අමාත්යාංශය භාර ගත්තා; එහි වැඩ 
කටයුතු කළා. මම එතුමාට ආරාධනා කළා, ''වුවමනා නම් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එක්ක ඇවිල්ලා, ජාතික ලැයිස්තුෙවන් එන්න. 
ඔබතුමා ඇවිල්ලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න'' කියලා. එෙහම 
කිව්වාට පස්ෙසේ, එතුමා ඒක පිළිගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, මම 
ඕනෑම පළාතක රැස්වීමකට ගිෙයොත් එතැනට ආවා. මම 
ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් යන ෙකොට, එතුමා වාහනෙයන් ඒ සථ්ානයට 
ආවා. මම සහභාගි වුණු රැස්වීම්වලින් එකකදී ෙහෝ ෙදකකදී 
පමණයි එතුමා ඇවිල්ලා කථා කර ෙව්ලාසනින් ගිෙය්. එවැනි 
කැපවීමක් එතුමා තුළ තිබුණා. ඒ කැපවීම තුළින් ආපහු ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගත්තා. එතුමාට වුවමනා වුෙණ්, ''මම 
ෙකොෙහොමද ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්ෙන්'' කියලා 
ෙහොයලා බලලා ඒ කටයුතු කරන්නයි. අන්න, ඒක එතුමාෙග් හිෙත් 
තිබුණා.  

එතුමා ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන විට කථා කළ 
එක කාරණයක් තමයි, ''සින්නක්කර ඔප්පු'' ලබා දීම. එතුමා අද 
ජීවතුන් අතර නැති වුණත්, ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට 
දැනටමත් අප පියවර අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා තිකුණාමල 
පෙද්ශෙය් දියුණුව ගැන කථා කළා. ඒ ගැන කථා කරන්නට දැන් 
එතුමා ෙනොහිටියත්, ඒ සැලසුම් ටිකත් අපි හදා ෙගන යනවා. 
එතුමාට ක්ෂණිකව ඉෂ්ට කර ගන්නට අවශ්ය කාරණය වුෙණ් 
කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව යළි කියාත්මක කිරීමයි. ඒ අනුව, 
සීනි කර්මාන්තශාලාව කියාත්මක කිරීෙම් ගිවිසුමත් පසු ගිය සති 
ෙදක තුළදී අත්සන් කර තිෙබනවා. ''සීනි කර්මාන්තශාලාව 
වුවමනායි. නැත්නම් ෙසේරුවිල පෙද්ශෙය් ජනතාවට අපි 
ෙකොෙහොමද රැකියා ෙදන්ෙන්?'' කියන විශාල පශ්නයක් එතුමා තුළ 
එදා තිබුණා. ඒ අනුව, එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු  සමහර ෙද්වල් 
දැන් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, අද ඒවා කියාත්මක 
කිරීමට පියවර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී එතුමා අප අතර නැහැ.  

එතුමා මිය යන්නට දවස් කිහිපයකට ෙපර මට එතුමා මුණ 
ගැහුණා. විෙශේෂෙයන්ම, ගන්නා පියවර කුමක්ද කියලා  
මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ රැස්වීමක්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහභාගිත්වෙයන් තිබුණා. එදින එතුමා අසනීප 
තත්ත්වෙයනුයි ඇවිල්ලා හිටිෙය්. මම කිව්වා, "එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්, 
මට රට යන්න තිෙබනවා. ආව ගමන් අපි මුණ ගැෙහමු” කියලා. 

එතුමා කිව්වා, "ඔව්, ඕව් සර්" කියලා. එදා මම හිතුෙව් නැහැ, 
එතුමා අප අතරින් ෙම් තරම් ඉක්මනින්  සමු ගනීවි කියලා. මම රට 
යනගමන් මට පණිවිඩයක් ආවා, එතුමා නැති වුණා කියලා. ඒකයි 
ජීවිතෙය් හැටි!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට විෙශේෂෙයන්ම තිෙබන්ෙන් එතුමා කළ 
ෙසේවය ගැන මතක් කරන්න; එතුමා කරපු ෙසේවය ගැන අෙප් 
ස්තුතිය පකාශ කරන්න. එතුමා නැතිවීම අපට පාඩුවක්. ඒ ගැන 
අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. එතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා! 
කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම පාර්ථනා කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් 
අභාවය සම්බන්ධෙයන් අපි සියලු ෙදනාෙග් කනගාටුව එතුමාෙග් 
භාර්යාවටත්, පවුෙල් සාමාජිකයන් සියලු ෙදනාටමත් දැනුම් ෙදන 
ෙලස ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 1.43] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 

ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කර සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
අතින් සංවිධායක ධුරය ලබා ගනිමින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ධජය ඉහළින් ඔසවා තැබීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්, තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙපොදු ජනතාව සමඟ සිංහල, 
දවිඩ සහ මුසල්ිම් කියන සෑම ජන ෙකොට්ඨාසයක් සමඟම 
ඉතාමත්ම ළඟින් ඇසුරු කරමින් ජනතා ආදරයට පත්ව, 1989 
වර්ෂෙය් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය ෙසෝභාවත් කළ 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව අප 
තුළ තිෙබන්ෙන් දැඩි සංෙව්ගයක්.  

1989දී, මා සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ එතුමා, අෙප් 
සෙහෝදර මන්තීවරෙයකු හැටියට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
කණ්ඩායම තුළ, ඒ වාෙග්ම මධ්යම කාරක සභාව තුළ සහ සමසත් 
ලංකා හා විධායක කාරක සභාව තුළ කටයුතු කෙළේ තමන්ෙග් 
අදහස් කිසිම බියකින් හා සැකයකින් ෙතොරව පකාශයට පත් කරපු 
මන්තීවරයකු වශෙයන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඉතාම දුෂ්කර කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් 1989 සිට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මත පතිත වුණා. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි 
කිරීෙම් කාර්යෙය් පටන්, ඒ සිදු වුණු විවිධ ෙද්ශපාලන කියාවලදී ඒ 
මැතිනිය සමඟ ඉතාම ළඟින් ඒ සටෙන් සිටි ෙසන්පතියකු  
හැටියටයි මම එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා දකින්ෙන්. 
මට තවමත් මතක් ෙවනවා, එතුමාෙග් නිල් සාටකය. එතුමා නිල් 
සාටකය දාෙගන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාලය ගත කෙළේ.  

එතුමාට ලැබුෙණ් ඉතා දුෂ්කර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සිටින සිංහල 
ජනතාවෙග් පශ්න ඉස්මතු කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 
තුළ කථා කළා. ඔවුන්ෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් 
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත සිංහල, දවිඩ 
සහ මුස්ලිම් කියන ෙම් සෑම ෙකොට්ඨාසයක්ම ෙවනුෙවන්ම එතුමා 
කථා කළා; එතුමා වැඩ කටයුතු කළා. ඒ නිසාම 2000 සහ 2001 
වර්ෂවලදී පැවති මහ මැතිවරණෙයන් ජයෙගන ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමටත්, ඒ වාෙග්ම 2008දී නැ ෙඟනහිර 
පළාත් සභාවට ඇතුළත් ෙවලා පළාත් සභාව තුළින් ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් සහන, උපකාර, ෙසේවය ලබා දීම 
සඳහා කටයුතු කරන්නත් එතුමාට වරම් ලැබුණා.  

1997 1998 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2010 වර්ෂෙය්දී එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන්, ෙම් රෙට් 
සෑම පෙද්ශයකම තිබුණු පන්සලක උත්සවයකට, ආගමික 
උත්සවයකට සහභාගි වුණා. බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය භාරව 
තිබුෙණ් ජනාධිපතිවරයාටයි. නමුත් එතුමා තමයි ලංකාෙව් හැම 
තැනකටම ගිහිල්ලා විෙශේෂෙයන් ගරුතර මහා සංඝරත්නය සමඟ 
ඉතාම කිට්ටු ළබැඳියාවක් හා සබැඳියාවක් ඇති කර ගනිමින් ඒ 
ආගමික වැඩ කටයුතු රාශියක් කෙළේ. ඒ සඳහා එතුමා කැප වුණා 
කියන එක -කිසිම ෙවෙහස මහන්සියක් ෙනොබලා එතුමා කැප 
වුණා කියන එක- ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම, එතුමාෙග් අභාවය නිසා 
අපට ඉතා හිතවන්ත මිතෙයක් නැති වුණා; ෙළන්ගතු සගෙයක් 
අ පට නැති වුණා; ෙම් රෙට් ජනතාවට ආදරය කරපු ෙකෙනක් 
නැති වුණා. අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම එතුමා ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටි නිසා එතුමා ෙපොලීසිෙය් දුග්ගන්නා රාල ෙකෙනක් බවට 
පත් ෙවලායි තිබුෙණ්. එතුමාෙග් කථා බැලු වත් ෙපෙනන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරි න්ෙග් පශ්න පිළිබඳව, 
පිට ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පශ්න පිළිබඳව -ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
හා දීමනා පිළිබඳව, ඔවුන්ට ලැබිය යුතු උසස්වීම් පිළිබඳව- හඬක් 
නඟපු ආකාරයයි. එතුමා තමන් රාජකාරි කළ එම ක්ෙෂේතය තුළ 
තමා ලබා ගත් අත්දැකීම් ෙමන්ම, ඒ කටුක ජීවිතය පිළිබඳව 
කල්පනා කර එයින් වර්තමාන ෙපොලිස් පරපුර මුදවා ගැනීම සඳහා 
විශාල හඬක් ෙම් මැති සබය තුළ නැඟුවාය කියන එක ෙම් 
ෙවලාෙව්දී මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමාෙග් භාර්යාවත්, එතුමාෙග් දරුවනුත් අෙප් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරය සඳහා එදා සිටම ඉතාම කැපවීෙමන් වැඩ කටයුතු කළා. 
එතුමාෙග් පුතරත්නය -නලින් මිල්ෙරෝයි ගුණවර්ධන මැතිතුමා- 
දැන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරෙයක් වශෙයන් අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරනු ලැබීම අපට 
සතුටක්. එතුමා එම  පෙද්ශවල තම පියාෙගන් ගැලවුණු ධජය 
ඉහළින් ඔසවා තැබීම සඳහා වැඩ කටයුතු කරන බව අපි ඉතාම 
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් අපි එතුමාෙග් ෙම් විෙයෝව පිළිබඳව අෙප් ෙශෝකය එම 
පවුෙල් සියලු ෙදනාටම පකාශ කරන බව කියන්න කැමැතියි. 
එතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා!යි මම පාර්ථනා කරනවා. 

 

[අ.භා. 1.48] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින අපි සහභාගි 

ෙවන්ෙන් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගත කරපු කීර්තිමත් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයන් කියා කරපු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාවටයි; 
එතුමා ගැන කථා කරන්නයි.  

 
එතුමා මට මුලින්ම හමු වුෙණ් 1989දී එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයක් ෙවලා පැමිණියාට පසුවයි. එතුමා ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක් ෙලස කියා කරලා එතැනින් ඉවත් ෙවලා 

ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට ගමන් කළා.  ෙපොලීසිෙය් ඉඳලා ආවත් 
එතුමා ෙහොඳ ෙද්ශපාලනඥයකු බවට පත් වුණා.  

1989 කාලෙය්දී එවකට තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට 
එෙරහිව පැවතුණු විෙරෝධතා ව්යාපාරවලදී ෙබොෙහෝ තැන්වලදී  
මුණ ගැහිලා අපි ෙදෙදනා එකට ඒ විෙරෝධතා ව්යාපාරවල හිටියා. 
ඒ දවස්වල එතුමා ඉතාම කිට්ටුෙවන් හිටිෙය්, අනුර 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එක්කයි. එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පිල් ෙදකක් තිබුණු ෙවලාෙව් අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
එක්ක එතුමා ෙනොබියව හිටියා. එතුමා ට බණ්ඩාරනායක පවුල 
ගැන මහා විශාල ආදරයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන් බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට, දිවංගත බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට  මහා විශාල 
ආදරයක් තිබුණු, “නියම ශී ලංකාකාරෙයක්” කියලා කියන්න 
පුළුවන් ෙකෙනක් තමයි එම්.ෙක්.ඒ. ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

බණ්ඩාරනායක පවුලත් එක්ක එතුමා ඉතාම කිට් ටුෙවන් 
හිටියා. අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාව ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකයා කිරීම සඳහා විශාල කැපවීෙමන් යුතුව එදා 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියා කළා. එතුමාෙග් 
තිබුණු සුවිෙශේෂත්වය තමයි, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, රජ ෙගදරට පවා ගිෙය් පාවහන් ෙනොමැතිව වීම. 
ගෙමන් ආපු සාමාන්ය මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට පාවහන් 
පවා ෙනොපැළඳෙගන තමයි ඒ මිනිසුන්ව නිෙයෝජනය කරන්නට 
එතුමා ෙකොෙහේ ගියත් ගමන් කෙළේ.  

1989 කාලෙය් බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන් 
පක්ෂ පහක සන්ධානයක් තිබුණා. ඒ එක පක්ෂයක නායකෙයකු 
වශෙයන් එතුමා කියා කළා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මහත්මියෙග් පධානත්වෙයන් තිබුණු බහුජන නිදහස් ෙපරමුෙණ් 
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් එතුමා එදා කටයුතු කළා. මමත් ඒ පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කළා. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජයට එෙරහිව එදා අෙප් රට වටා දැවැන්ත ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක් තිබුණා. පධාන කථිකයන් විධියට මමත්, 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් එදා තිබුණු රජයට 
එෙරහිව බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් එක්ක ලංකා ව පුරා  ගමන් 
කළා. එතුමා ඉතාම ෙව්ගවත්ව කථා කරන ෙහොඳ කථිකෙයක්. මට 
මතක හැටියට සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හැරුණාම     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පධාන ෙව්දිකාෙව්  කථා කෙළේ ෙදෙදෙනකු 
විතරයි. එයින් එක ් කථිකෙයකු විධියට ෙතෝරාෙගන තිබුෙණ් 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමායි.  

1988 පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී, පළාත් සභා 
ජයගහණය කර ගැනීම සඳහා අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් 
පධානත්වෙයන් කණ්ඩායමක්ම ලංකාව පුරා ගියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් පධාන කථිකෙයක් විධියට එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
අද්විතීය කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. මමත්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මැතිතුමාත් 
පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී පධාන කථිකයන් විධියට 
අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත් එක්ක ලංකාව පුරාම ගියා. 
මමයි,   එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමායි ෙබොෙහෝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ඉතාමත් කිට්ටුෙවන් ආශය කළා. ඒ අතරතුර 
එතුමා තදබල ෙලස ෙරෝගාතුර වුණා. එදා තමයි පළමුෙවන්ම 
හෘදය වස්තුව සම්බන්ධ ෙරෝගයට එතුමා මුහුණ  දුන්ෙන්. ඒ 
වනෙකොට මම ඒ ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත්ෙවලා හිටිෙය්. එවකට 
මම ඩී.බී. විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමා හමුෙවලා, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට බැඳිලායි  හිටිෙය්. එතුමා ෙරෝගාතුරව සිටින බව 
මට ආරංචි වුණා. මම ඒ අවස්ථා ෙව්දී එතුමාට  උදවු කළා. එතුමා 
ෙරෝගාතුරව සිටින බව මම දිවංගත ඩී.බී. විෙජ්තුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට කථා කර කිව්වා. අවශ්ය සියලුම  ෙද්වල් 
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අරෙගන, එතුමාෙග් භාර්යාව එක්ක ඉන්දියාෙව් ඇපෙලෝ 
ෙරෝහලට එතුමාව ෙගනිහිල්ලා, එතුමාට අවශ්ය පතිකාර කළා. 
දිවංගත ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා එදා එතුමා ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය සියලුම අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කළා. පතිකාර ලබා ෙගන 
එතුමා නිෙරෝගී ෙවලා ලංකාවට ආවාත්, ෙපෞද්ගලික පශ්න නිසා 
එතුමා, එතුමා ෙග් පක්ෂෙයන් ඉවත් වුෙණ් නැහැ. එතුමා තවදුරටත් 
ශී ලංකා නිදහස ්පාක්ෂිකෙයකු විධියට 1994 මැතිවරණෙය්දී කියා 
කළා.  

1994 අවුරුද්ෙද් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ජයගහණය කිරීම 
සඳහා එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කළා. එතුමාට ෙද්ශපාලන 
වැඩ කටයුතු කරන්න තිබුෙණ් ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශයක් වුණු 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ෙසේරුවිල ආසනෙය්යි. ඒ පෙද්ශය, 
සිංහල ජනතාව  තුෙනන් එකක් පමණ ජීවත් වන පෙද්ශයක්. 
ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමල 
දිස්තික්කෙය් -නැ ෙඟනහිර පළාෙත්- නිල් පාට ධජය ඉහළින්ම 
ඔසවා තබන්න එතුමා කියා කළා. ඒ වා ෙග්ම එතුමා නියම සිංහල 
ජාතිවාදිෙයකු විධියට තමයි හැම දාම කියා කෙළේ. ඒ මත ෙවනස් 
කරමින්, පසු කාලයක - 21වැනි ශත වර්ෂෙය්දී - එතුමා සංහිඳියාව 
ෙවනුෙවන් අපත් එක්ක එකතුෙවලා විශාල වශෙයන් වැඩ කටයුතු 
කළා. තමන්ට කිය යුතු ෙද් බිය නැතිව ඕනෑම නායකෙයකු 
ඉදිරිෙය් එතුමා පකාශ කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකත්වය ඉදිරිෙය් තමන්ෙග් මත ෙනොබියව පකාශ කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු සහ මන්තීවරෙයක් තමයි   එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

2015 ෙපරළිය ට කලින් මම එතුමාට එක දවසක් කථා කළා. 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් යම් කලකිරීමකින් 
ඉන්නවාය කියලා මට ආරංචි වුණා. මම එතුමාට කථා කර කිව්වා, 
"එම්ෙක්ඒඩීඑස්, මට ඔබතුමාව හම්බුෙවන්න ඕනෑ" කියා. 
එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "ෙඩොක්ටර්, මම ඉන්ෙන් මන්තී  
නිවස්ෙන්" කියා. මම කිව්වා, "මම ෙබ්රුවල ඉන්ෙන්. මම 
ෙබ්රුවල ඉඳලා ෙම් ෙවලාව ෙවනෙකොට එනවා. ඔබතුමා 
ෙකොෙහේවත් යන්ෙන් නැතිව ඉන්න" කියා. එතුමා මෙගන් ඇහුවා, 
"ෙමොකක්ද පශ්නය?" කියා. මම කිව්වා, "නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි. 
ඇවිල්ලාම කථා කරන්නම්. ෙකො ෙහේවත් යන්ෙන් නැතිව ඉන්න" 
කියා. මම ආවා. ඇවිල්ලා,  මම එතුමාට කිව්වා,  "මම ඇතුළට එන 
එක ෙහොඳ නැහැ. ඔබතුමාෙග් වාහනෙයන් එළියට එන්න" කියා. 
මාත් මෙග් වාහනෙයන් ආවාම එතුමා මෙග් වාහනයට නැග්ගා. 
මම ෙහමින් වටින් ෙගොඩින් කථා කරලා එතුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙම් විධියටයි යන්ෙන්. ෙමොකද ඔබතුමා ඒ ගැන 
හිතන්ෙන්?  එම්ෙක්ඒඩීඑස්, ෙමොකක්ද ඔබතුමා හිතන්ෙන්?" කියා. 
"මට එපා ෙවලා තිෙයන්ෙන් ෙඩොක්ටර්" කියා එතුමා කිව්වා. මම 
ඇහුවා, "අපි ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ගනිමුද?" කියා.  "එෙහම එකක් 
තිෙබනවාද?" කියා එතුමා ඇහුවා. මම කිව්වා, "මම ලැහැස්තියි 
එළියට බහින්න" කියා. එතෙකොට එතුමා එකපාරට කිව්ෙව්, 
"ෙමොනවාද ෙඩොක්ටර්, මම තව එෙකක් ෙහොය ෙහොයා හිටිෙය්. මට 
තනියට තව එෙකක් ෙහොය ෙහොයා හිටිෙය්. මම ලැහැස්තියි 
ෙඩොක්ටර්ට ඉස්ෙසල්ලා එළියට බහින්න. හැබැයි, මට පාළුවට තව 
එෙකක්  ඕනෑ. එච්චරයි" කියායි. එෙහමයි එතුමා කිව්ෙව්. එෙහම 
කියා ඒ ෙවලාෙව්ම කථා කර ගත්තා. එතුමා "කැමැතියි" කියා 
කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "මම ෙම් දවස් ටිෙක් පුදුම ෙව්දනාවකින්  
හිටිෙය්" කියා. ෙමොකද, එතුමා කිසිම දවසක ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයන් එළියට බහින්න, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  ගරු කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER took the Chair. 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න  අමාත්යතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා එතුමා ඉතාමත් වීෙරෝදාර විධියට 

කිසිම පැකිළීමක් නැතිව තමන්ෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් දාලා 
යන්න උදාර තීන්දුවක් ගත්තා. මන්තීකම් නැතිෙවනවාය කියා 
දැනෙගන කිසිදු බියක්, සැකක්, සැලීමක්, වැඩි දුර කල්පනා 
කරන්ෙන් නැතිව කිව්වා, "මම දැන්  වහාම එළියට බහින්න 
ලැහැස්තියි ෙඩොක්ටර්" කියා. මම කිව්වා, "එෙහනම් දැන් 
 ෙමෙහමම යමු. කාටවත් එන්න එපාය කියන්න. ආරක්ෂකයන් 
අවශ්ය නැහැ" කියා.  

   
[ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න  අමාත්යතුමා, කතා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, මා කථා 

කරමින්  සිටිෙය් දිවංගත    එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන නමැති 
අෙප් සහෘදයා 2015 ෙපරළියට සහභාගි වුණු ආකාරය  ගැනයි. 
කිසිම තිගැස්මක්, කිසිම චකිතයක්, කිසිම ෙසලවීමක්  නැතිව, 
කිසිම ෙදයක් ගැන ෙනොසලකා උදාර අන්දමින්  එදා එතුමා අපත් 
එක්ක සම්බන්ධ වුණා. එදා ඒ විධියට එතුමා මාත් එක්ක ඒ 
වාහනෙය්ම නැඟලා ගිහින්  චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ෙගදරදී අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂක, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව 
හමුෙවලා,  එතැන ඉඳලා අපත් එක්ක ඒ සටනට බැස්සා. ඒ සටනට 
බැහැලාත් එතුමා  නිකම් හිටිෙය් නැහැ. එතුමා එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුෙණන් තරග කළත් එතුමාෙග්  නිල් සාටකය එතුමා 
කවදාවත් ගැලවූෙය් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙයන 
භක්තිෙයන් එතුමා කවදාවත් ෙවනස් වුෙණ් නැහැ. එතුමා 
පැහැදිලි, පිරිසිදු  ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක් විධියට  ෙම් 
ෙපරමුෙණ්  සටනට පැමිණුනා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප ඔක්ෙකොම දන්නවා, 
එතුමා ෙබොෙහොම සුන්දර මිතෙයක්; ඉතාම සුන්දර මනුෂ්යෙයක් 
බව. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ජීවිතය පිළිබඳව 
ඉතාම සුන්දර විධියට සිතන,  සුන්දර විධියට මිනිසුන් ආශය කළ 
ෙහොඳ මිතෙයක්. එතුමා අෙප්  දුෙක්දීත්, සැෙප්දීත් ඕනෑම 
ෙවලාවක ඇවිත් අපත් එක්ක එකට ඒ දුක සැප ෙබදාගත් අෙප්ම 

2001 2002 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහෘදෙයක්. එම නිසා  එතුමාෙග් අකල් මරණෙයන්  අප 
ෙබෙහවින් සැළුණා. එදා අපවත්වී වදාළ ෙසෝභිත ස්වාමීන්දයාණන් 
වහන්ෙසේෙගන් පසුව අෙප් ෙදෙවනි ෙසෙනවිෙයක් වශෙයන් 
කඩාෙගන වැටුෙණ් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. ඒ 
මහජන සටන ෙමෙහය වූ ෙදෙවනි ෙසෙනවියා තමයි එතුමා. එක 
දිනයක් ෙවනස් කර ගන්ෙන් නැතිව, මුළු මැතිවරණ ව්යාපාරය 
පුරාම කථා කරන්නට පුළුවන් රැස්වීම් ගණනාව කීයද, ඒ සියලුම 
රැස්වීම් උෙද් සිට  රෑ ෙවන තුරු අමතමින්  ජනතාව ෙමෙහය වුවා. 
ෙම්  ෙවනසට ෙහේතුව, ෙම් ෙවනස කළ යුත්ෙත් මන්ද යන්න 
පැහැදිලි කරමින්, ඒ සඳහා  ජනතාව  ෙපොළඹවමින්, ලංකාව පුරාම 
ජනතාවට නායකත්වය ෙදමින්, එතුමා  අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
වූ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය් සටන් 
වැදුණා. ඒ වාෙග්ම ඊට පසුව එළඹුණු  පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දීත් ෙවලාව බලන්ෙන් නැතිව, ඒ කැපවීම කරමින් 
ලංකාව පුරා ඒ වැඩ කටයුතු කළා. එෙසේ ඉන්දැද්දී  එතුමා නැවත 
ෙරෝගාතුර ෙවලා,  විෙද්ශ ගතෙවලා, නැවත ලංකාවට ආවා. එතුමා 
විෙද්ශවලදීත් කියා තිබුෙණ්, "මට ෙමොනවා ෙහෝ ෙවනවා නම් 
ෙවන්න ඕනෑ - මම මැෙරන්න  ඕනෑ- ලංකාෙව්දීයි. මට ෙමෙහම 
ඉන්න බැහැ. මට පිට රට කෑම කාලා පුරුදු නැහැ. ලංකාවට ගිහින්  
 බතුයි, ෙපොල් සම්ෙබෝලයි කාලා, මම මෙග් අවසාන කාලය 
ලංකාෙව් ඉන්න ඕනෑය" කියායි.   ෛවද්ය උපෙදස්වලට එෙරහිව -
තමන්ෙග් දුවණිය ෛවද්යවරියක් ෙවලාත්, ඒ දුවණියෙග් 
උපෙදස්වලටත් එෙරහිව- අවසාන කාලය ගත කරන්නට එතුමා 
ආපසු තමන්ෙග් මාතෘ භූමියට ආවා. අෙප් ජීවිතෙය් ඉතාම 
තීරණාත්මක යුගයක අප සමඟ කටයුතු කළ එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කවදාවත් අපට අමතක කරන්න බැහැ.  

තිකුණාමල දිස්තික්කෙය්, ෙසේරුවිල ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් එතුමාෙග් අතිජාත පුත 
රත්නය අද එතුමාෙග් සටන ඉදිරියට ෙගන යනවා. එතුමාෙග් 
භාර්යාවත් හැම දාම එතුමා ෙවනුෙවන් ෙනොසැලී සිටිමින් 
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමනට විශාල ආධාරයක් වුණා. අපි ඒකත් 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි පිළිගන්නා වූ අෙප් ධර්මය අනුව 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අජරාමර නිවන් සැප 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනය කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  
එම පවුෙල් සියලු ෙදනාට අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.00] 

 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා දීර්ඝ කාලීන මිතෙයක් වාෙග්ම, 

මා ඥාතිෙයක් වාෙග් ඇසුරු කළ ෙකෙනක් තමයි අභාවපාප්ත 
එම්.  ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා. එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙශෝකය පළ කරන අවස්ථාෙව් 
ස්ථිරවම යමක් පකාශ කළ යුතුයි කියන අදහස ඇතුවයි අද මා ෙම් 
අවස්ථාවට සහභාගි වන්ෙන්. 

එම්. ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහත්මයා ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
මිනුවන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදුණු ෙකෙනක්. එතුමාෙග් මව 
වින්නඹු මාතාවක්. ඒ කියන්ෙන් පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනියක්. එතුමාෙග් පියා කන්තෙල් ෙගොවි ජනපද 

ව්යාපාරෙය් ෙගොවිෙයක්. 1977 වසෙර්දී පමණ එතුමා උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරෙයකු වශෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය 
කරන අවස්ථාෙව්, එවකට ෙපොෙළොන්නරුව දිසා ඇමතිව සිටි 
මාෙග් හිත මිත එච්.ජී.පී. ෙනල්සන් මැතිතුමාෙග් පධාන ආරක්ෂක 
නිලධාරියා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී තමයි මට ඇසුරු කරන්න 
ලැබුෙණ්. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණව ර්ධන මහත්මයා ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවය කළත්, එච්.ජී.පී. ෙනල්සන් මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂක 
නිලධාරියා වශෙයන් කටයුතු කළත්, එතුමාට ෙද්ශපාලන 
දර්ශනයක් තිබුණා. එතුමා පැහැදිලිවම ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකෙයක්. දිසා ඇමතිතුමාෙග් ආරක්ෂක නිලධාරියා වශෙයන් 
ෙසේවය කරද්දී ඒ කාර්ය මණ්ඩල තුළ ඇති වූ කථා බෙහේදී එතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පාක්ෂික ෙයකු විධියට ෙපනී සිටීම නිසා, ෙද්ශපාලන 
දඬුවමක් විධියට එතුමාට කල්මුෙණ් ෙපොලීසියට ස්ථාන මාරුවක් 
ලැබුණා.  එතුමා ඒ ස්ථාන මාරුව භාරෙගන කල්මුෙණ්ට ගිෙය් 
නැහැ. ඒ ස්ථාන මාරුව පතික්ෙෂේප කිරීෙමන් ටික කලක් යන විට 
එතුමාෙග් ෙසේවය තහනම් කළා. ඒ කාලය තුළ ෙපොෙළොන්නරුව 
පෙද්ශෙය් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයකු ෙලස මා කියාකාරීව 
වැඩ කළ නිසා, මා සමඟ ඉතාම මිතශීලිව, කුලුපගව කටයුතු 
කරමින්  ෙපොෙළොන්නරු පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට 
එතුමා සම්බන්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට අවශ්යතාවක් ඇති 
වුණා, ෙසේරුවිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආසන සංවිධායකවරයා වශෙයන් පත් වීමට. එතුමාත්, 
මමත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හමු ෙවලා ඒ අදහස 
කිව්වා. මට අද වාෙග් මතකයි,  ඒ ෙවලාෙව් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඇහුවා, "ගුණවර්ධන, දැන් ෙම් තිෙබන 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට හෙයන් පහක බලයක් තිෙබනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුව දීර්ඝ කාලයක් පවතීවි. රස්සාව දමලා ඇයි 
ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන්?" කියලා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පකාශ කළා, "මම නැවත ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවයට යන්ෙන් නැහැ, මම කැමැතියි, ෙසේරුවිල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් ආසන සංවිධායකවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන්න." කියලා. ඒ අනුව තමයි එතුමා 
ෙසේරුවිල ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආසන 
සංවිධායකවරයා වශෙයන් පත් වුෙණ්. ඒ පත්වීම ලැබීමත් එක්කම 
එතුමා සමඟ මාත් කන්තෙල් පෙද්ශයට ගියා. එතුමා සමඟ 
ෙසේරුවිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ගමක් ගණෙන් ගිහිල්ලා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ශාඛා සමිති හදලා, බලමණ්ඩලය හදලා, ඒ 
ෙද්ශපාලන කටයුතුවල පූර්ණ කාලීනව නියැලුණා.  

1989 ෙපබරවාරි මාසෙය් 15වැනි දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය ජයගහණය ෙකොට එතුමා තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පත් වන විට මමත් පළමු වරට 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණා. ඒ 
කාලෙය් අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට ''ශාවස්තිෙය්'' තමයි 
හිටිෙය්. ශාවස්තිෙය් ගත කරපු කාලය තුළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
වශෙයන් අප කළ ෙද්ශපාලන සාකච්ඡාවල තිබුණු 
ගුණාත්මකභාවය වාෙග්ම, අෙප් ජීවිතවල ෙබොෙහෝ රසවත් කථා 
සහ සිද්ධි ගණනාවක් සඳහන් කරන්න තිෙබනවා. එතුමාත්, මමත්, 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ අභාවපාප්ත බර්ටි 
දිසානායක මැතිතුමාත් ශාවස්තිෙය් එක ළඟ කාමරවලයි සිටිෙය්. 
දීර්ඝ කාලීනව අප ආ ෙද්ශපාලන ගමන් ම ෙඟ් සම්බන්ධතාවත් 
සමඟ මා ඉතාම ළඟින් එතුමා ඇසුරු කළා. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මහතා සැබෑ ෙලසම නිෙයෝජනය කෙළේ තිකුණාමලය 
දිස්තික්කය විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ම 
ජනතාවට තිබුණු පශ්න පිළිබඳව දැඩි ඕනෑකමකින්, 
වුවමනාවකින්, කැපවීමකින් සහ හැඟීමකින් කටයුතු කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ෙබොෙහොම අවංක හදවතක් එතුමාට තිබුණා. 
එතුමා මන්තී ධුර, අමාත්ය ධුර ෙහබවූවත්, ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය 
කළත් හරි හම්බ කරපු ෙදයක් නැහැ. එතුමා අභාවපාප්ත වන 
විටත් එතුමාෙග් ආර්ථිකය කුමන ආකාරෙයන්ද තිබුෙණ් කියලා 
අපි දන්නවා.  
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පධාන වශෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ එතුමා කටයුතු 
කළා වාෙග්ම, එතුමාට ෙද්ශපාලන පතිපත්තියක් තිබුණා. 2015 
වර්ෂෙය් පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී මම ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
වශෙයන් ඉදිරිපත් වන්න ආණ්ඩුෙවන් එළියට එනෙකොට, මා මිත 
ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමා, දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා වැනි අෙප් සහෘදයින් 
සමඟ අපි එකටයි ආණ්ඩුෙවන් එළියට ආෙව්. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මෙග් ජයගහණය සඳහා එතුමා විශාල කැප 
වීමක් කරනු ලැබුවා.  

ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් 17ෙවනි දා තිබුණු 
මැතිවරණය අවසන් ෙවලා එතුමා එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ 
යටෙත් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂය වශෙයන් කියා කෙළේ 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණයි. නමුත්, කරට දමන නිල් පාට සාටකය 
එතුමා ගැෙලව්ෙව් නැහැ. අපි ඇතැම් ෙවලාවට විහිළු කළා, 
"එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණු  
මන්තීවරෙයකු නිසා දැන් ඔය නිල් පාට සාටකය දමන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ" කියලා. නමුත්, එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කිව්වා, "නැහැ, නැහැ, මම ෙම්ක ගලවන්ෙන් නැහැ. මම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්" කියලා. එවැනි අදහසක් තුළ තමයි 
එතුමා කටයුතු කෙළේ.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කළ කාලය තුළත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් එතුමා ෙසෙරප්පු ෙදකක් පාවිච්චි 
කෙළේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ෙසෙරප්පු ෙදක නැතිව තමයි 
එතුමා ඇවිද ගිෙය්. අපි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ඒ පිළිබඳව කථා 
කරන විටත් එතුමා ඒ ගැන ෙනොෙයකුත් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා.  

එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආ දවෙසේ ඉඳලා ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු 
රෙට් සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාව පිළිබඳව වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන් 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සිංහල ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳවත් කථා 
කළ බව මට මතකයි. එතුමා මහ ජනතාවෙග් පශ්න කථා කළා 
වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරන 
ෙපොඩි මිනිස්සු ගැනත් හුඟක් කථා කළා. විෙශේෂෙයන් ෙපොලීසිෙය් 
රාළහාමිලා ගැන කථා කළා. දුක් විඳින්ෙන් ෙපොලීසිෙය්  ඉහළ 
නිලධාරින් ෙනොෙවයි, පහළ නිලධාරින් කියලා එතුමා ඒ දුක් විඳින 
පහළ නිලධාරින්ෙග් පශ්න ෙම්වායි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කළා. එතුමා ෙපොලීසිය භාර අමාත්යාංශයට අදාළ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දීත් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සුබසාධනය පිළිබඳව, 
ෙසේවා පිළිබඳව, පහසුකම් පිළිබඳව කථා කරමින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ සටන් කළ බව මට මතකයි. ඒ නිසා 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන කියන්ෙන් සැම විටම, සැබෑ ෙලසම 
සාමාන්ය ෙපොදු මහජනතාව නිෙයෝජනය කළ ෙකෙනක්.  

 එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන හෘද ස්පන්දනය සැම විටම තිබුෙණ් 
ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග් හඬ අනුවයි. ඒ වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර 
තුළ උපවාස, උද්ෙඝෝෂණ, පිකටින්, සත්යගහ, ෙපළපාළි පැවැති 
සෑම අවස්ථාවකදීම ෙපරමුෙණ් සිටි ෙකෙනක් තමයි 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. කියන්ෙන්. එතුමාට ෙහොඳ හඬක් තිබුණා. 
එතුමාට ෙහොඳ කථිකත්වයක් තිබුණා. එතුමාට ෙහොඳ හදවතක් 
තිබුණා.  එතුමා මන්තීවරයකු ෙවලා, ඇමතිවරයකු ෙවලා කටයුතු 
කළ කාලය තුළ එතුමා ඇසුරු කළ ෙපොඩි මිනිසුන් අමතක කෙළේ 
නැහැ.  ෙපොලීසිෙය් රාළහාමි ෙකෙනක් දැක්කාම ළඟට ගිහින්  
කථා කරලා, "ෙකොෙහොමද මල්ලී?" කියලා දුක-සැප කථා කරන 
ගති ලක්ෂණ නිලධාරියකු විධියට එතුමාට තිබුණා. රෙට් 
ෙනොෙයකුත් පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවෙග් තිෙබන  පශ්න 
ගැන සැබෑ ෙලසම අසමින්, ඒවාට සවන් ෙදමින් -කන් ෙදමින්- 
ඔවුන්ට කළ හැකි උදවු උපකාර කළ ෙකෙනක් තමයි එතුමා.       

ඒ වාෙග්ම තමයි ෙද්ශපාලන ව්යාපාර තුළ එතුමාෙග් තිබුණු 
එඩිතරභාවයත්. 

මා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුණු ෙවලාෙව් එතුමා ෙබොෙහොම එඩිතර ෙලස ඇවිල්ලා 
එතුමාෙග් පතිපත්තිය පකාශ කළා.  එතුමා එවකට පැවැති 
රජෙයන් එළියට ආපු කාරණාව පැහැදිලි කරලා, ෙම් රටට අවශ්ය 
ෙවනස පිළිබඳව  එතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා.  එතුමා තම 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ පැහැදිලිවම වංචාව, දූෂණය, 
අකමිකතාවට විරුද්ධව කටයුතු කළ ෙකෙනක්. සාධාරණ 
සමාජයක් සඳහා එතුමා සැම විටම කැප වුණා. ඒ වාෙග්ම, නිදහස, 
පජාතන්තවාදය, සාමාන්ය ෙපොඩි මිනිසාෙග් අයිතිය සහ වරපසාද 
පිළිබඳව අවංක හැඟීමකින් කටයුතු කළ ෙකෙනක්.  එම නිසා 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහත්මයාෙග් අභාවය පිළිබඳව  
හිතවතකු විධියටත්, ෙද්ශපාලන  මිතයකු විධියටත් මම 
ෙපෞද්ගලිකවම දැඩි ෙලස සංෙව්ගයට පත් ෙවනවා. 

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන කියන්ෙන් ජීවිතෙය් සැප විඳපු 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මුළු ජීවිත කාලය තුළම දුක් විඳපු ෙකෙනක්.  
ඇමතිවරයකු විධියට කටයුතු කළ කාලය තුළ වුවත් එතුමා ඇමති 
වරපසාද පසු පස ගිය ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. පධාන වශෙයන්ම 
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් තිබුණු මූලික චරිත ලක්ෂණ තුළ කටයුතු කළ 
ෙකෙනක්.  ජීවිතෙය් සැප ෙනොලබා ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත 
කරමින් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයට කැප වුණු නිසා තමයි එතුමා  
ෙරෝගාතුර වුෙණ්. එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි එතුමා අකාලෙය් 
අභාවපාප්ත  වුෙණ්.   

එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා.   
ගුණවර්ධන  මැතිනිය ඇතුළු එතුමාෙග්  පවුෙල් දරුවන්,  අපි දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ඥාති සෙහෝදරයන්, මිතයන් විධියට තමයි ඇසුරු 
කරන්ෙන්.  අපි එක ෙගදර, එක බත්පත කාපු අය. අපි හැම 
ෙකෙනක්ම එකට ජීවත් වුණු අය. එතුමා ෙපෞද්ගලිකව මෙග් 
ඉතාම කිට්ටු මිතෙයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙශෝකය පකාශ කරන අවස්ථාෙව් දී  මෙග් බලවත් 
ෙශෝකයත් එයට එක් කරන අතර,  එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිනියටත්, දරුවන්ටත් ඒ ෙශෝක පණිවුඩය දන්වා යවන ෙලස 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

එතුමා අභාවපප්ත වුණත් අෙප් වගකීමක් හා යුතුකමක් විධියට 
එම පවුෙල්, විෙශේෂෙයන්ම ගුණවර්ධන මැතිනිය සහ දරුවන් ගැන 
අපෙග් ෙපෞද්ගලික අවධානය ෙයොමු කරමින් කටයුතු කරන බවද 
පකාශ කරමින් මෙග් ෙකටි ගුණකථනය -ෙශෝක පකාශය- අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[2.13 p.m.] 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I had the good fortune of knowing the 

late Hon. M. K. A. D. S. Gunawardana for a long time. 
He and I represented the Trincomalee District in 
Parliament and I had the good fortune of being able to 
develop a close relationship with him and to maintain 
close contact with him as co-Members of Parliament from 
the same District.  

2005 2006 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

He was a simple person who maintained a close 
contact with the people in the District. He maintained a 
close contact not merely with the Sinhalese people who 
voted for him, but also maintained a close contact with 
the Tamil people, particularly the Tamil people who live 
in the Seruwila Electorate and there are a considerable 
number of Tamil people who live in the Seruwila 
Electorate. The late Hon. Gunawardana always made it a 
point to maintain a close contact with those people in 
different parts of the Seruwila Electorate in the 
Trincomalee District. He tried his very best to get along 
with the people. He sometimes talked tough, but he was 
basically and essentially a soft and simple person easy to 
get along with.  

He was also a person who was guided in his political 
conduct by certain principles. He endeavoured to stand up 
for what was right. I think that was demonstrated when 
the Presidential Election in 2015 came about and when 
there was a split in the Sri Lanka Freedom Party and our 
present President became the joint opposition candidate 
and walked out of the SLFP Government led by President 
Mahinda Rajapaksa. The late Hon. Gunawardana was one 
of those Members of Parliament of the Sri Lanka 
Freedom Party who walked out with him and supported 
him at that election, which took place in 2015. I think the 
Hon. Gunawardana was guided by certain principles 
when he took that decision. There was no guarantee that 
the Hon. Maithripala Sirisena would be the winner. The 
Hon. Gunawardana was holding a position already as a 
Member of Parliament in the Sri Lanka Freedom Party 
under the former Government and there was an element 
of risk in that decision he took, but he nevertheless took 
that decision because I think he realized, as many of us 
did, that the country was moving towards a dictatorship, 
the country was ceasing to be a united country and people 
felt excluded. All the people who lived in this country did 
not feel included, part of an inclusive society and part of a 
country in which they had a place. There was inequality, 
there was injustice amongst the different people who 
lived in this country and it was in that background, I 
think, that the present President, His Excellency 
Maithripala Sirisena walked out of the Sri Lanka Freedom 
Party and became the joint opposition candidate.  It was 
also in that background that Hon. Gunawardana himself 
took a bold decision to abandon his party, to leave his 
party and come out and oppose the candidate of the Sri 
Lanka Freedom Party at that point of time - His 
Excellency Mahinda Rajapaksa. That was a bold decision 
and a decision indicative of his character, his 
determination and his will to do the right thing. I 
remember, I met him at that time and he was very firm in 
regard to the decision he had taken.  

Well, Sir, we are moving now in a different direction. 
It is our expectation that we will be able to complete this 
journey successfully, that we will be able to transform 

this country into a country in which all people who live in 
this country have a sense of equality, a feeling that justice 
is being done, that they are part and parcel of this 
country, that this country belongs to them, that they 
belongs to this country and that they can live in this 
country as equal citizens. I think the Hon. Gunawardana 
played a remarkable role in bringing about the situation 
where we commenced that journey.  

Sir, I have many thoughts about the Hon. 
Gunawardana. He was a person who was generally very 
kind and though he sometimes appeared to be a tough 
person, he was essentially a very kind and simple person.  

I join this House, Sir, in expressing our deepest 
condolences to Mrs. Gunawardana and the family 
members over this sad bereavement in their family and 
may I request that condolences of this House be 
conveyed to the family.  

Thank you.  

 

 [අ.භා. 2.20] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 
ගරු කථානායකතුමනි, අප අතරින් අකාලෙය් ෙවන් වුණු 

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමන් ෙවනුෙවන් ෙශෝකය 
පකාශ කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොන්ගසය 
නිෙයෝජනය කරමින් වචන ස්වල්පයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන නමැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමන්ෙග්, ඇමතිතුමන්ෙග් නාමය ෙම් සභා ගර්භය තුළ 
විතරක් ෙනොෙවයි, රට පුරා ම අමරණීය නාමයක් හැටියට සදාකල් 
පචලිත ෙවනවා. ඒ කීර්තිනාමය එතුමාට ලැෙබන්ෙන්, එවකට 
පැවති ආණ්ඩුෙව් තනතුරක් දැරූ එතුමන්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
යහ පාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා එඩිතරව අපෙග් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමන් සමඟ එකතු වීම නිසායි. අපි කවුරුත් එතුමන්ට 
සදාකල් ණය ගැතියි කියා මා කියනවා. ඒ ආණ්ඩුෙවන් මුලින් ම 
ෙවන් වුණු ෙකෙනක් තමයි එතුමන්; අන්තිමට ෙවන් වුණු 
ෙකෙනක් තමයි මම. එතුමාට තරම් එඩිතරකමක් මට තිබුෙණ් 
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පැරණි සාමාජිකයකු හැටියට 
එතුමා ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති කිරීම සඳහා එතරම් භයානක 
අභි ෙයෝගාත්මක තීරණයක් ගත්තා. එතුමා ගත් ඒ තීරණය නිසා 
එතුමාෙග් නාමය අමරණීය නාමයක් හැටියට සදාකල් පචලිත 
වනවාය කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුයි. 

තිකුණාමලය දිස්තික්කය තමයි ෙම් රෙට් අඩු ම              
මන්තී සංඛ්යාවක් නි  ෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය. අෙප් ශී ලංකා 
මුස්ලිම් ෙකොන්ගසය වැනි පක්ෂ ගන්නා තීරණ මත සමහර විට 
එතුමන්ට ආසනය පවා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, දැනට 
තිෙබන පසාද ආසන කමය අනුව තිකුණාමලය දිස්තික්කය ෙදමළ 
ජනයා බහුතරයක් ෙවෙසන දිස්තික්කයක් නිසා ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයට ෙදමළ ජනතාවෙග් නිෙයෝජනය ලැබුණා නම්, 
සමහර විට සිංහල ජනතාවෙග් නිෙයෝජනය එක්සත් ජාතික 
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පක්ෂයට ලැබුණා නම්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නිෙයෝජනයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පක්ෂ ෙදෙකන්ම මන්තීවරුන් පත් වනවාය 
කියන එක එතරම් ෙල්සි පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. නමුත් එවැනි 
කාල සීමාවක එතුමා නිෙයෝජනය කළ ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා  
කළ ෙසේවාව, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා කළ කැප වීම අපි 
කවුරුත් ඉතා ම ෙහොඳට දන්නවා. එතුමා ඒ ෙසේවාව කෙළේ සිංහල 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි. 

මට අද වාෙග් මතකයි, මුතූර් ගම්මානය එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදීන්ෙග් ගහණයට ලක් වූ 2006 වසෙර්, එම ගම්මානෙයන් 
50,000කට වැඩි ජනතාවකට කන්තෙල් පෙද්ශය තුළ අවතැන් 
ෙවන්නට සිදු වුණා. මාස 6ක කාලයක් අවතැන් වූවන් හැටියට 
විශාල ජන සංඛ්යාවක් කන්තෙල් පෙද්ශයට පැමිෙණද්දී ෙම් රෙට් 
සිංහල-ෙබෞද්ධ ජනතාව තමන්ට හුරුපුරුදු තමන්ෙග් ආගන්තුක 
සත්කාරය උසස් ෙලස, ඉතාම උත්තරීතර ෙලස ෙපන්නුම් කළා 
වාෙග්ම එම පෙද්ශය නිෙයෝජනය කළ මන්තීවරෙයක් හැටියට, 
සංවිධායකවරෙයක් හැටියට එතුමා අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය මට 
කවදාවත් අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. පන්සල් භූමිය විවෘත කරලා 
දුන්නා. සිංහල පාසල් හිස් කරලා ලබාදුන්නා. ෙමොකද, එදා අපට 
සම්පත් ෙබදා-හදා ගැනීමට සිදු වුණු අවදියක්. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා 
අපට ලබාදුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන නායකෙයක් හැටියට, මන්තීවරෙයක් හැටියට 
මම මතක් කළ යුතු ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් කථිකත්වය පිළිබඳව අපි 
කවුරුත් දන්නවා. අද ෙම් සභා ගර්භය තුළ එතුමාෙග් හඬ අපට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇෙසන්නට ෙනොලැබුණත්, එහි ෙදෝංකාරය මට 
අදත් දැෙනනවා. තමන් නිෙයෝජනය කරන ගම්බද ජනතාවෙග් 
වුවමනාවන් පිළිබඳව එතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණු ඒ තරම් 
ශක්තිමත් ෙලස ෙමතැනදී පකාශ වුණා. අගමැතිතුමා ෙමතැනදී 
කියා සිටියා, ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාත් මතක් කළා, තමන් 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් ආර්ථිකමය පශ්න විසඳීමට දරපු 
උත්සාහය, විෙශේෂෙයන්ම කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව නැවත 
ආරම්භ කිරීම සඳහා එතුමා දරපු උත්සාහය පිළිබඳව. ෙවනත් 
ඇමතිවරෙයක් කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කළාම, කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව ෙමොනම ආකාරෙයන් 
ෙහෝ නැවත පණගැන්වීම පිළිබඳ කාරණය එතුමා අමාත්ය 
මණ්ඩලය තුළ නිතරම මතු කළා. එතුමාෙග් එම උත්සාහය 
සාර්ථක වීමට ෙපර එතුමා අෙපන් ෙවන් වුණත්, උක් කර්මාන්තය 
නැවත පිහිටුවලා, උක් ෙගොවීන් නැවත උක් කර්මාන්තයට 
අවතීර්ණ වුණා නම් ඒ එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
නිසා බැවින් ඒ නාමය කවදත් අමතක ෙනොකළ යුතුයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කන්තෙල් ජලාශය හා සම්බන්ධ 
ධීවරයන්ෙග් පශ්නය පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් ගැටලු මතු වුණු 
ෙවලාෙව් ඊට අදාළ සාකච්ඡාවලදී එම ධීවරයන් කුමන ජාතියකට 
අයත්ද යන පදනම බලන්ෙන් නැතුව ඔවුන්ෙග් ගැටලු 
නිරාකරණය කිරීමට ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ සඳහා ලබාදුන් සහෙයෝගය 
අපට කවදාවත් අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවලා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඇති කිරීම 
සඳහා, නැවත ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා, 
ඒකාධිපතිත්වය කරා ගිය ගමන නතර කිරීම සඳහා එතුමන් තුළ 
තිබුණු කැපවීම කවදත් අමරණීයයි කියන එක නැවත වාරයක් 
මතක් කරමින්, එතුමන් අදහපු උතුම් බුදු දහමට අනුකූලව 
එතුමන්ට නිවන් සැප ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම විවාදය ෙවලාෙව් පැමිණ 
සිටින එතුමන්ෙග් ආදරණීය භාර්යාව, ඒ වාෙග්ම නලීන් 
ගුණවර්ධන පුතරත්නය ඇතුළු පවුෙල් අෙනකුත් සාමාජිකයන් 
ෙවත අපෙග් සංෙව්ගය පළ කරමින් මම මෙග් කථාව සමාප්ත 
කරනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.30] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් උත්තරීතර සභාව රැස ්වුෙණ්, 

ෙම් රෙට් ජීවත් වූ සුවිෙශේෂ ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් අභාවය 
පිළිබඳව ෙශෝකය පකාශ කරමින් එතුමා ෙවනුෙවන් ගුණ කථන 
කිහිපයක් පිළිගන්වන්නයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගන් සිදු 
වුණු ෙසේවය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්දී දීර්ඝ ෙලස කරුණු - 
කාරණා ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණා.  

ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් උපත ලබා, 
අධ්යාපනය හදාරා, පළමුව ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉඩම් ඕවර්සියර් තනතුරට බැඳී ෙසේවය කළ අතර, ඉන් පසුව 
ෙපොලිස් ෙසේවාවට අනුයුක්තව කටයුත් කළා. පසුව 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට - පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්, ඒ 
වාෙග්ම අවසානෙය් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් හැටියට- කටයුතු 
කළා. එතුමා ඉතාමත් ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියන 
කාරණය මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. කිසිම දවසක එතුමා, තමන්ට 
ලැබුණු තනතුර තුළින් තම බල මහිමය ෙපන්වන්නට උත්සාහ 
කෙළේ නැහැ. සෑම ෙව්ලාෙව්ම සාධාරණත්වය උෙදසා තම ජීවිතය 
කැප කළ ෙද්ශපාලනඥෙයකු බවයි, මෙග් අදහස වන්ෙන්. නීතිය 
හා සාමය පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැටියට පසු ගිය අවුරුද්ෙද්, මම 
එතුමා සමඟ ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන්ම කටයුතු කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී, ''ෙකොෙහොමද ෙපොලීසිය සම්බන්ධව කියා කළ 
යුත්ෙත්?'' කියා එතුමා මට ෙබොෙහෝ උපෙදස් ලබා දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා සඳහන් කළ 
හැටියට, ෙපොලීසිෙය් සුළු නිලධාරින්ෙග් අවශ්යතාවන් පිළිබඳව 
මට උපෙදස ් දුන්නා. මා සමඟ ෙපොලීසිය සම්බන්ධ සෑම 
උත්සවයකටම එතුමා සහභාගි වුණා. එෙහම සහභාගි ෙවලා, 
''ෙකොයි විධියටද ෙපොලීසිය සමඟ කටයුතු කළ යුත්ෙත්?'' කියන 
එක පිළිබඳව මට අනුශාසනා; උපෙදස් ලබා දුන්නා. මම ඒවා 
කිසිම දිනක අමතක කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් සා විශාල ෙසේවයක් 
තිකුණාමල දිස්තික්කයට, ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙහබවූ 
අමාත්යාංශවලදී දැක්වූ ෙසේවය අද ෙම් රටට නැතිවීම ගැන අප 
කනගාටු වනවා. ෙම් විධිෙය් ගති ගුණ ඇති, අවංක 
ෙද්ශපානඥයකුෙග් අභාවය ෙම් රටට විශාල පාඩුවක් කියලා 
මම කල්පනා කරනවා. එතුමාෙග් අභාවයට පථමෙයන්, ඉඩම් 
අමාත්යාංශය භාර ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් සැලසුම් කර තිබුණා. ඒ සැලසුම් කියාත්මක 
කරන්න සූදානම් වන අවස්ථාෙව්දී තමයි එතුමාට අවසන් ගමන් 
යන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවලදී එතුමාෙග් භාර්යාව, දූ පුතුන් සියලු ෙදනා එතුමාට 
පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ෙමතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
පවෘත්තිය ලැබුණාම, අප සියලු ෙදනාම කනගාටු වුණා.  

එතුමා දැරූ තනතුර වූ ඉඩම් ඇමති ධුරය ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් පැවරුෙව් මටයි. මම ඒ ධුරෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම, 
''ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමොනවාද සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්, 
ෙමොනවාද එතුමා ඉදිරියට කර ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්?'' කියන කාරණා පිළිබඳව ආපසු හැරී බැලුවා. අගමැතිතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහන් කළා, ඉඩම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරලා, සින්නක්කර 
ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නට කටයුතු 
කරන බව. දැන්  ඒ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කිරීෙම් කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාම 
බලපත, ස්වර්ණභූමි, ජයභූමි ඔප්පු ලැබූ ඉඩම්ලාභීන්ට, 
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන්නට අවස්ථාව සැලෙසනවා. ඒක 
ෙබොෙහොම වැදගත් පතිපත්තියක්. දහස් ගණනක් ඒ කියාදාමය ෙදස 
බලා ෙගන ඉන්නවා. එම නිසා, ගුණවර්ධන මැතිතුමා ආරම්භ කළ 
වැඩ පිළිෙවළ අප ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

ෙමතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් මට ෙපර කථා 
කළ ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, අෙනක් පක්ෂ නායකයන්  
වාෙග්ම විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා, එතුමාෙගන් තිකුණාමල 
දිස්තික්කයට සිදු වුණු ෙසේවාවත්, එතුමා දැරූ නිල තල තුළින් සිදු 
වුණු ෙසේවාවන් පිළිබඳවත් සවිස්තරව කථා කළ නිසා, මම ඒ 
කරුණු නැවත වරක් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට යන්ෙන් 
නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම්.ෙක්ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
අභාවය ෙවනුෙවන්  භාර්යාවටත්, පුත රත්නයටත්, දියණිය ඇතුඵ 
සියලුම ඥාතීන්ටත් මාෙග් ෙපෞද්ගලික කනගාටුව සහ අප 
පක්ෂෙය් කනගාටුව පළ කරමින්, එතුමාට "නිවන් සුව අත් ෙව්වා!" 
යි පාර්ථනය කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.35] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ කාලයක් ෙමම ගරු සභාව 

නිෙයෝජනය කළ එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් 
එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපිත් සමඟ ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කරන්නට පථම වතාවට පැමිණිෙය් 1989දීයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, 1989 ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
පැවති කාලය පජාතන්තවාදය ඉතාමත්ම බරපතළ අභිෙයෝගයකට 
මුහුණ දුන් අවධියක්. දකුණ තුළ විශාල භීෂණයක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය්,  "ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරව්", "පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට ඡන්දය ෙදන අයට දඬුවම මරණයයි", 
"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙලස ඡන්දය ඉල්ලන සියලු ෙදනාට 
දඬුවම මරණයයි" කියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින් ගම් 
මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් විශාල පජාතන්ත විෙරෝධී මතවාදයක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. එම නිසා පජාතන්තවාදී පවාහය තුළ 
කුමන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සිටියත් අපි කවුරුත් ඒ පක්ෂවලින් 
නාම ෙයෝජනා දුන්ෙන් මරණ සහතිකයක් ලැෙබන්නට පුළුවන් 
බවත් හිතාෙගනයි. එදා ඒ අභිෙයෝගාත්මක මැතිවරණෙයන් 
ජයගහණය කරලා වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, 
අෙප් ගරු සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාත්, ගරු 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් විපක්ෂ නායකත්වෙයන් ෙම් පැත්ෙත් 
අසුන් ෙගන සිටියා. ඒ කාලෙය් අපට විවිධ ෙද්වල් සඳහා අරගළ 
කරන්නට සිදු වුණා. එවකට කථානායකතුමා වශෙයන් සිටිෙය් 

එම්.එච්. ෙමොෙහොමඩ් මැතිතුමා. ඒ කාලෙය් දුෂ්කර පෙද්ශවල 
මන්තීවරුන්ට ෙකොළඹ නවාතැන් ගැනීමට නිවාස තිබුෙණ් නැහැ. 
"ශාවස්තිය" පමණයි තිබුෙණ්. 

මට මතකයි ඈත එපිට පළාත්වල ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන්ට නිවාසයක් තිබිය යුතුයි කියන සටන කරන 
අවධිෙය් ඒ දුෂ්කර පෙද්ශවල සියලුම මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමහර දවස්වලට 
ෙකොට්ටයක් සහ පැඳුරක් අරෙගන ආවා, "මන්තීවරුන්ට නිවාස 
ෙදන ෙතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිඳා ගන්නවා" කියලා. එහි 
පතිඵලයක් ෙලස එවකට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපති 
ෙලස සිටි පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙපේමදාස ආණ්ඩුෙව් 
නියමය මත මාදිෙවල නිවාස සංකීර්ණය ඇති කළා. එම නිසා, අද 
මන්තීවරුන්ට නිවාස ලැබිලා තිෙබනවා නම්, අද ඈත එපිට 
පළාත්වල මන්තීවරුන් මන්තී නිවාසවල ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්නා 
නිවාස ලබා දීෙම් ෙගෞරවය දිවංගත එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට හිමි විය යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

 ඒ අවධිය තුළදී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ, නව සමසමාජ පක්ෂය සහ 
ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂවල නිෙයෝජනයක් තිබුණා. මන්තීවරුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට සිදු වුෙණ් භිෙයන් සහ සැකෙයන්. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා වෑන් රථයකින් පැමිණිෙය්  
ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවන විධියට විශාල යකඩ පුවරුවකින් 
ආවරණය කරෙගන බව මට මතකයි. තැන තැන මිනී දකින්නට 
තිබුණා. ෙකොයි පැත්ෙතන් ෙකොයි ෙමොෙහොෙත් මරණය 
ලැෙබනවාද කියලා විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ටත් විවිධ කණ්ඩායම්වලින් - ෙකොයි කණ්ඩායෙමන් 
එනවාද දන්ෙන් නැහැ.- මරණීය තර්ජන තිබුණා. හැබැයි, එවකට 
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යවරයා ෙලස සිටි රන්ජන් විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය භාර අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාත් 
මන්තීවරුන්ට එම පශ්න තිෙබනවාද කියා බැලුවා. ඒ ගැනත් මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ කාලෙය්දී එතුමා කන්තෙල් වැනි දුෂ්කර පෙද්ශයක සිට ෙම් 
සභාව නිෙයෝජනය කරමින්, එල්ටීටීඊ එෙක් තස්තවාදය ආරම්භ 
වීෙමන් පසුව හඬක් නඟන්න බැරි, නිරායුධ, අවිහිංසක මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් හඬ නඟන්න ෙම් ගරු සභාව ඉතාම පුළුල් ෙලස භාවිත 
කළා. තර්ජිත ගම්මානවල අහිංසක මිනිස්සු දහස් ගණනින් මරා 
දමන ෙකොට, ඒ ෙව්දනාව, දුක ෙබොෙහොම බරපතළ ෙලස උස් 
හඬින් ෙම් සභාෙව් ඉදිරිපත් කෙළේ එම්. ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමායි. එතුමා රන්ජන් විෙජ්රත්න හිටපු ආරක්ෂක 
ඇමතිතුමා සමඟ ඉතාම උණුසුම් ෙලස වාද විවාදවලට පැටලුණා. 
ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතිව, ෙබදන්ෙන් නැතිව, උතුර නැ ෙඟනහිර 
ඒකාබද්ධ ෙනොෙකොට සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු 
මිනිසුන් තස්තවාදෙයන්, ආයුධවලින් ෙතොරව පශ්න විසඳාගත 
යුතුය කියන සථ්ාවරෙය් එතුමා හිටියා. ඒ නිසා එතුමාට කරන 
ෙගෞරවයක් ෙලස ෙමන්න ෙම් කාර්යය අපට කරන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

1989 සිට 1994 දක්වා අප   ෙම් සභාෙව් කරපු සියලු කටයුතු - 
අද කියනවාට වඩා- හැම අකුරක් ගණෙන්ම වාර්තා ෙවලා, 
මුදණය කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනෙය් ස්වර්ණමය 
අවධිය ෙලස සැලෙකන නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී නඟපු හඬ පිළිබඳ හැන්සාඩ් වාර්තා 
එකතු කරලා ෙපොඩි කෘතියක් මුදණය කරන්න පුළුවන් නම්                 
එය දිවංගත එම්.ෙක්.ඩී.ඒ.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කරන 
උපහාරයක් ෙලස අපට සලකන්න පුළුවන්.  

2011 2012 
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පසු කාලෙය්දී එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙලස 
ෙම් රෙට් බුද්ධ ශාසනය ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවයක් ඉෂ්ට කළා. 
පසු කලකදී එතුමා ෙරෝගාතුර වුණා. ඒ ෙරෝගාතුර වුණු 
අවස්ථාෙව්දී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉතාම 
ෙළන්ගතු, හෘදයාංගම බවකින් එතුමාෙග් ෙරෝගය සුවපත් කිරීම 
සඳහා කරන්න පුළුවන් සියලු අනුගහයන් දක්වපු බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න කැමැතියි. නමුත්, අප කාටත් 
ෙපොදු ධර්මතාව අනුව එතුමාට වැලඳුණු ඒ ෙරෝගෙයන් 
ගැලෙවන්න බැරි වුණා.  

එතුමා අද දිනෙය් සිටියා නම් අවශ්යෙයන්ම ෙම් වන විට එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙබොෙහෝ ෙදවල් කරලා අවසන් කර  ගන්න 
තිබුණා. එතුමාෙග් ෙලොකු පාර්ථනාවක් තිබුණා, කන්තෙල් සීනි 
කර්මාන්තය වැනි කර්මාන්ත ආරම්භ කරලා ඒ පෙද්ශයට වැඩි 
ෙසේවයක් කරන්න. එෙහම නම් රුපියල් 30ක් වුණු සීනි කිෙලෝ 
එකක් සඳහා වූ බද්ද සත 25ට අඩු කළාම ෙද්ශීය උක් 
කර්මාන්තෙය් නියුතු වන අය ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ 
එතුමාට විශාල හඬක් නඟන්න තිබුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ඒකාබද්ධ කරන්න සූදානම් ෙවන ෙකොට එය කරන්න එපාය 
කියාත් විශාල හඬක් එතුමාට ඒ පෙද්ශය ෙවනුෙවන් නඟන්න 
තිබුණා. එතුමා ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් ෙලස ෙසේවය කළ නිසා 
කුරිරු තස්තවාදෙය් අනිටු ඵල එතුමා ෙහොඳින්ම දැනෙගන හිටියා. 
ඒ ෙවනුෙවන් කැප වුණු තිවිධ හමුදාව හා ෙපොලීසිය දඩයම් කිරීම 
නවත්වන්න කියාත් එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විශාල හඬක් 
නඟන්න තිබුණා. නමුත්, එතුමා ෙනොමැති වීම නිසා ඒ අඩුව අපට 
දැෙනනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශාල යුග ෙමෙහවරක් කළ ගරු 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ඒ ෙසේවය අප 
සදාකාලිකව අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර පළාත්වල 
ඉන්න හඬක් නැඟිය ෙනොහැකි ලක්ෂ සංඛ්යාත ෙගොවීන්, විවිධ ජන 
වර්ගයන්ට අයත් අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ හා කළ කාර්යය පිළිබඳව එතුමාට අෙප් 
ෙගෞරවයත් ස්තුතියත් පුද කර සිටිනවා. එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් කණ්ඩායෙම්ත් ෙශෝකය එතුමාෙග් බිරිඳට හා 
දරුවන්ටත්, පවුෙල් සියලු ඥාතීන්ටත් පළ කරමින්, එතුමාට සදා 
නිසංසල නිවන් සුව පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.45] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු කථානායකතුමනි, 1977 ඉඳලා දිසා ඇමතිවරෙයක් 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්,   පධාන ඇමතිවරයා විධියට පළාත් 
සභාෙව්ත් කටයුතු කළ ෙකෙනක් වශෙයන් මට ෙනොබියව 
කියන්න පුළුවන්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා නම්, ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින කිසිම 

ෙකෙනකුට එතුමාට ඇඟිල්ලක් දික් කරලා, "ෙමයා දූෂිතෙයක්" 
කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැති බව. එතුමා අවංකකම හිත 
ඇතුෙළේ විතරක් තියා ගන්ෙන් නැතුව, ඒ අනුව වැඩ කරපු මහා 
උතුම් ෙද්ශපාලකෙයක්. එතුමා ෙහොඳ ෙද්ශ ෙසේවකෙයක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් "ෙද්ශපාලකයා" සහ "ෙද්ශ ෙසේවකයා" 
කියන වචන ෙදක අතර ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් "ෙද්ශපාලකයා" 
කියන වචනය අපි ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අප පත් 
කරන්ෙන් මහ ජනතාවයි. මහ ජනයා පත් කරන ෙකෙනක් විධියට 
අපි ජනතාවෙග් ෙසේවකෙයක් වනවා. ඒ අනුව එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා මම දැක්ෙක් ෙද්ශ ෙසේවකෙයක් විධියටයි. ඒ 
නිසා එතුමා  මහා උත්තම පුද්ගලෙයක් විධියටයි මම දැක්ෙක්. 
එතුමා තමන්ෙග් ෙසේවෙය්දී  නිහතමානී වුණා. මට එතුමා 
ෙකොතැනකදී ෙහෝ හමු වුණා නම්, මා දැක්ක ෙදයක් තමයි එතුමා 
එන්ෙන් කඩියා වාෙග් කඩිසරව; ෙපොෙළොවට තමන්ෙග් දහඩිය 
සුවඳ දැෙනන විධියට බව. ෙපොඩි ජනතාවෙග් ෙකෙනක් විධියට 
එතුමා කවදාවත් ෙසෙරප්පුවක් දාෙගන එනවා මම දැක්ෙක් නැහැ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ කාරණය ගැන කිව්වා. සමහර 
 අවස්ථාවල  මම ඒ ගැන කථා කරද්දී, දහඩිය සුවඳ දන්නා ෙගොවි 
මහත්තෙයක් විධියට, ගැමි ජනතාවෙග් ෙකෙනක් විධියට එතුමා  
ඒකට  කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් කකුෙල් දහඩිය ෙපොළවට 
ගෑෙවන්න ඕනෑ; අපි ෙපොෙළොවට ගෑෙවන්න ඕනෑ කියලායි.   

මට මතකයි,  මම 2001 වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණ 
ඇමති විධියට හිටපු කාලෙය් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් කන්තෙල් 
පෙද්ශෙය් සංවර්ධන වැඩවලට යද්දී,  ඒ ගැන එතුමාට  කියනවා.   
එතුමා ඇමති ද, මන්තී ද, විපක්ෂෙය් ද කියා මම බැලුෙව් නැහැ. 
එතුමා කළ ෙසේවය ෙදස බැලුවාම මට එතුමා ගැන ෙගෞරවයක් 
තිබුණා. ඒ නිසා මම හැමදාම තිකුණාමලයට යනවා නම්, මම ඒ 
පිළිබඳ එතුමාට දුරකථනෙයන් කියනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මම කියනවා, එතුමා දැනුවත් කරන්න  කියලා.  
ඉතින්  මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, එතුමා අෙප් අයට 
ඉස්ෙසල්ලා කන්තෙල් ජලාශෙය් bund එකට කිෙලෝමීටරයක් 
විතර එහාට ඇවිල්ලා  ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මා එක්ක 
මෙග් වාහනයට නැගලා  ඒ පශ්න ගැන කථා කරමින් යන්න තරම් 
නිහතමානී ගුණාංගවලින් ෙහබි  ෙකෙනක් බව. ඒ නිසායි මම 
එතුමාට ගරු කෙළේ.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම දක්වා එතුමාෙග් ජීවිත ගමන සහ 
එහි තිබූ කම්කටුලු ගැන සෑම කථික මන්තීතුෙමක්ම කථා කළා. 
එතුමා ඒ කළ ෙසේවය  අගය කරන්න ඕනෑ. තමාෙග් දුක්ඛිත 
ජීවිතෙය් ඒ තිබිච්ච ෙද්වල්  එතුමා කාටවත් ෙපන්වන්න ගිෙය් 
නැහැ.  ආදාහන උත්සවයට ගියාම ඒ ෙගදර තිබූ තත්ත්වය අපි 
දැක්කා; ආර්ථික තත්ත්වය අපි දැක්කා. ඉතාමත්ම ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයකයි එතුමා හිටිෙය්. තමාට ඒ ෙද්වල් කර ගන්න ඕනෑකම 
තිබුණා නම්, ඕනෑ තරම් හම්බ කර ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් 
එතුමා ඒ ෙද්වලට ගිෙය් නැහැ. එතුමා ඉතාමත් නිහතමානී 
පුද්ගලෙයක් විධියට තම ජීවිතය ගත කළා. එතුමාෙග් ආදාහන 
උත්සවයට ගිහින් ඇවිල්ලා, එතුමා ගත කළ ඒ කටුක ජීවිතය ගැන  
මම රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා සමඟ කථා වුණා. එතුමා ෙම් 
රටට ෙසේවයක් කළ පුද්ගලෙයක් විධියට,  එතුමාෙග් ඒ ආදරණීය 
බිරිඳ සහ දරුවන්ට ආර්ථික වශෙයන් ෙහෝ යමක් අපි කළ යුතුයි  
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපි  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගමැතිතුමාත්  දැනුවත් කළා. ඒ තරම් නිහතමානීකමකින් 
තම ජීවිතය ෙගනගිය ඒ පතිරූපය අපට අමතක කරන්න බැහැ.  

වනජීවි ඇමති හැටියට මෙගන් එතුමා මීට මාස කිහිපයකට 
ඉස්ෙසල්ලා  ඉල්ලීමක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ ඉල්ලීම 
ෙමොකක්ද? එතුමා ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ඒ ඉල්ලීම කෙළේ. එතුමා 
කිව්වා,  වනජීවි එකට අයත් ෙසේරුවිල රක්ෂිත පෙද්ශයත් එක්කම 
කන්තෙල් පෙද්ශෙයන් වන රක්ෂිත උද්යානයක් හදන්න කියලා. 
එෙහම කෙළොත් වන්දනාෙව් යන ජනතාවටත්, අනික් අයටත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංචාරකයන්ටත් එය විශාල ෙසේවයක් ෙවයි කියලා කිව්වා. ඒ නිසා 
මම පකාශ කළා, මම ඒ කටයුත්ත කරනවා කියලා. දැනටමත් මම 
ඒ ගැන මෙග් නිලධාරින් දැනුවත් කර අවශ්ය පියවර ගැනීමට 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. අපි බලනවා, එම උද්යානය විවෘත 
කිරීෙම්දී එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නමින් එය 
විවෘත කිරීමටත්. අපි පිදිය යුත්තන්ට පුදන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, පින්නවල අලි අනාථාගාරය පටන් 
ගත්ෙත් පී.බී.ජී. කළුගල්ල මැතිතුමායි. අපි ඒවා අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. අපි පක්ෂ, පාට, ෙභ්ද අනුව ෙනොෙවයි, අෙප් ධර්මය 
අනුවයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙකෙනක් යම් වැඩක් කළා නම් අපි 
ගරු කරන්න ඕනෑ. ඒ උත්තමයා කළ ෙසේවයට උපහාරයක් ෙලස 
මම තීරණය කළා පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් ෙකොටසක් පී.බී.ජී. 
කළුගල්ල මැතිතුමා නමින් නම් කරලා, විවෘත කරන්න. මම 
කිව්වා, එම ස්ථානෙය් කළුගල්ල මැතිතුමාෙග් රූපයක්  හදන්න 
කියලාත්.  

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ජනතාවත් 
එක්කයි හිටිෙය්. මට මතකයි, මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා 
පධාන ඇමති විධියට වයඹට ගිහින් ඉන්න කාලෙය් රෙට් තස්තවාදි 
භීෂණය තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා සිංහල, ෙදමළ කියලා 
ෙනොෙවයි. ගම්මාන ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් විශාල හඬක් 
නඟලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ආකාරය මම දැක්කා. 
ඊළඟට, මට මතකයි ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරලා පැමිණි 
ඉන්දියන් හමුදාව තිකුණාමලෙයන් ගියාට පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් 
එවකට සිටි අණ ෙදන නිලධාරි බිෙග්ඩියර් විෙජ්රත්න මට 
ආරාධනාවක් කළා, "තිකුණාමලෙය් අනාථ වී සිටින සිංහල, ෙදමළ 
සහ මුස්ලිම් ජනතාවට ෙගවල් හදලා ෙදන්න" කියලා. මම වයඹ 
පධාන ඇමතිවරයා හැටියට ඒ ෙවලාෙව් ගිහිල්ලා බලද්දි, මම 
තිකුණාමල නගරයක් දැක්ෙක් නැහැ. මම දැක්ෙක්, පාළු  වුණු 
පෙද්ශයක්. තස්තවාදී භිෂණයට වඩා ඒ ෙවලාෙව් සිදු වූ සිද්ධීන් 
ගැන මම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එදා විෙජ්රත්න මහතා මට 
එෙසේ කියද්දි, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාත් 
ඇවිල්ලා මට කථා කළා. මම ෙගවල් සෑදීෙම් කාර්ය කරන්න 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට් ටෙමන් භාර දුන්නා. ස්වාමින් 
වහන්ෙසේලාත් වහළ උඩ නැ ඟෙගන වැඩ කළා. රූපවාහිනිෙයන් 
ඇවිල්ලා ඒවා කැමරාගත කර ඔවුන් පවෘත්ති නිෂ්පාදනය කළා. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ආවා. මම ෙදමළ ගම්මානවල, මුස්ලිම් 
ගම්මානවල, සිංහල ගම්මානවල ෙගවල් 300 ගණනක් හැදුවා. ඒ 
අවස්ථාෙව් පරාල ඇණයක් ගන්න තැනක් තිකුණාමල නගරෙය් 
තිබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට ඒ ඔක්ෙකෝම ෙමෙහන් 
ෙගන යන්න සිද්ධ වුණා.  

ඊට පසුව ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර ඒ 
පළාත සංවර්ධනය ෙකරුවා. මට මතක් වනවා, එතැනදී 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇවිල්ලා මට සහාය දුන් ආකාරය; කථා 
කරපු ආකාරය. එෙහම උත්තමෙයක් එතුමා. ඒ උත්තමයාට අපි 
පුදන්න ඕනෑ; ගරු කරන්න ඕනෑ. මම ඒකයි කිව්ෙව්, කන්තෙල්දී 
එතුමා කළ අවසන් ඉල්ලීම අනුව මම උද්යානය පටන් ගන්නවා 
කියලා. ඒ කටයුත්ත සඳහා මට කාර්ය මණ්ඩලෙය් අඩුවක් 
තිෙබනවා. මා  එය සම්පූර්ණ කරන ෙලස ඉල්ලා තිෙබනවා. 
කාර්ය මණ්ඩලය ලැබුණු විගසම ඒ පෙද්ශෙය් වන රක්ෂිත 
උද්යානය හදලා, එතුමාෙග් නමින් නම් කිරීමටත් මම ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. ඒක සිදු කරනවා.  

ගුණවර්ධන මැතිතුමා මහා උත්තමෙයක්. රට ෙවනුෙවන් 
විශාල ෙසේවයක් කළ එතුමාට අමා මහා නිවන් සුව අත්ෙව්වා කියා 
අපි පතනවා. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් වූ අපෙග් ෙශෝකය එම 
මැතිනියට, දරුවන්ට ඥාතීන්ට සහ ඡන්ද දායක දායිකාවන්ටත් අපි 
පුද කරනවා. 
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எங்கைளவிட்  மைறந்த  

ெகளரவ அைமச்சர் எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன அவர் 
க ைடய அ தாபத் தீர்மானத்தில் ஒ சில வார்த்ைதகள் 
பகிர்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காகத் தங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அமரர் குணவர்தன 
அவர்கள் ஓர் அரசியல்வாதியாக இ ந்தா ம், அவர் அதற்கு 

ன்னேர தம  பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கஷ்டப்பட்ட கிராம 
மக்க ைடய மனதிேல இடம்பி த்தவர் என்பைத நாங்கள் 
மறந் விட யா . இவர் 1947ஆம் ஆண்  பிறந்  
2016ஆம் ஆண்  69ஆவ  வயதிேல தன  வாழ்க்ைக 
வட்டத்ைத த் க்ெகாண்டா ம், அவ ைடய மரணம் 
எமக்ெகல்லாம் ஒ  ேபாிழப்பாகும். இவர் ேநாய்வாய்ப்பட் த் 
தன் ைடய உயிைர இழக்கேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல 
ஏற்பட் விட்ட . 

இவர் தன  அரசியல் வாழ் க் காலகட்டத்திேல தன்னால் 
இயன்ற அத்தைன பணிகைள ம் தான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் ம் மாவட்டத்திற்கும் மாவட்டத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  
குக்கிராமங்க க்கும் அங்கு வாழ்கின்ற மக்க க்கும் 
ெசய்தி க்கின்றார் என்பைத எவ ம் ம ப்பதற்கில்ைல. ஒ  
மனிதன் பிறந்  வாழ்ந்த காலத்திேல அவன் மக்க க்காக 
என்ன ெசய்தான்? என்ன ேசைவகைள 
வழங்கியி க்கின்றான்? என்ப தான் மிக க்கியம். இந்த 
வைகயில் அமரர் குணவர்தன அவர்கள் மிக ம் ெப மதியான 
ேசைவகைள வழங்கிச் ெசன்றி க்கின்றார்.   

இங்ேக ஆரம்பத்தில் உைரயாற்றிய மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  உைரயாற்றிய சிேரஷ்ட 
அைமச்சர்க ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்க ம் கட்சித் 
தைலவர்க ம் ஏைனய உ ப்பினர்க ம் அவ ைடய 
ேசைவகைளப் பற்றி இங்ேக குறிப்பிட்டார்கள்.  அவைரப் 
ெபா த்தளவிேல, அவ ைடய பணி தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் மிக ம் கஷ்டமான ஒ  ெதாகுதியில்தான்  
ஆரம்பித்த . 1982ஆம் ஆண்  ேபாக்குவரத்  வசதிக ம் 
ஏைனய வசதிக ம் குைறந்த ேச வில ெதாகுதியிேலேய 
அவர் தன் ைடய அரசியல் பணிையத் ெதாடங்கினார்.  இவர் 
அரசியல் பணியில் ஈ ப வதற்கு ன்  ஆரம்பத்திேல காணி 
உத்திேயாகத்தராக தி ேகாணமைலக் கச்ேசாியில் நியமனம் 
ெபற்றார். பின்னர்  கந்தளாயி ள்ள வாெனல பிரேதசத்தில் 
அவ ைடய ேசைவ ெதாடர்ந்த  என்பைத நாங்கள் 
அறிேவாம். அங்கு அவர் பணியாற்றிய காலப்பகுதி யி ம் 
அவ ைடய ேசைவகள் மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  
நடந்ேதறின என்பைத ம ப்பதற்கில்ைல.  

அதைனத் ெதாடர்ந்  அவர் ெபா ஸ் ேசைவயில் ஒ  
சாதாரண ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தராகச் ேசர்ந் ெகாண்டார். 
அவ ைடய நல்ல யற்சியினா ம் சிறந்த ேசைவயினா ம் 
உதவிப் ெபா ஸ் அத்தியட்சகர் வைர ம் பதவி யர் கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்  ேசைவ ெசய் ள்ளார். அதன் பிற்பா  
அரசிய க்கு வந்த இவர் அரசிய ம் ஒ  நல்ல மதிப்ைப ம் 
ெகளரவத்ைத ம் ெபற்றி க்கின்றார். அவ டன் கடைம 
யாற்றிய காணி உத்திேயாகத்தர்கேளா ம் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கேளா ம் அேதேபான்  அரசிய ல் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேளா ம் ஏைனய அைமச்சர் 
கேளா ம் அவர் பழகுகின்ற தன்ைம ஒ  தனித் வம் 
வாய்ந்த . சி  பிள்ைளகள் தல் ெபாியவர் வைர எந்தவித 
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பாகுபா மில்லாமல் இன் கத்ேதா  பழகுகின்ற ஒ  
தன்ைமைய நாங்கள் அவாிடம் பார்த்தி க்கின்ேறாம். 
எவைர ம் இலகுவாகக் கவர்ந்  காாியங்கைளச் சாதிக்கக் 
கூ ய ஓர் ஆற்றேலா  அவர் இ ந்தி க்கின்றார்.   

நான் 2001ஆம் ஆண்  அரசிய க்கு வந்தேபா  அவைர 
நான் தல் தலாகச் சந்தித்  என்ைன அறி கப்ப த்திக் 
ெகாண்ேடன். கடந்த காலங்களிேல அவேரா  நான் 
ெந ங்கிப் பழகியி க்கின்ேறன். எந்தேவார் அரசியல் 
விடயத்தி ம் நாங்கள் மனம்விட் ப் ேபசிக்ெகாள்ேவாம். 
எப்ெபா ம் நாங்கள் ரண்பாட்ைடச் சந்திக்கவில்ைல. அவர் 
மிக ம் நட் றேவா ம் பண்ேபா ம் எங்க ைடய மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்த வரலா கள்தான் என  
ஞாபகத்திற்கு வ கின்றன. அவ ைடய த டல் 
கம்பஹாவில் இ ந்தேபா  நான் 2 - 3 ைற அந்த ட் க்குச் 
ெசன்றி ந்ேதன். அங்கு இராப்பகலாகக் கூ யி ந்த 
மக்கைளப் பார்க்கும்ேபா , அவர்மீ  அந்த மக்கள் எவ்வள  
அன்ைப ம் ஆதரைவ ம் மதிப்ைப ம் ைவத்தி ந்தார்கள் 
என்பைத உணரக்கூ யதாக இ ந்த . 

அன்  அவ ைடய இ திக்கிாிையகளிேல எங்க ைடய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் கலந் ெகாள்ள யாத 
நிைலயில்  "அந்த இ திக் கிாிையகளில் நீங்கள் கண் ப்பாகக் 
கலந் ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  கூறி, எனக்கு ஒ  
ெசய்திைய அ ப்பிய டன், அவ ைடய அ தாபச் 
ெசய்திைய ம் அ ப்பியி ந்தார். அந்த இ திக்கிாிையகளிேல 
கலந்  ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிைடத்த . 
அன்  அவ ைடய இ திக்கிாிையகள் இடம்ெபற்ற கந்தளாய் 
ெபா  விைளயாட்  ைமதானம் மக்களால் நிரம்பி வழிந்த . 
அந்தள க்கு மக்கள் அவ ைடய இ திக்கிாிையகளில் 
கலந் ெகாண்டார்கள். அப்ெபா  பாடசாைல மாணவர்கள், 
ஆசிாியர்கள், அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள், ெபா மக்கள் 
என்  பலதரப்பட்டவர்க ம் அந்த ைமதானத்தில் 
கு மியி ந்  அ த காட்சிைய நான் இப்ெபா ம் எண்ணிப் 
பார்க்கின்ேறன். பல ம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டப  
அைனவ ைடய உள்ளங்கைள ம் அந்தள க்குத் ெதாட்ட ஓர் 
அரசியல் தைலவர் அவர்.  

தி ேகாணமைலயிேல 4 வ  ைமல் 'ேபாஸ்ற்' இல் இ ந்  
கப்பற் ைற மற் ம் கிண்ணியா ைற வைரயி ம் உள்ள பல 
நிலங்கள் வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் இலங்ைகத் ைற க 
அதிகாரசைபக்குப் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதாகத் ெதாிவிக்கப் 
பட்ட . ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர் 
அவர்க ம் இங்ேக இ க்கிறார்; அவ க்கும் இ  
ெதாிந்தி க்கும். அவற்றில் ெபா மக்க ைடய பயன்பாட்  
நிலங்கைள அவர்க க்கு மீண் ம் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்பதற்காக அவர் பல யற்சிகைளச் ெசய்தார். 
அந்த யற்சிகள் ஓரள  ைககூ வ கின்ற நிைலயிேல 
இப்ெபா  அவர் எங்கள் மத்தியிேல இல்ைல. இ ந்தா ம் 
அவ ைடய யற்சிகள் ெதாடரப்பட்  அவ ைடய 
எண்ணப்ப  அந்த மக்க க்கு அைவ ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய வி ப்பமாகும். அேத 
ேபான்  இங்கு குறிப்பிட்டப  கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற்சாைல 
மீண் ம் காத்திரமாக இயங்கி அவ ைடய கன  நனவாக 
ேவண் ம் என் ம் நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம். அதற்காக 
அரசாங்கம் ஆன யற்சிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம்.  

கடந்த ஒ  பத்  வ டங்க க்கு ன்  கந்தளாய் 
பிரேதசத்திேல கு நீர்ப் பிரச்சிைன இ ந்தெபா  அவர் 
மிக ம் ேவதைனப்பட்டார். அந்த மக்களின் பக்கத்திேல 
கந்தளாய் குளம் இ க்கின்ற . இந்தக் குளத்திேல உள்ள நீர் 
தி ேகாணமைலக்கு அப்பா ள்ள கிராமங்க க்குச் 

ெசல்கின்றேவைளயிேல, அந்தக் குளத் க்கு அண்ைமயிேல 
இ க்கின்ற மக்க க்கு அ  கிைடக்காமல் இ ப்பைதப் பற்றி 
அவர் தன  ஆதங்கங்கைள இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
பல ைற ஆக்ேராஷமாக ெவளிப்ப த்திக் கூறியி ந்தார். 
அந்த மக்க க்கு கு நீர் கிைடக்க ேவண் ம் என்  பல 

யற்சிகைளச் ெசய்த ஓர் உத்தமரான அவர், இன்  
எங்கைளவிட்  மைறந் விட்டார். நிச்சயமாக அவ ைடய 
ஆத்மா சாந்தியைட ம் என்பதில் எந்தவிதமான சந்ேதக  
மில்ைல. அவ ைடய ேசைவகள் மக்க ைடய உள்ளத்தி 

ந்  எப்ெபா ம் நீங்கா . அவர் எப்ெபா ம் 
எங்க ைடய மனங்களில் வாழ்ந்  ெகாண் ப்பார்.  

இ தியாக, அமரர் குணவர்தன ைடய ஆத்மா 
சாந்தியைடயப் பிரார்த்திப்பேதா , அவ ைடய பிாிவினால் 
வா ம் அன் த் ைணவியார் தி மதி குணவர்தன, 
பிள்ைளகள் மற் ம் உற்றார் உறவினர்க க்கு எங்க ைடய 
ஆழ்ந்த அ தாபத்ைத ம் ெதாிவித் க்ெகாண் , அவர்க க்கு 
நல்ல சுகத்ைத ம் பலத்ைத ம் உற்சாகத்ைத ம் ெகா க்க 
ேவண் ம் என நாங்கள் அைனவ ம் இைறவைன 
ேவண் க்ெகாள்ேவாம் என்  கூறி, அமர்கின்ேறன். நன்றி. 
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ෙවනුෙවන් ෙශෝක පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මටත් 
අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා මුලින්ම හමු වුෙණ් මීට 
අවුරුදු 25කට විතර ඉස්සර. ඒ, මෙග් පියාෙග් ගම්පහ, 
මිනුවන්ෙගොඩ, උඩුගම්ෙපොළ නිවෙසේ  සති අන්තයක අපි  
ඉන්නෙකොට එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග් පියා 
මුණ හැෙහන්න ආපු ෙවලාෙව්. මෙග් පියාත් එක්ක ඉතාම 
කිට්ටුෙවන් සුහදව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන උතුම් පක්ෂය 
ආරක්ෂා කරන්න මූලිකත්වය ගත්ත ෙකෙනකු හැටියට මම එතුමා 
දැක්කා.  

මම කීඩා කරන අවධිෙය් එතුමා මට මුලින්ම මුණ ගැහුණ 
ෙවලාෙව්ත් මෙගන් ඇහුෙව් කිකට් කීඩාව ගැන. මෙග් තාත්තයි 
එතුමායි අතර ඉතාම කිට්ටු විෙශේෂ සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. ඒකට 
මුලික ෙහේතුව එතුමාත් මිනුවන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදිලා, ගම්පහ 
පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවච්ච ෙකෙනකු නිසා ෙවන්න ඇති.  මීට කලින් 
මට එතුමා හමු ෙවලා තිබුණාට, කිට්ටුෙවන් එතුමා ආශය කෙළේ 
පසු ගිය අවුරුදු එකහමාරක පමණ කාලයක තුළ.   

ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න 2014 ෙනොවැම්බර් 
21වැනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට 
ඇවිල්ලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකත්වයට ඉදිරිපත් වුණ අවස්ථාෙව්, 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ආණ්ඩුෙවන් එළියට 
ඇවිල්ලා ඒ කණ්ඩායෙම් මූලිකත්වය ගත්තා. මම එදා ඉඳලා 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතා කිට්ටුෙවන් ආශය 
කළා. එතුමා මට කථා කෙළේ, "මල්ලි" කියලා. මෙග් තාත්තට 
කතා කෙළේ, "අයිෙය්" කියලා. ඒ ඥාති සම්බන්ධකම අද වන 
තුරුත් මට ෙහොයා ගන්න බැරි ෙදයක්.  

එතුමා ඉඩම් නිලධාරියකු හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් 
නිලධාරියකු හැටියටත් රජෙය් ෙසේවෙය් ඉඳලා, ඉන් පසුව 
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා බණ්ඩාරනායක පතිපත්ති තිකුණාමලය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශයට ෙගන ගියා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ඕනෑ ෙවලා 
තිබුෙණ්, බණ්ඩාරනායක පතිපත්ති සමඟ ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙද්ශපාලනය කරන්නයි. එතුමා හැම දාම බණ්ඩාරනායක පවුලත් 
එක්ක කිට්ටුෙවන් හිටපු ෙකෙනක්. මට මතකයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
තිබුණ කාලෙය් බණ්ඩාරනායක ගුණ සමරුව තිෙබන අවස්ථාවලදී 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර අය එතැනට එන්ෙන් නැති 
ෙවලාෙව් මමත්, එතුමාත් අපට පුළුවන් හැම ෙවලාවකම ඒ ගුණ 
සමරු උත්සවවලට සහභාගි වුණ හැටි. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, 
බණ්ඩාරනායක ගුණ සමරුවට එන්න එතුමා තුළ කිසිම බයක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

මෙග් සෙහෝදරයා, රුවන් අද මට එතුමා ගැන විෙශේෂ 
පකාශයක් කළා. රුවන් මල්ලි මට කිව්වා, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයන්ට කියන්න, ගිහිල්ලා එතුමා හිටපු ගම්පහ 
නිවස බලන්න, එතුමා මිනිස්සු හම්බ කළා මිස, මුදල් හම්බ කෙළේ 
නැහැ" කියලා. අපි පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනය කරද්දී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසේරුවිල ආසනයට යන ෙවලාෙව් එතුමා හිටපු 
හැටි අපි දැක්කා. ඊෙය් පළාත් පාලන ආයතන ගැන ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී වූ කතිකාෙව්දී, පළාත් පාලන ආයතනවලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු සමහර අය කථා කළ විධිය දැක්කාම මට 
කනගාටුවක් ඇති වුණා. අද අපි ෙවනස් කමයක්  ඇති කර, ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදය දියත් කරලා, යහ පාලනය ඇති කළ 
ෙවලාෙව් ඒ සුවය විඳින්න එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.  

එතුමා ඉඩම් ඇමති ෙවලා හිටියා. මම වරාය අමාත්යවරයා 
හැටියට වැඩ භාරගත්ත ෙවලාෙව් එතුමා ඇවිල්ලා මෙගන් එක 
ඉල්ලීමක් කළා. තිකුණාමලය වරායට අයත් ඉ ඩම්වල විශාල 
වශෙයන් මහ ජනතාව පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්ක අද-ඊෙය් 
ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනාවක් පුරා සිංහල, ෙදමළ 
සහ මුස්ලිම් ජනතාව ශී ලංකා, යූඑන්පී, ෙජ්වීපී යනාදී වශෙයන් 
පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව ෙමම ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. මම 
දන්නා හැටියට පවුල් 4,000ක් පමණ ඉන්නවා. මෙගන් 
එම්. ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් ඉඩම් 
ටික එහි ජීවත් ෙවන මිනිසුන්ට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් ඉඩම් ටික 
ඒ මිනිසුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
අද වනෙකොටත් ඉතා ඕනෑකමකින් ෙසොයා බලාෙගන යනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිවුවා වාෙග්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කවදාවත් එතුමාෙග් නිල් සාටකය 
ගැෙලව්ෙව් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
අද ආෙව් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන තිබුණු 
විෙශේෂ ආකල්පයක් නිසායි. එතුමා ෙකෙරහි තිෙබන විෙශේෂ 
ෙගෞරවයක් නිසායි. ෙකොතරම් වැඩ තිබුණත් ජනාධිපතිවරයකු 
විධියට අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව කළ  
ගුණ පකාශය අහෙගන සිටිනෙකොට,  අපි කවුරු කථා කළත්, 
එතුමාට මීටත් වඩා ඉහළින් පුද කරන ෙගෞරවයක් නැහැ කියලා 
මට හිතුණා.  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා අසනීපව සිටි කාලෙය් 
එතුමාෙග් දියණිය එතුමාව එංගලන්තයට එක්ක ගියා. එතුමා 
එංගලන්තෙය් සිටින විටත් අපි දුරකථනවලින් සම්බන්ධ වුණු  හැම 
අවස්ථාවකම කිව්ෙව්, "අෙන් මල්ලී මට ෙම් රටට ඉක්මනට එන්න 
ඕනෑ. මට ෙමෙහේ ඉන්න බැහැ" කියලායි. එතුමා, එතුමාෙග් 
ෙසෞඛ්ය ගැනවත් අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. සමහර විට එෙහම 
කළා නම්, අදත් එතුමාට ජීවතුන් අතර ඉන්න තිබුණා. එතුමාට 
අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්, ලංකාවට ඇවිල්ලා තීකුණාමලයට 
ගිහිල්ලා; ෙසේරුවිලට ගිහිල්ලා මහ ජනතාව අතර ඉන්නයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉඩම් ඔප්පු ලැබී නැති අයට ඉඩම් ඔප්පු 
ලබලා ෙදන්නත් එතුමාට ඕනෑ කරලා තිබුණා. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් පැවැති ඉඩම් ඔප්පු ලබා ෙදන උත්සවයකට එතුමා 
මටත් ආරාධනා කළා.  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
පධානත්වෙයන් විශාල පවුල් පමාණයකට එම සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබා දීෙම් උත්සවයට  යන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. එතුමාට 
පරම්පරාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා හැම විටකම අලුතින් ෙද්වල් 
ආරම්භ කළා. මට මතකයි, මම 2009 වසෙර් එවකට තිබුණු 
ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවලා විපක්ෂයට ගිහිල්ලා වාඩි ෙවලා 
ඉන්නෙකොට එතුමා හැම ෙවෙල්ම කිව්ෙව්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ගැනයි.  අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කථා කරන අය 
ෙදස බලනෙකොට,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න, 
ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමාට තිබුණු ඕනෑකම අද ඉන්න කාටවත් 
තිෙබනවාද කියලා මට හිෙතනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එක්ක අපි එළියට බහිනෙකොට, එතුමා එම මැතිවරණ ව්යාපාරයට 
විශාල ෙසේවයක් කළා. ඊට පසුව අපට තීරණයක් ගන්න සිදු වුණා.  
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකත්වය ලබා දුන්නාට පසුව, අපට ෙමම පක්ෂය 
පිරිසිදු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, පක්ෂය ෙගොඩ 
නඟන්නත්, ෙහොඳ පුද්ගලයන්ව ෙද්ශපාලනයට ෙගෙනන්නත් 
අපට අවශ්ය වුණා. අපි ෙම් කතිකාවත පටන් ගන්නෙකොටම පසු 
ගිය මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ හැටියට අපට 
මැතිවරණයට යන්න සිදු වුෙණ් පශ්න  ෙගොඩකට මුහුණ දීලායි. 
මම ගම්පහ දිස්තික්කෙය් අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට ඉදිරිපත් වන විට 
එතුමා මට විශාල ෙසේවයක් ලබා දුන්නා. එතුමා මෙග් රැස්වීම්වලට 
ඇවිල්ලා කථා කරලා, එක්සත් ජාතික ෙපරමු ෙණන් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ෙදවැනි ස්ථානයට පත් කර මාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවන්න විශාල වශෙයන් කැපවුණා. පසු ගිය කාලෙය්                  
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා  එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුතා වන නලින් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
ඒ ආසනෙය්ම සංවිධායකකම ලබා දුන්නා. තාත්තා කර ෙගන ගිය 
කියාදාමය ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ඒ පුත රත්නයට අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා. එය පුතාටත් ලැබුණු ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම 
හිතනවා. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා මිනිස්සු අතර 
ජීවත් වුණු ෙකෙනක්; මහ ජනතාව අතර හිටපු ෙකෙනක්.  

එතුමා හම්බ කෙළේ මහ ජනතාවයි. එතුමා මුදල් හම්බ කෙළේ 
නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවන්න පුළුවන්, පළාත් සභාෙව් ෙවන්න 
පුළුවන්, නගර සභාවල ෙවන්න පුළුවන්, පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙවන්න පුළුවන්,  ෙද්ශපාලනය කරන අප සියලු ෙදනාට එතුමා 
ෙහොඳම ආදර්ශයක් ෙවනවා. එතුමා ජීවත් වූ හැටි අද වුණත් ගිහින් 
බලන්න. ඒ නිසා මා කියනවා, අන්න ඒ කියා දාමය තමයි ෙම් 
රටට අවශ්ය වන්ෙන් කියලා. මුදල් හම්බ කරන ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙනොෙවයි, මිනිසුන් හම්බ කරන ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්. එවැනි ෙද්ශපාලනඥයකුට ෙහොඳම උදාහරණය 
තමයි, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මෙග් ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
ගරු සභාෙව් නැති වුණත් පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාෙග් 
ෙශෝකයත්, රුවන් රණතුංග හිටපු මන්තීතුමා සහ මෙග් මෑණියන් 
ඇතුළු රණතුංග පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග් ෙශෝකය ගරු 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් භාර්යාව, පුතා සහ 
දියණියට පකාශ කරන අතර,  එතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා!  
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.13] 
 

ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙමොරවැව, 

ෙගෝමරන්කඩවල, මහ දිවුල් වැව, කන්තෙල් වාං ඇළ, රජ ඇළ, 
ෙසේරුවිල ආදි පෙද්ශවල ජීවත් වන, ධනය විධියට අෙත් කර ගැට 
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ඇති, මහ ෙපොෙළොව ෙකොටන, මහ ෙපොෙළොවට ඩහදිය ෙහළන, 
හඬක් නැති ජනයාෙග් හඬ ෙම් උත්තරීතර සභා ගර්භය තුළට 
ඉතාම ෙසොඳුරු මිනිෙසකු විධියට අරෙගන ආපු අෙප් ආදරණීය 
මිතයා වූ ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 1984 සිට 
'ෙහොන්ඩා-125' ෙමොෙටෝ බයිසිකලෙයන් ෙසේරුවිල, තිකුණාමලෙය් 
ගම් නියම් ගම් පුරා ඇවිද යමින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙගොඩ 
නැඟූ කාලෙය් ඉඳලාම ම ෙග් මිතෙයක්. ඒ වියළි මහ ෙපොෙළොෙව් 
පාවහන් රහිතව පය තබා ඇවිදිමින් ඒ බිෙම් මුල් ඇද ගත් 
මිනිෙසකු වූ එතුමා අව්යාජ ගැමියකු ෙලස කර ගැට පිරුණු 
ෙගොවීන්ෙග් අත් අල්ලාෙගන ගමන් කරපු ෙකෙනක්. පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් අවුරුදු 26ක යුද භූමිය තුළ එම පෙද්ශෙය් ජනතාව අත් 
ෙනොහැර සිටි එතුමාව ඝාතනය කරන්න එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
අවස්ථා ෙදකකදී උත්සාහ කළා. එතුමාෙග් නිවසට පහර දුන්නා. 
හැබැයි, එතුමා ෙල්, කඳුළු මැද, ඒ අභිෙයෝග සියල්ල මැද තමන්ෙග් 
ජීවිතය ෙනොතකා ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ජීවිත හා මිශව සිටියා. 
එතුමා, අපූරු සුන්දර මිනිෙහක්. සැහැල්ලුව, සරලව ජීවත් වන්න 
උත්සාහ කළ ෙකෙනක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා 1989දී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා,  2004 පැවැති  පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් පරාජයට 
පත් වුණා. 2008දී පැවැත්වූ පථම නැ ෙඟනහිර පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දී එතුමාත් මමත් -අප ෙදෙදනාම- පළාත් සභාවට 
ෙත්රී පත් වුණා. එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් මට වඩා ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙකෙනක්. නමුත් එතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් ලැබුෙණ් නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිකමයි. සිංහලයකුට ලැෙබන එකම අමාත්ය ධුරය වන, 
අධ්යාපන අමාත්ය ධුරය  මට ලැබුණු ෙවලාෙව් එතුමා ෙජ්යෂ්ඨයකු 
විධියට මෙග් ළඟට ඇවිත් කිව්වා, "මල්ලි, මෙග් හිෙත් කිසි 
කහටක් නැහැ, අපි එකට වැඩ කරමු" කියලා. එතුමා ඊළඟ වතාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන කල් අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලයක් 
කිසිම ෙදගිඩියාවකින් ෙතොරව මා එක්ක ඉතා සුහදව වැඩ කළා. 
එතුමා ඒ ගම් බිම්වල ජනයාෙග් -ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග්- ජීවිතය 
කියවන්න පුළුවන් වූ මිනිෙසක්.  ෙමොරවැව, පදවි ශී පුර,  රළු පරළු 
මහ ෙපොෙළොෙව්, රත් වූ වැලි ෙපොෙළොෙව් පාවහන් රහිතව පය 
තබන්න පුළුවන් වූ අපූරු මිනිෙසක්.  

එතුමා ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය කරමින් ඉඳලා එයින් එළියට 
ඇවිත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් කැප වූ, එම පක්ෂය 
ෙකෙර් හෘදයංගම බැඳීමක් තිබුණු, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට ඉතාම ෙළංගතුකමක් දක්වපු, උත්තුංග ගති පැවතුම් 
තිබුණු සුන්දර මනුෂ්යෙයක්. ෙසේරුවිල, ෙගෝමරන්කඩවල, 
කන්තෙල්, වාං ඇළ, රජ ඇළ, පදවි ශී පුර, ෙමොරවැව, මහ දිවුල් 
වැව මිනිසුන්ට කවදාවත් එතුමා අමතක වන්ෙන් නැහැ කියලා මම 
හිතනවා. "ෙසේරුවිල" සහ "එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්." කියන නම් ෙදක 
ෙවන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහත්, එතුමා ජීවතුන් අතර 
සිටිය යුතු අවස්ථාවක අවාසනාවකට වාෙග් අකාලෙය්  අෙපන් 
ෙවන්ව ගියා. අද එතුමා ගැන ෙමොන විධිෙය් ෙද්වල් කිව්වත්, එතුමා 
සත්ය ෙලසම  මහ ෙපොෙළොවට සහ එහි ජීවත් වූ මිනිසුන්ට ආදරය 
කළා. එතුමා අවසාන භාගෙය් ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් එක්තරා 
විධියක ෙවනස් පතිපත්තියක සිටියත් තම මූලික පතිපත්තිෙයන් 
ඉවත් වුෙණ් නැහැ කියන එකත් එතුමාට ෙගෞරවය පිණිස මා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් කියන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා දිගින් දිගට කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොරවැව, ෙසේරුවිල ෙගොයම් 
පැෙහන ඒ ෙවල් යාෙයන් හමන හුළඟ ෙසේරුවිල ෛචත්යය උඩින් 
හමනා ෙතක් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධනයන් ෙසේරුවිලටත්, 
තිකුණාමලයටත් අමතක ෙනොවනවා ඇති. ඒ ආදරණීය මිතයා වූ 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධනයන්ට නිවන් සුව ලැෙබ්වා! කියා 
පාර්ථනා කරමින් එතුමාෙග් අභාවය  ෙවනුෙවන්  එම මැතිනියට 
සහ එම පවුෙල් දරුවන්ට මෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.         
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தி மைல மாவட்டப் 

பாரா மன்ற உ ப்பின ம் அைமச்ச மான மைறந்த 
சேகாதரர் எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன அவர்கேளா  நான்கு 
சைபகளிேல நான்கு தடைவகள் உ ப்பினராக இ ப்பதற்கு 
எனக்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைமயான , எங்க ைடய நட் க்கு 
மிக ம் சான்றாக அைமந்தி ந்த . அந்த நாட்கைள இன்  
நிைன கூ வதில் நான் ெப ைமப்ப கின்ேறன். அவர் பிறந்த 
1947ஆம் ஆண் ேல இந்த நாட் ல் ஒ  திய சகாப்தம் 
உ வாகிய . அதாவ ,  மக்களால் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 

தலாவ  பாரா மன்றம் 1947ஆம் ஆண் ல்தான் அைமயப் 
ெபற்ற .  

அவர் எம  மண் க்கு இரண்  வைகயிேல ேசைவ 
ாிந்தி க்கின்றார், ஓர் அரச உத்திேயாகத்தராக. த ேல 

இரண்  வ டங்கள் Ministry of Lands இன்கீழ் 
கடைமயாற்றியி க்கிறார். ஐந்  வ டங்கள் ெபா ஸ் 
கான்ஸ்டபிளாக இ ந்த அவர், கந்தளாய் ெபா ஸ் 
நிைலயத்திேல பத்  வ டங்கள் SI ஆக ம்  
ேசைவயாற்றியி க்கின்றார். இந்த அரச உத்திேயாகத்தில் 
இ ந்ததன் காரணமாக மக்கைள அ குகின்ற சந்தர்ப்பம் 
அவ க்குக் கிைடத்த . அந்த வைகயில் அவர் கந்தளாய் 
பிரேதசத்திேல வாழ்ந்தேபா , அந்த மக்க ைடய காணிப் 
பிரச்சிைனகள், வாழ்வாதார விடயங்களி ள்ள பிரச்சிைனகள் 
என்  அந்தப் பிரேதச மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள நன்கு 
அறிந்தி ந்தார். சிலர் ெபா ளாதார ாீதியாக அரசிய க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டவர்கள். ஆனால், இவர் அப்ப யானவர் 
அல்லர். அங்கு ேச விலயிேல ப ஸ், அல்விஸ், லீலாரத்ன 
ேபான்றவர்கள் எல்லாம் அரசிய க்கு வந்தேபா ம் அவர்கள் 
சாணக்கியமான ஓர் அரசியைல நடத்தவில்ைல. ஆனால், அந்த 
மாவட்ட மக்க க்கு நிைறவான ேசைவ ெசய்யக்கூ ய 
சந்தர்ப்பத்ைத குணவர்தன அவர்கள் ெபற்றி ந்தார்.  

ன்னாள் பிரதம அைமச்சர் ஸ்ரீமாேவா பண்டாரநாயக்க 
அவர்கைள அவர் சந்தித்த  பற்றி ம் அவாிடம் அம்ைமயார் 
"ஏன் நீங்கள் அரச ேசைவைய விட்  அரசிய க்கு 
வ கின்றீர்கள்?" என்  ேகட்டதற்கு அவர் அளித்த பதில் 
பற்றி ம் எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க ைடய உைரயிேல 
குறிப்பிடப்பட்ட . அ ேபால், "உங்க ைடய ெபயாின் 

ன்னால் எம்.ேக.ஏ. .எஸ். என்  நீண்ட initials 
இ க்கின்றேத!" என்  நான் அவாிடம் ேகட்டேபா , "அ  

னசிங்க காாியவசம் அப் ஹாமிலாேக ெதான் ேசாமதாச" 
என்  ைமயாகச் ெசான்னார்.   

அப்ெபா , நாங்கள் அரசிய ேல ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, 
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி என்  இரண்  கட்சிகைளச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தேபாதி ம்கூட, ேச விைலயிேல 
அரசிய ேல கீழ்மட்டத்தில் பிரேதச மட்டத்தில் 
இ ந்தவர்க க்கிைடயில் குழப்பங்கள் வ கின்றேபா  அவர் 
என்ைன அ குவார். அவ்வா  நா ம் அவைர அ கி 
இ வ ம் சு கமாக, பிரச்சிைனகள் இல்லாமல் எம  
மாவட்டத்திேல அரசியைல நடத்திக்ெகாண் ந்ேதாம். நான் 
nomination ெகா த் விட்  வ கின்றேபா , அவர் நான்காம் 
கட்ைடயி ந்  எனக்கு "ஜயேவவா!" ேகாஷம் ேபா வார். 
என  கைடசித் ேதர்தல் பிரசார ேமைடக்கும் கிண்ணியாவில் 
இடம்ெபற்ற ஆட்சி மாற்றம் உ வாகிய ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
பிரசார ேமைடக்கும் அவர் வந்தார். அப்ேபா , ஜனாதிபதி 

2021 2022 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேவட்பாளராக இ ந்த ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் பிரசார ேமைடக்கு வ வதற்கு ன்னர், 
நாங்கள் அங்கு ஒ  கூட்டத்ைத ஏற்பா ெசய்ேதாம். 
அக்கூட்டத்திேல அவர், "இந்தக் கூட்டம் எங்க க்கு ஓர் ஆட்சி 
மாற்றத்ைத உ திெசய் விட்ட ; நாங்கள் ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கைள ஜனாதிபதியாக ஆக்கிவி ேவாம்; 
அதற்கு இந்தக் கிண்ணியா மண் சான் " என்  
பகிரங்கமாகேவ கூறினார்.  

1947ஆம் ஆண்  தலாவ  பாரா மன்றம் அைமயப் 
ெபற்ற காலத்தில் பிறந்த அவர், 1982ஆம் ஆண்  ஏப்பிரல் 
மாதம் 29ஆம் திகதி திறக்கப்பட்ட, நாங்கள் ேபசிக் 
ெகாண் க்கின்ற இப்பாரா மன்றத் க்கு 1989ஆம் ஆண்  
ெபப்ரவாி மாதம் உ ப்பினராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்  
வ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்த . அவர், காணி 
அைமச்சராக, த்தசாசன பிரதி அைமச்சராக இ ந்தேபா , 
ெகளரவ விமல ர திஸாநாயக்க அவர்கள் கூறிய ேபால், 
அன்  நாங்கள் எம  பிரேதசத்திேல என்ன ேசைவையச் 
ெசய்தா ம், விேசடமாக கந்தளாயி ள்ள ஸ் ம்களின் 
வி ப்பத் க்குாியவராக எம்.ேக.ஏ. .எஸ் குணவர்தன 
அவர்கள்  இ ந்தார். அவர் தனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்த 
ேபாெதல்லாம் அந்தப் பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற இைளஞர் 
க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா த்தி க் 
கிறாெரன நான் நிைனக்கின்ேறன். அரசிய ேல அவ க் 
ெகன்  ஒ பாணி இ ந்தா ம், மிக ம் நாகாிகமான 

ைறயி ம் எந்தவித ேவசம் இல்லாம ம் எம்மிடத்தில் 
நட் டன் பழகியவர்; அவர் உள்ளத்தில் ஒன்ைற ம் உதட் ல் 
ஒன்ைற ம் ைவத் க்ெகாண்  ேபசியவரல்ல - 
இயங்கியவரல்ல. உள்ளத்தில் இ ப்பைதத்தான் அவர் 
ேபசுவார்.  

அ மட் மல்ல, சிலர் ன் க்குப்பின் ரணாக அரசியல் 
நடத்தினார்கள்.  அங்கு ேவசங்கைள ம் இனக்குேராதங் 
கைள ம் வளர்த்தார்கள். ஆனால், எம்.ேக.ஏ. .எஸ். 
குணவர்தன அவர்கள் எைதச் ெசான்னா ம் கத் க்கு 
ேநராகச்  ெசால்வார்; பின்னால் கைதப்பதில்ைல. தன  
உள்ளத்திேல இ ப்பைத அவர் ெசால் ம்ேபா , ஏ ம் 
தவறி ப்பின் அைதத் தி த்திக்ெகாள் மா  நாங்கள் 
கூறினால், உடேன அதைனத் தி த்திக்ெகாண்  எங்கேளா  
ஒத் ைழத்த ஒ  பண்பானவர்.  

ேம ம், அவர் மரணித்தேபா , அவ ைடய மகன் ந ன் 
குணவர்தன அவர்க க்கு உடன யாக அவ ைடய 
பாரா மன்றப் பிரதிநிதித் வத்ைத வழங்குமா ம் ேச வில 
ெதாகுதியின் அைமப்பாளராக அவைர நியமிக்குமா ம் 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதம மந்திாி அவர்க க்கும் 
ேகாாிக்ைக வி த்ேதன். ஏேதா காரணங்க க்காக அ  
அவ க்குக் ெகா க்கப்படாவிட்டா ம், அந்தப் பதவி 
அவ க்குக் கிைடக்கேவண் ெமன்  தன் த ேல 
எ த் லமாக பாிந் ைரத்தவன் நான்.  

2000ஆம் ஆண்  நான் தலாவ  தடைவயாகப் 
பாரா மன்றத் க்கு ெதாி ெசய்யப்பட்டேபா  அவ ம் 
அந்தப் பாரா மன்றத்திேல என்ேனா  இ ந்தார். 

ரதி ஷ்டவசமாக அப்பாரா மன்றம் ஒ  வ டத்திேல 
கைலக்கப்பட்ட . 2001ஆம் ஆண்  நான் மீண் ம் 
பாரா மன்றத்திற்குத் ெதாி ெசய்யப்பட்டேபா  இரண்  
வ டங்க ம் இரண்  மாதங்க ம் அவர் என்ேனா  

பாரா மன்றத்திேல இ ந்தார். அேதேபான்  2008ஆம் 
ஆண்  நான் மாகாண சைபக்குத் ெதாி  ெசய்யப்பட்டேபா  
அவ ம் என்ேனா  மாகாண சைபக்குத் ெதாி  ெசய்யப்பட்  
சைப தல்வராகப் பணியாற்றினார். இரண்  வ டங்கள் 
எங்கேளா  மாகாண சைபயில் பணியாற்றிய அமரர் 
எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன அவர்கள் 2010ஆம் ஆண்  
பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி ெசய்யப்பட்டார். 2010ஆம் 
ஆண் ல் த்தசாசன, மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சராக ம் 
பணியாற்றினார். அதற்குப் பிறகு இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
காணி அைமச்சுப் பதவிைய எங்க ைடய ஜனாதிபதி 
அவர்கள் அவ க்கு வழங்கினார். சுமார் 6 மாதங்கள் அவர் 
அப்பதவியி ந்தா ம், கூ தலான நியமனங்கைள 
வழங்குவதற்கான ாித ன்ென ப் க்கைளச் ெசய்தார். 
இ ந்தேபா ம் ரதி ஷ்டவசமாக அவர் எங்கைள விட் ச் 
ெசன் விட்டார். இந்த ேநரத்திேல அவ ைடய மைனவி, 
மகன், மகள் உட்பட அவ ைடய உறவினர்க க்கு 
என் ைடய அ தாபங்கைளத் ெதாிவிப்பேதா , அவர்கள் 
எதிர்காலத்திேல அவர் விட் ச் ெசன்ற பணிையத் ெதாடர 
ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ග රු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා. 
 
[අ.භා. 3.26] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධව ෙශෝක පකාශය සිදු 
කරන අද දිනෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්නට මා හටත් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් පරීක්ෂකවරෙයකු ෙලස 
තමන්ෙග් වෘත්තීය දිවිය ආරම්භ කර, පසුව ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැඳී උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයකු වශෙයන් 
ෙසේවය කරමින් සිටි එ ම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
තමන් මුලින් වෘත්තීය දිවිය ආරම්භ කළ ක්ෙෂේතය ට සම්බන්ධ 
ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් අමත්ය ධුරය දැරීමට තරම් වාසනාවන්තවීම 
එතුමා ලබා ගත් භාග්යයක්. එ ම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුෙණ්, 1989 වර්ෂෙය් ෙම් රෙට් විශාල 
භීෂණයක් පැවැති අවස්ථාවකයි. එතැන් සිට වසර 14ක් වරින් වර 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ එතුමා පසු ගිය රජය යටෙත් 
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරයත්, ෙම් 
රජය යටෙත් ඉඩම් අමාත්ය ධුරයත් දරනු ලැබුවා. ෙම් රටට 
පජාතන්තවාදය ඉතාම අවශ්ය වූ ෙමොෙහොතක "දින 45 විප්ලවය" 
ෙලස අප හැඳින් වූ, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එවකට පැවැති 
රජෙය් අමාත්යවරෙයකු ෙලස කටයුතු කර ඉවත් වුණු අවස්ථාෙව්, 
"ෙම් රටට පජාතන්තවාදී ෙවනසක් අවශ්යයි" කියන එඩිතර 
තීන්දුව මත සිටිමින් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් පසු 
ගිය රජෙයන් එළියට ආවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමා ආශය කරන්න පටන් 
ගත්ෙත්, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 2010 වසෙර් සිටයි. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියාට පසුව මට ලැබුණු මාදිෙවල නිල 
නිවාසය අසල පිහිටි නිල නිවාසය තමයි එතුමාට ලැබී තිබුෙණ්. 

2023 2024 

[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 
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එතුමා ඉතාම ෙව්ගෙයන් කථා කළ ෙකෙනක්. එතුමාෙග් කට 
හ  ෙඬ් ඉතා දැඩි ස්වරයක් තිබුෙණ්. ඒ දවස්වල හැම දාම උෙද් 
වරුෙව් එතුමාත්, මමත් එම නිල නිවාස ෙදෙක් ඉඳන් කථා-බහ 
කළ ආකාරය අදටත් මට මතක් ෙවනවා. එතුමා ඉතාම සරල දිවි 
ෙපෙවතක් ගත කළ සුහදශීලි මනුෂ්යෙයක්. අද දිනෙය් එතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මා 
එතුමා පිළිබඳව ගුණ කථනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්ත් ඒ 
නිසායි. එෙසේ වසර පහක පමණ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තු පැමිණි ඒ 
දවස්වල එතුමාත්, මමත් හැම දාම ෙදොඩමලු වුණා. එතුමා ආශය 
කළ කාලය තුළ එතුමා තුළ තිබුණු සරල ජීවිතය මා දැක්කා.  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ, 
ෙසේරුවිල ආසනයයි. අද කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණ 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  ෙගෝමරන්කඩවල, ෙමොරවැව පෙද්ශෙය් 
ෙගොවීන්ෙග් අස්වැන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
මට මතක් වුණා, ඒ ෙමොෙහොෙත් එතුමා සිටියා නම් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට එය ෙකොපමණ ශක්තියක් ෙවනවාද කියා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා පැවසුවා, 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා සිංහල ජනතාවට වාෙග්ම 
දමිළ ජනතාවටත් එකෙසේම ආදරය කළ නායකෙයකු බව. 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් සිංහල, දමිළ හා මුස්ලිම් කියන ජන 
වර්ග තුනම ජීවත් ෙවනවා. ඒ සියලු ෙදනා සමඟ ඉතාම සුහදව 
සිටිමින් ෙම් රටට විශාල ෙසේවාවක් කිරීමට සිටි අවස්ථාවක තමයි, 
එතුමා අකාලෙය් මිය ගිෙය්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල 
දිස්තික්කයටත් එතුමාෙග් විශාල සම්බන්ධයක් තිබුණා. මම එතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළ සෑම අවස්ථාවකම අපට අවශ්ය ෙද් අප කියන 
එක වචනයකින්ම ඉෂ්ට කර දීමට තරම් එතුමා නිහතමානි වුණා. ඒ 
නිසා අද එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා සිහි කර 
එතුමාෙග් ගුණ සමරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනු ෙවන් එතුමාෙග්  ආදරණීය බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාටම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙශෝකය 
පකාශ කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එෙසේ ෙශෝකය 
පකාශ කරමින් එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා!යි මා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.31] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාෙව්දී, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ නායකයන් 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් එතුමාෙගන් සිදු වූ ෙසේවාව පිළිබඳව සහ 
එතුමාෙග් වෘත්තීමය තත්ත්වයන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ සියලුම කරුණු ෙපෞද්ගලිකව අනුමත කරමිනුයි 
මමත් ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්ෙන්. ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට අපට 
එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්  ෙපොදු ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරමින් සෑම අවස්ථාවකම සාධාරණය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කළ, කුමන ආකාරෙය් තනතුරු, වගකීම් ලැබුණත් අතීතය 

අමතක ෙනොකරන, තමන්ට අත හිත දුන්නු අය අමතක ෙනොකරන 
සරල ජීවිතයක් ගත කළ ෙකෙනකු විධියටයි මා එතුමාව 
දකින්ෙන්.  

ගම්පහ, මිනුවන්ෙගොඩ පෙද්ශෙයන් බිහි වූ එතුමා අධ්යාපනය 
ලැබීෙමන් පසු කන්තෙල් පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතු කර 
පළාත් සභාවට, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා.  ෙත්රී පත් 
ෙවලා කන්තෙල් පෙද්ශය ෙවනුෙවන්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළායි කියන එක ෙම් 
සභා ෙව් ඉදිරිපත් කළ අදහස් ෙයෝජනාවලින් අපට අවෙබෝධ වුණා 
වාෙග්ම  පාෙයෝගිකව  එතුමා ඒ දිස්තික්කයට පළාතට කළ ෙසේවය 
පිළිබඳව  අපි ඉතාමත් ෙහොඳින් දන්නවා.  

එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයකු විධියට කටයුතු 
කළත් විෙශේෂෙයන් ගම්පහ, අත්තනගල්ල, මිනුවන්ෙගොඩ, 
ෙදොම්ෙප් කියන පෙද්ශවල ජනතාවට එතුමා ආගන්තුකයකු 
ෙනොෙවයි. අපි ඒ පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලනඥයන්, 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට කටයුතු කළත්, විෙශේෂෙයන් අෙප් 
පක්ෂයට සම්බන්ධ අපි දන්ෙන් නැති, අපි හඳුනන්ෙන් නැති 
ෙබොෙහෝ පුද්ගලයන් එතුමා දන්නවා. සාමාන්යෙයන් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ෙසේවය කරන්ෙන්, ජනතාවෙග් මළ ෙගවල්වල, 
මඟුල් ෙගවල්වල යන්ෙන් තමන්ෙග් ආසනෙය්, තමන්ෙග් 
දිස්තික්කෙය් පමණයි. නමුත්, එතුමා තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට කටයුතු කළත්, ඒ හා සමානවම, 
අපිටත් වඩා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් 
ෙවනුෙවන් එතුමා සහභාගි වුණා, ෙපනී සිටියා කියන එක අපි 
දන්නවා. සෑම සැප්තැම්බර්  26 දිනකම උෙද් පාන්දරම මල් 
කළඹක් අරෙගන බණ්ඩාරනායක සමාධිය අසලට එන පළමුවැනි 
සාමාජිකයා විධියට අපට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්.   ෙම් 
කියාවන් තුළිනුත් එතුමාෙග් ඒ අතීතය අමතක ෙනොකරන චරිත 
ලක්ෂණය, මුලින් අත හිත දුන්නු පුද්ගලයන් අමතක ෙනොකරන 
චරිත ලක්ෂණය ඉතා ෙහොඳින් අපට අවෙබෝධ කර ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

අවසාන භාගෙය්දී එතුමා ඒ ඇති වුණු ෙද්ශපාලනමය 
ෙපරළියත් සමඟම ඒ තත්ත්වයට පත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂය 
හැර දාලා ගිය අවස්ථාෙවන් පසුවත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
මූලස්ථානයට එතුමා ආවා. පක්ෂ කාර්යාලෙය් අයත්, අපත් 
විමතියට පත් වුණා. නමුත් එතුමා ඇවිල්ලා අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකයන්ෙග් ඡායා රූපවලට ෙගෞරව කර ගියා. ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉදිරිපත් වුණු ෙබොෙහෝ කථාවලදී එතුමාෙග් නිල් පාට සාටකය 
පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඒක තමයි එතුමාෙග් හදවත. 
එතුමාෙග් භක්තිවන්තභාවය තිබුෙණ් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි 
කියන එක අපි ෙමොනම ආකාරයකටවත් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඒ ගරුත්වය එතුමාට ලබා දිය යුතුයි. 

විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ආසන සංවිධායකවරයා විධියට පත් 
වුෙණ් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු බලය තිෙබන ෙකොට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විපක්ෂෙය් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්යි. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක පැහැදිලි 
කළා. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ආණ්ඩු බලෙය් ඉන්න ෙකොට ආසන 
සංවිධායකකම් ඉල්ලනවා. එවැනි තත්ත්වයක් අපි ආණ්ඩු කරන 
ෙකොටත් තිබුණා. නමුත් එතුමා ඒ වගකීම භාර ගත්ෙත් විපක්ෂෙය් 
ඉන්න අවස්ථාවක. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි අවස්ථාවන්වලදී, එවැනි 
අය කටයුතු කළ නිසා තමයි, පක්ෂයක් විධියට ඉතාමත් 
ශක්තිමත්භාවයකින් යුතුව අෙප් පක්ෂය අද රට තුළ තිෙබන්ෙන්. 
එවැනි කැපකිරීම් කරපු අයට අෙප් ගරුත්වය අපි සෑමදාම ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. අපි එතුමාට ෙමවැනි සභාවන්වල ෙමවැනි 
ගුණකථනයන් කර ෙගෞරව දක්වනවා වාෙග්ම මම ෙපෞද්ගලිකව 
දකින්ෙන් එතුමාට අපට දක්වන්න තිෙබන ෙගෞරවය තමයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙග් අෙප්ක්ෂාවන් බවට පත් ෙවලා තිබුණු තිකුණාමල 
දිස්තික්කෙය් අහිංසක ජනතාවට ෙසේවය කිරීම. සියලුම වාදෙභ්ද 
අමතක කර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීෙම් 
කාර්ය භාරය අපි කරලා තමයි, පක්ෂය ෙවනුෙවන් දිවි පුදලා 
කටයුතු කළ අයට දක්වන්න පුළුවන් උපරිම ෙගෞරවය දක්වන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සියනෑ      
ෙකෝරලෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකය -කනගාටුව- විෙශේෂෙයන්ම 
එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ, දූ පුතුන් ඇතුළු ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාට   
පළ කරමින් දිවංගත එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
නිවන් සුව අත් ෙව්වා!යි පාර්ථනා කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.39] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
( மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන හිටපු ඉඩම් අමාත්යතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් 
ෙශෝක පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  එතුමා පිළිබඳව වචන 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම එතුමාට සහ එතුමාෙග් පවුෙල් 
ආදරණීය බිරිඳ, දුව සහ පුතාට කරන ෙගෞරවයක් හැටියටත් මා 
විෙශේෂෙයන්ම දකිනවා. ඇත්ෙතන්ම 1989 වර්ෂෙය්දී මමත්, 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්   අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ආවා.  

ඊටත් ෙපර ඉඳලා එතුමා මෙග් දිවංගත වුණු ස්වාමි පුරුෂයා 
සමඟ කුලුපගව ඇසුරු කළ මිතෙයක් හැටියටයි මම එතුමා හඳුනා 
ගත්ෙත්. එතුමා 1989ට වසර කිහිපයකට ෙපර සිට ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් පැවතුණු ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් 
හැටියට කටයුතු කර ඉන් පසු ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණා.  

එතුමා සංවිධායකවරෙයකු හැටියට කටයුතු කරන අවධිෙය් 
මෙග් ස්වාමිපුරුෂයාත් සමඟ ඉතාම මිතත්වෙයන් කටයුතු කළ 
ෙකෙනක්. මට මතකයි, එතුමා ෙමොනරාගල දිස්තික්කය හරහා 
තිකුණාමලය දිස්තික්කයට ගමන් ගන්නා අවස්ථාවල ෙබොෙහෝ 
දිනවල රෑ ෙබෝ වුණාම මෙග් ස්වාමිපුරුෂයා එතුමාට ඒ පෙද්ශ 
හරහා යන්න දුන්ෙන් නැති බව. ෙමොකද, එවකට ඒ පෙද්ශවල 
ඇතිව තිබුණු එල්ටීටීඊ තස්තවාදී ගැටුම් නිසා එතුමා ෙමොනරාගල 
නතරෙවලා, පසු දින තමයි ගමන් ආරම්භ  කරන්ෙන්. ඒ 
අවස්ථාවල එතුමා,  මෙග් ස්වාමිපුරුෂයාත් සමඟ සුහද කථාබෙහේ 
ෙයදිලා- ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කතා කළා. - ඊට 
පසු දින තමයි එතුමා අම්පාර දිස්තික්කය හරහා තිකුණාමල 
දිස්තික්කයට යන්ෙන්.  

1989 වර්ෂෙය්දී මෙග් ස්වාමි පුරුෂයා හදිසිෙය් විෙයෝ 
වුණායින් පසුව එතුමා ඒ අවසන් කටයුතුවලටත් සහභාගි වුණා. 
මාත් 1989 වර්ෂෙය්යි පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ආෙව්. ඒ 
අවස්ථාෙව් සිට සෙහෝදරෙයකු ෙමන් සෑම අවස්ථාවකම ඉතා 
සුහදතාෙවන් කටයුතු කළ ෙකනකු හැටියටයි, ෙබොෙහොම ආදරය 

කළ, ෙබොෙහොම ගරු කළ සෙහෝදරෙයකු හැටියටයි අපි එතුමාව 
දකින්ෙන්. එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ අප හඳුන්වන්ෙන් 'මාලි 
අක්කා' කියායි. එතුමාෙග් ආදරණීය පුතණුවනුත්, දියණියත් අපත් 
එක්ක ෙබොෙහොම කුලුපගයි; මිතයි. මිතයන් වුණත් ඒ දිනවල 
සිටම ඥාතීන් හැටියට තමයි අපි ඇසුරු කෙළේ.  

එතුමා 1989 සිට 1994 දක්වා පැවති භීෂණ යුගෙය්, -කවුරුත් 
ෙම් සභාෙව්  කථා කළා වාෙග්ම- එතුමා නිෙයෝජනය කළ 
ෙසේරුවිල ආසනෙය් සහ තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ජනතාව  
ෙවනුෙවන් ෙබොෙහොම හඬක් නැඟුව ෙකෙනක්. ඒ  වාෙග්ම  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ මන්තීවරෙයක් හැටියට එතුමා සිටින 
කාල ෙය් සිටම ඒ ජනතාවෙග් පශ්න ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ 
ෙසයින්ම කට යුතු කළ ෙකෙනක්. එතුමා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කර  ආපු ෙකනකු හැටියට ෙපොලීසිෙය් 
සාමාන්ය නිලධාරින් ෙවනුෙවන් ඒ අය විවිධ අවස්ථාවල පත්ෙවන 
අපහසුතාවන්, වැටුප් වැඩිකිරීම්, උසස් වීම් ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
කථා කළ ෙකෙනක්; ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  කථා කරමින්, නායකයන්  ෙගන් ලබා දිය යුතු 
ෙසේවාවන් ඒ අයට ලබා දීමට  කටයුතු කළ ෙකෙනක්.  

එතුමා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනාක මැතිනිය සමඟ, ගරු 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය සමඟ, ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා -හිටපු ජනාධිපතිතුමා- සමඟ සුහදත්වෙයන් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කළා. 2014  වර්ෂෙය් ඇති වුණු ෙද්ශපාලන 
ෙපරළියත් සමඟ නව ජනාධිපතිවරයා හැටියට අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමන් සමඟ එකට එකතු ෙවලා විශාල ගමනක් 
යන්න ආරම්භ කළා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමාට ඉඩම් අමාත්ය ධුරය 
ලැබී රටට ෙසේවය කරන්නට ගත් උත්සාහය මල් ඵල ගන්වන්නට 
ෙනොහැකි වුණා. ෙමොකද, හදිසිෙය්ම එතුමාෙග් ෙරෝගය උත්සන්න 
වීම නිසා, සැලසුම් සකස් කර තිබුණත්, ඒවා අවසන් කරන්නට,  
ජනතාවට ඒ ෙසේවාව ලබා ෙදන්න ෙනොහැකි වුණා.  

එතුමා සෑම ෙවලාෙව්ම කථා කෙළේ තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය්ත්, 
ඒ වාෙග්ම අෙප්  රෙට්ත් දුප්පත්, දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවනුයි.  
එතුමා ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු  කර, රටට ජනතාවට ෙසේවයක් 
කරන්නට ලැබුණු ෙමවන් අවස්ථාවක ෙම් ආකාරෙයන් ෙරෝගාතුර 
ෙවලා අප සියලු  ෙදනා අතරින් සදහටම විෙයෝවීම කාටත් ෙලොකු 
පාඩුවක්; තමන්ෙග් ආදරණීය  බිරිඳට, දරු ෙදෙදනාට, ඥාතීන්ට 
වාෙග්ම රටටත් ෙලොකු පාඩුවක්. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන අප සියලු ෙදනාට සෙහෝදරෙයකු ෙමන්ම 
කටයුතු කළ එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් හදිසි 
අභාවය මුළු රටටම පාඩුවක්.  

ඉතාම සුහදව,  මිතත්වෙයන්, ඥාතීන් වාෙග් ළඟින්ම ඇසුරු 
කළ එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ වන මාලි අක්කාටත්, ආදරණීය 
දියණියටත්, පුතණුවන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ටත් එතුමාෙග් අභාවය 
ගැන මෙග් කනගාටුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ කරමින්, ගරු 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමාට නිවන් සුව අත් 
ෙව්වා! කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 3.46] 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව  ෙශෝක පකාශය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් පථමෙයන්ම, එතුමාට අජරාමර නිවන් සුව  අත් ෙව්වා!
යි කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. ෙම් රෙට් යහ පාලන 
බලෙව්ගයට ආදරය කළ නායකෙයකු හැටියට වාෙග්ම සිංහල, 
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දමිළ සහ මුස්ලිම් ආදී සියලු ජාතීන් නිෙයෝජනය කළ තිකුණාමල 
දිස්තික්කෙය් 'සිංහල ජන නායකයා' යයි විරුදාවලිය ලත් මා 
ආදරය කරන ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන  මැතිතුමාට 
ජනතා ආචාරයත් සමඟ මෙග්ත්, අ පි සියලු ෙදනාෙග්ත් ෙශෝකය 
පථමෙයන්ම පුද කරනවා. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 
ඉතිහාසෙය්දී දැවැන්ත කැප කිරීමක් කරපු, සටන්කාමී 
නාය කෙයකු වූ එතුමාෙග් නම රන් අකුරින් ලියෙව්වා!යි කියා මම 
පාර්ථනා කරනවා.  

මම අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා හරහා එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා මුලින්ම දැන හඳුනා ගත්ෙත් 1990 දශකෙය් 
මුල් භාගෙය්දීයි. දිනක් අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙමතුමන්ව 
සහ ලයනල් රාජපක්ෂ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාව මට 
හඳුන්වා දුන්නා. අවසානෙය්දී අපි ෙකොච්චර සමීප වුණාද කියලා 
කියනවා නම්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් 1992 අවුරුද්ෙද්දී පැවති පාද යාතාෙව්දී ෙකොළඹ 
සිට කතරගම දක්වා දින 17ක් පුරාවට අපි එකට අත් වැල් 
බැඳෙගන ගමන් කළා. එදා බහුජන නිදහස් ෙපරමුෙණ් ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් නායකයා හැටියට ෙමතුමන් අපිට ලබා දුන් ශක්තිය 
සහ ආදර්ශය අදටත් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන් වැඩිමනත් 
පිරිසකට ලබා දීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එදා පාද 
යාතාෙව්දී ෙදපයට මිරිවැඩි සඟළක් නැතිව ඇවිද්ද ෙදෙදෙනකු 
හිටපු බව අපි දැක්කා. එක්ෙකෙනක් තමයි, පදවිය පාෙද්ශීය සභාව 
නිෙයෝජනය කළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විමලචන්ද 
මන්තීවරයා. අනික් පුද්ගලයා තමයි, තිකුණාමලය නිෙයෝජනය 
කරපු මුණසිංහ කාරියවසම් අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් ෙසෝමදාස 
ගුණවර්ධන ෙහවත් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා.  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන කියන ජන නායකයා  මුළු 
රටටම වාෙග්ම ෙලෝකයටම ආදර්ශයක් සපයමින්, මිරිවැඩි යුගලක් 
නැතිව, ගිනි මධ්යා හ්නෙය්, අර්ධශුෂ්ක කලාපය හරහා, ගාලු පාර 
දිෙග්  දින 17ක්  -  සැතපුම් 187ක් -  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ ඉඳලා කතරගමට පිය මැන්නා. එක්තරා 
දවසක් අපි ගිමන් හරිමින් ඉන්නෙකොට මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, 
"ෙසෙරප්පු දමන්ෙන් නැතිව මුළු ජීවිත කාලයම ඉන්ෙන් ඇයි?" 
කියලා. "එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙබෝම්බ 
පහාරයක් එල්ල කරන  අවස්ථාෙව් එතුමියව ආරක්ෂා කරන්න 
ගිහිල්ලා මෙග් පාවහන් යුගල නැති වුණා"ය කියලා එතුමා කිව්වා. 
එදා ඉඳලා අවසාන හුස්ම ෙපොද ෙහළන තුරු එතුමා ෙම් මාතෘ 
භූමිය ස්පර්ශ කෙළේ මිරිවැඩි සඟළක් නැතිවයි. එතුමාෙග් ෙදපා ෙම් 
මාතෘ භූමිෙය් ස්පර්ශය ලැබුවා. අන්න, ඒ ස්පර්ශයත් එක්ක තමයි, 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ජනතා අයිතීන් ෙවනුෙවන්, 
ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් උපන් නූපන් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් යහපත් ජන සමාජයක් බිහි කරන්න අවශ්ය කරන 
හැඟීම එතුමාට ලැබුෙණ්.  

1977 වසෙර්දී ආසන අටකට සීමා වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
බිඳ වැටීෙමන් පසුව දහහත් අවුරුදු ඉතිහාසය තුළ ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂය ෙගොඩ නඟන්න, ෙම් රෙට් වෙම් බලෙව්ගය ෙගොඩ 
නඟන්න, 1991 වර්ෂය වන විට ෙම් රෙට් වෙම් ෙපොදු සන්ධානය 
ෙගොඩ නඟන්න වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට පසුව, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
පසුව, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම දුක් විඳපු 
පුද්ගලෙයක් හිටියා නම්, ෙල්, කඳුළු, දහඩිය පූජා කරපු, හිර බත් 
කාපු, තමන්ෙග් රැකියාව නැති කර ගනිපු, තමන්ට කියලා තිබුණු 
සියලු ෙද් නැති කර ගනිපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකෙයක් 
හිටියා නම් ඒ, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියලා මම 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී බය නැතුව කියනවා. එවැනි සටන්කාමිත්වයක් 
තමයි එතුමාට තිබුෙණ්.  

ඒකාධිපති වියරුවට එෙරහිව, ඒ පැවැති පාලන කමයට 
එෙරහිව, නිල් පාට සාටකය දමා ගත්ත, කැපුවත් නිල් කියලා 
කියපු, බණ්ඩාරනායකවරුන්ට පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංෙක්තයක් බඳු වූ එම්.ෙක්.ඒ. ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 2014 
ෙනොවැම්බර් 21වැනි දා වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් සමඟ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් එළියට බහියි 
කියලා අපි ජීවිෙත්ට හිතුෙව් නැහැ. ඒ කාල වකවානුව වන විට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට නිවසක් අර ෙගනයි මම ජීවත් වුෙණ්. මම 
එතෙකොට මන්තීවරෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා නන්නාඳුනන 
වාහනයකින් මෙග් නිවසට ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා, අපි කථා 
කරලා මැති ඇමතිවරු ටික සම්බන්ධීකරණය කරන්න ඕනෑය 
කියලා. මමත්, රතන හාමුදුරුෙවෝත් ෙබොෙහොම රහසිගතව 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණයට ඇවිල්ලා, ඒ ඒ මැති ඇමතිවරුන් 
එක්ක කථා කරලා, අෙප් අරගළය ගැන දැනුවත් කරන ෙකොට, 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා වාෙග් ෙකොන්ද පණ 
තිෙබන, ෙකළින් හැප්ෙපන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයක් ෙසොයා 
ගන්න අපට බැරි වුණා. 2014 ෙනොවැම්බර් 12 වන දා මුත්තයියා 
පිටිෙය් පැවැති ඒ ඓතිහාසික රැස්වීෙම්දී අපි ෙම් රෙට් සියලු 
බලෙව්ග පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙපළ ගැස්වූවාට පස්ෙසේ 
ෙනොවැම්බර් 12වන දා 5.45 වන විට එතුමා  මාෙග් ෙගදරට 
ඇවිල්ලා, සියලු මැති-ඇමතිවරුත් එක්ක අපව සම්බන්ධ කරලා, ඒ 
අරගළය ආරම්භ කළා. එයින් දින පහකට පසුව ෙනොවැම්බර් 
17වන දා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය දිවයිනට පැමිණියා. 
ඒ ෙමොෙහොත වන විට එතුමියෙග් ෙගදරට යන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් කිසිම නායකෙයකුට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
එතුමා, එතුමාෙග් වාහනය මාදිෙවල දමලා, මෙග් වාහනයට 
නැඟලා, මමත් එක්ක චන්දිකා මැතිනියෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා 
උෙද් 5.45 ෙවනකල් මැති-ඇමතිවරුන්ට දුරකථන ඇමතුම් දීලා, 
ඒ අරගළයට අවශ්ය නායකත්වය ලබා දුන්නා.  

2014 ෙනොවැම්බර් 21වන දා ඒ අරගළෙය්දී මෙග් පියාවත් ඒ 
ආණ්ඩුෙවන් එළියට බහියි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
නැහැ. එවන් අවස්ථාවක එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
එළියට බැහැලා ඒ සටන ආරම්භ කළා. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය දමලා එන්න ලැහැස්තියි කියලා අපි දැන ෙගන හිටියා 
නම්, ෙනොවැම්බර් 21වන දා සිදු වූ විප්ලවෙය්දී එතුමාත් එළියට 
බහිනවා කියලා අපි දැන ෙගන හිටියා නම්, එතුමා සමඟ එකතු 
ෙවලා තවත් මැති-ඇමතිවරු 10ක්, 15ක් එළියට ගන්න අපට 
හැකියාව තිබුණා. නමුත් එතුමා ෙනොවැම්බර් 12වන දා ඉඳලා 
ෙනොවැම්බර් 21වන දා ෙවනකල් එළිපිට ඒ සටන දියත් කළා. එදා 
පැවැති ඒකාධිපති වියරුව පරාජය කිරීම සඳහා එතුමා එතුමාෙග් 
සියලු වගකීම්, යුතුකම් ඉටු කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ විප්ලවය පසුපසට 
හරවන්න 2015 ජනවාරි 8වන දා පතිවිප්ලව බල ෙව්ග කියාත්මක 
වන විට, 2015 අෙගෝස්තු 17වන දා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නැවත ඒ ෙපෝඩාකාරී බලෙව්ග අතට පත් ෙවන්න යන ෙකොට, 
එතුමා නැවතත් ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අතිකමණය කරලා මා  
නිෙයෝජනය කරන පජාතන්තවාදී ජාතික ව්යාපාරයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමඟ අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමකට ෙයොමු ෙවලා, ඒ අවෙබෝධතා ගිවිසුම යටෙත් එක්සත් 
ජාතික ෙපරමුණ ෙගොඩ නඟන්න මූලික වුණා; පුෙරෝගාමී වුණා.   

එතුමා එදා දූරදර්ශිව දැකපු ෙද්ශපාලන විඥානය තුළින් අපට 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය ජය ෙගන යහ පාලන 
බලෙව්ගය කියාත්මක කර ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය නැවතත් 
ස්ථාපිත කිරීෙම් හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වන ෙකොට මෙග් පියා 
නිෙයෝජනය කරන කළුතර දිස්තික්කය අත් හැර මම 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉපදුණු ගම්පහ 
දිස්තික්කයට ගියා. මම ගම්පහට යනෙකොට නන්නාඳුනන ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ෙගයක්, කාර්යාලයක් නැති, මෙග් පියාවත් මෙග් 

2029 2030 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිවරණ ව්යාපාරය ට ෙනොපැමිණි ෙමොෙහොතක ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් මට මෙග් පියා වාෙග් ආශිර්වාදයක් වුෙණ්; ශක්තියක් 
වුෙණ් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමායි කියලා මම මෙග් 
මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම පකාශ කරනවා. 

එදා මට මවක් හැටියට මෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරයට අෙන්ක 
විධ ශක්තියක් බවට පත් වුෙණ් මාලනී ගුණවර්ධන මැතිනියයි. 
එවකට පැවැති ජරාජීර්ණ ෙද්ශපාලන කමෙව්දෙය් මනාප ෙපොරය 
යටෙත් අෙප්ම ෙද්ශපාලනඥයන් අපට කථාවක් පවා ෙනොෙදන 
අන්ත පහත් තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙයද්දි එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන කියන කැබිනට් අමාත්යවරයා රැස්වීම්වල කථා 
අරෙගන මා කළ ෙමෙහය ගැන කියලා මා ෙවනුෙවන් දැක්වූ 
සහෙයෝගයට මම එතුමාට හිස නමා ආචාර කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාට මම ණයගැති වනවා.  

එතුමාෙග් අවසාන කාලෙය්දී එතුමාෙග් දියණියෙග් ආදරය 
ෙසෙනහස මැද එංගලන්තෙය්දී ෙබොෙහෝදුරට එතුමා නිෙරෝගි සුවය 
ලැබුවා. නමුත්, එතුමා ලංකාවට පැමිණි පසු නැවත අසනීප වීම 
මත නවෙලෝක ෙරෝහලට ඇතුළත් කළා. එම ෙරෝහලට පැමිණි 
දවෙසේ සිට ෙරෝහෙල් ගත කළ අවසාන දවස දක්වා පාර්ලිෙම්න්තු 
සැසිවාරය පැවැත්වූ සෑම දිනකම පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය අවසන්  
ෙවලාත්, අනිකුත් දවස්වලත් මම රෑ ෙදෙගොඩ හරිෙය් ෙරෝහලට 
ගිහිල්ලා, "ෙදොස්තරවරු අපට බනීද?" කියලා අහමින් එළි 
ෙවනකල් එතුමාත් සමඟ සතුටු සාමීචිෙය් ෙයදුණා. එතුමා සමඟ 
පරණ ෙද්වල් කථා කළා. පාද යාතා, ජන ෙඝෝෂා, මිනිස් දම්වැල්, 
රථ යාතා ආදිය ගැන ඒ අවසථ්ාවලදී අපි කථා කළා. 1977දී, 
1994දී එතුමා විඳි දුක් ගැන කථා කළා. අපි ඉතිහාසය ආවර්ජනය 
කළා. අනාගත ගමන් මාර්ගය ගැන අපි වාද විවාද කර ගත්තා. 
නමුත්, කලින් දවෙසේ රාතිෙය් හම්බ වුණාමවත් මම කිසිෙසේත්ම 
හිතුෙව් නැහැ, තව අවරුදු විස්සක් යනෙතක්වත් ෙම් 
"එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන" කියන පතාපවත් ජන නායකයා 
අප අතරින් විෙයෝ ෙවයි කියලා.  

එතුමා විෙයෝ වුණු ෙවලාෙව්දී මට එක්තරා සිවිල් ව්යාපාරයක් 
නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලෙයකු කිව්වා,"එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මහතාෙග් රූපෙය් එතුමාෙග් නම ෙකොටා, ෙනොවැම්බර් 
23වන දා සිට ෙම් රෙට් රජ ෙගවල්වල ෙතල් කටාරම්වල දැමුවා" 
කියලා. ඒ නිර්ලජ්ජිත වැඩ කරපු අයෙගන් දැන් මට අහන්න 
තිෙබන්ෙන් එකයි. ඒ තමයි, "ඔබට සතුටුයිද, දැන්?" කියලායි.  

එතුමාෙග් විෙයෝව නිසා ෙම් රටට ජන නායකෙයකු නැති වුණා 
වාෙග්ම; නැ ෙඟනහිර ජනතාවට තමන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි ආදරණීය ෙලන්ගතු සහෘදෙයකු නැති වුණා; ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි නායකෙයකු ෙගොවි 
ජනතාවට නැති වුණා; සීනි කම්හෙල් ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් 
ෙසේවා සුරක්ෂිතතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට තමන්ෙග් අනාගතය 
ආරක්ෂා කරන්න අෙන්ක විධ සටන්වල නියැලුණු ෙද්ශපාලන 
නායකෙයකු නැති වුණා. ඒ වාෙග්ම මාලනී ගුණවර්ධන මැතිනියට 
සදාදරණීය ස්වාමිපුරුෂෙයකු නැති වුණා. ඒ පුතණුවන්ට, 
දියණියන්ට ආදරණීය පිෙයකු නැති වුණා. අපට පිෙයකු හා සමාන 
ආදරණීය යුග පුරු ෂෙයකු නැති වුණා.  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා තුළ තිබුණ 
සටන්කාමිත්වය එදා, ෙනොවැම්බර් 21වැනි දා මම දැක්කා. ෙම් 
රෙට් තිබුණු කමය ෙවනස් කරලා, ඇති නැති පරතරය නැති 
කරන්න, පන්ති විරහිත සමාජයක් බිහි කරන්න  එතුමා ඒ අරගළය 
කළා. පදවි තානාත්තර පෙසකට දමලා, එවකට ජුන්ඨාවක් වාෙග් 
තිබුණු ඒකාධිපති වියරුව පරාජය කරන්න ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ 

නායකයන්ට ෙනොතිබුණු ෙකොන්ද එතුමාට තිබුණා. ඒ අනුව  
ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැහැලා, ෙම් රෙට් ජනතාව නිවැරදි මාර්ගයට 
අරෙගන යන්න එතුමා තුළ තිබුණු සටන්කාමිත්වය ෙනොවැම්බර් 
21වැනි දා නව නගර ශාලාෙව්දී ෙපන්වූවා. දැන් එතුමාෙග් අඩි 
පාෙර් යමින්,  එතුමාෙග් යෂ්ඨිය අතට අරෙගන තිෙබන නලින් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට නැ ෙඟනහිර සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් 
ජනතාවට නායකත්වය ෙදන්නට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා මා 
අෙන්කවාරයක් පාර්ථනා කරනවා. 2015 ජනවාරි 08 විප්ලවෙය්දී 
වාෙග්ම ආයුධ අතින් ෙනොෙගන, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ෙවනුෙවන් මතවාදී අරගළය ඉදිරියට අරෙගන යන්න නලින් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මවෙග් උණුසුමත් පියාෙග් ආශිර්වාදයත් 
ලැෙබ්වායි මම පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මම ෙම් අවස්ථාෙව්  මාලි ගුණවර්ධන 
මැතිනිය, ෙනල්කා ගුණවර්ධන දියණිය ඇතුළු ඒ පවුල්වල සියලු 
ෙදනාටම එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම ගරු සභාෙව් 
ෙශෝකය පුද කරනවා. ඔබ සියලුෙදනාට තමන්ෙග් ඥාතියා නැති 
වුණා වාෙග්ම,  පජාතන්තවාදයට ආදරය කරන ෙම් රෙට් 
ජනතාවට පාතන්තවාදී ජන නායකෙයක් නැති වුණාය කියලා ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී නැවත නැවතත් මා පකාශ කරනවා.    

අපට පූර්වාදර්ශයක් සැපයූ එතුමා  ෙද්ශපාලනෙයන් හරි හම්බ 
කර ෙනොගත් ෙකෙනක්. එතුමා  ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග්ම 
නෑසිෙයක්, තමන්ෙග්ම නායකෙයක් යැයි පකාශ කරන්න පුළුවන් 
ආකාරයට  ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන කටයුතු කළ ෙකෙනක්. 
ෙම් රෙට් මල්වතු මහා නායක හිමියන්ෙගන්, අස්ගිරි මහා නායක 
හිමියන්ෙගන් අදත් ඇහුෙවොත් කියන්ෙන් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා වැනි බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරෙයක් අපට 
ෙදන්න කියලායි. ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ ජන සමාජෙයන් ඇහුෙවොත් 
කියන්ෙන් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා වාෙග් බුද්ධ 
ශාසන අමාත්යවරෙයක් අද කාලයට අත්යවශ්ය බවයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය තුළ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ෙසවණැල්ල බවට පත් ෙවමින්, 
චන්දිකා මැතිනියෙග් දෑත් ශක්තිමත් කරමින්, අවසානෙය්දී නිල් 
සාටකයක් දමා ෙගන  ෙකොළ පාට, රතු පාට, කහ පාට ෙව්දිකාවට 
නැඟපු දැවැන්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පරමාදර්ශී නායකයකු වන එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට ජාතිෙය් උත්තමාචාරය පුද කරන අතර, එතුමාට නිවන් 
සුව අත්ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මම නිහඩ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

 
[பி.ப. 4.03] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற தி ேகாணமைல மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினராக ம் காணி அைமச்ச மாக 
விளங்கிய அமரர் எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
அவர்க ைடய மைற  குறித்த அ தாபப் பிேரரைணமீ  
ேபசக்கிைடத்தைதப் ெப ம் பாக்கியமாகக் க கின்ேறன். 
எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன அவர்கள் 1989ஆம் ஆண்  
ெபா த் ேதர்தல் லம் தன் த ேல பாரா மன்றத்திற்கு 
ெதாி  ெசய்யப்பட்டார். அக்காலப் பகுதியிேல என  தந்ைத 
எம்.ஈ.எச். மஹ் ப் அவர்க ம் அந்தத் ேதர்த ேல ெவற்றி 
ெபற்  பாரா மன்றத்திற்கு ெதாிவானார். அதன் லம் என  
தந்ைதேயா  ெந ங்கிப் பழகுகின்ற வாய்ப்  அவ க்கு 
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கிைடத்த . மாவட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அபிவி த்தி 
விடயங்களிேல ெந ங்கி ேவைலெசய்யக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
அவர்க க்குக் கிட் ய . அந்த வைகயிேல, தன  
கடைமகைள மிக நிைறவாகச் ெசய்த ஒ  பாரா மன்ற 
உ ப்பினரான இவர், ன்னர் த்தசாசன, சமய அ வல்கள் 
பிரதி அைமச்சராக ம் பணியாற்றினார்.  

இலங்ைக அரசியல் வரலாற்றிேல தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர இ வைர அங்ேக 
அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள ஒேர அைமச்சராக இ ந்தவர் 
அமரர் எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன அவர்கள் என்ப  
ெப ைமக்குாிய ஒ  விடயமாகும். தனக்கு வாக்களித்த 
ெப ம்பான்ைமச் சிங்கள மக்க டன் மிக ம் சிேநக ர்வமான 
உற கைளப் ேபணிய ஒ  மனிதெரன்றால் அ  மிைகயாகா . 
தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற ெவ கல் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவிேல 
ஒ ங்கிைணப் க் கு த் தைலவராக நியமிக்கப்பட்டதன் லம் 
அங்கு தமிழ் மக்க க்குத் ேதைவயான அபிவி த்திகைள 
ேமற்ெகாண்ட மற் ம் அவர்க ைடய க த் க்கைள 
ெவளிப்ப த்திய ஒ வராக அவர் இ ந்தார். தன்ேனா  
ெந க்கமாக இ ந்த ஸ் ம் மக்க க்குத் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்கி ள்ளார். ஸ் ம் பகுதிகளின் 
அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் பல ஒ க்கீ கைள ம் இவர் 
ெசய்தி க்கிறார். அதிகாாிக ட ம் ெபா மக்க ட ம் 
நல் றைவப் ேபணி வந்தவர்; நைகச்சுைவயாகப் ேபசுகின்ற 
மனப்பான்ைம ெகாண்டவர். கூட்டங்களிேல நைகச்சுைவ 
யாகப் ேபசி, அவற்ைறக் கலகலப்பாக நடத்தியவர் காலஞ் 
ெசன்ற எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன அவர்கள் என்பைத ம் 
இந்த இடத்திேல கூறேவண் ம்.  

இவர் 2012ஆம் ஆண்  த்தசாசன பிரதி அைமச்சராகப் 
பதவி வகித்த காலப்பகுதியில், ேதசிய மீலாத் விழாைவ 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியாவில் நடத்திய 
ெப ைம ம் அந்தக் காலப்பகுதியிேல சர்வேதச மட்டத்தில் 
நடத்தப்பட்ட குர்ஆன் மனனப் ேபாட் யில் த டம் ெபற் , 
இலங்ைகக்குப் ெப ைம ேசர்த்த மாணவைன அந்த நிகழ் க்கு 
அைழத் க் ெகளரவித்த ெப ைம ம் அவைரச் சா ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்தில் ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

தான் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய ேச வில ெதாகுதியிேல 
க்கியமான நகரமாகக் க தப்ப ம் கந்தளாய் பிரேதசம் 

பல்ேவ  வழிகளி ம் அபிவி த்தியைடவதற்காக அவ ைடய 
காலப்பகுதியில் ப் பங்களிப்ைப ம் இவர் 
ெசய்தி க்கின்றார். சில க்கிய அ வலகங்கள் கந்தளாயில் 
அைமயப்ெபற ேவண் ம் என்ற  அ ப்பைடயில் அதற்காகப் 
ேபாரா யவர். அதன் பிரகாரம், கிழக்கு மாகாணத் க்கான 
மத்திய சுற்றாடல் அபிவி த்தி அ வலகத்ைதக் கந்தளாயில் 
அைமத்த ெப ைமைய ம் அமரர் எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். 
குணவர்தன அவர்கள் ெபற்றி க்கின்றார்.  

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் அராஜக ஆட்சிைய 
க்குக் ெகாண் வந் , நல்லாட்சிைய 

ஏற்ப த் வதற்கான தற்கட்டப்ப யில் அந்த அணியி ந்  
ெவளிேய வந்தவர்களில் எங்க ைடய குணவர்தன அவர்க ம் 

க்கிய இடத்ைத வகிக்கின்றார். அவ ைடய பங்களிப்ைபக் 
ெகளரவப்ப த் ம் ேநாக்கில், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் அவைர அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள 
அைமச்சராக நியமித்தார். அதன் காரணமாக, அவர் எம  
மாவட்டத் க்கு ெப ைம ேத த்தந்தி க்கின்றார். இவர் 
ெதாட் ச்ெசன்ற பணிகைளத் ெதாடர்ந்  ன்ென க்கும் 
தார்மீகப் ெபா ப்ைப இவ ைடய மகனான நளின் 
குணவர்தன அவர்கள் ஏற்றி க்கின்றார். தந்ைதயின் வழியில் 

ெசன்  அவர  ெபயைர  நிைலநி த்த ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கில், தனயன் அரசிய ல் குதித்தி க்கின்றார். அவ க்கு 
நான் இந்த இடத்திேல என  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நல்ல பண் கள் பலவற்ைறத் தன்னகத்ேத ெகாண் ந்த 
ஒ  த்த அரசியல்வாதிைய நாம் இழந் ள்ேளாம். என்ைனப் 
ேபான்ற இளம் அரசியல்வாதிகள் இவர  அ பவங்கைளப் 
பகிர்ந் ெகாள் ம் வாய்ப்ைப இழந் ள்ேளாம். யார் என்ன 
ெசான்னா ம், அமரர் எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன 
அவர்களின் இழப்  நிரப்ப யாத ஓர் இழப்பாகத்தான் 
இ க்கின்ற . அன்னா ைடய இழப்பினால் 
கவைலேயா ள்ள கு ம்பத்தின க்கு என் ைடய ஆழ்ந்த 
அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , அவர் 
எங்க ைடய மாவட்டத்தில் எவ்வா  ெசயற்பட்டாேரா, 
அேதேபான்  அவர் விட் ச்ெசன்றி க்கின்ற பணிகைள ம் 
அரசியைல ம் அவ ைடய மகன் நளின் குணவர்தன அவர்கள் 
ெதாடரேவண் ெமன ம் அவ்வாேற அங்கி க்கின்ற  
மக்க க்காக ம் குரல் ெகா க்கேவண் ெமன ம் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා 

 
[අ.භා. 4.10] 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය  පිළිබඳව ෙශෝක පකාශ කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙපෞද්ගලිකව මා ෙවනුෙවන්, මා නිෙයෝජනය 
කරන  ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායම ෙවනුෙවනුත් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා පළමුෙවන්ම 
පාර්ලි ෙම්න්තුවට පැමිණිෙය් 1989 වර්ෂෙය්දීයි. එතුමා ඊට දීර්ඝ 
කාලයකට ෙපර  සිට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල ෙයදුණු ෙකෙනක්. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
පිළිබඳව සෙහෝදර මන්තීවරුන් දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළ නිසා මම 
ඒ කරුණු නැවතත් කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

මා එතුමන්ව හඳුනා ගත්ෙත්1994න් පසුවයි. මම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශකවරයකු හැටියට කටයුතු කළ  
කාලෙය්, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සැකසීම සඳහා කටයුතු 
කරමින් සිටින අවස්ථාෙව්දී, නැ ෙඟනහිර පළාත නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරයකු හැටියට විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ගැටලුව ගැන,  
උතුර - නැ ෙඟනහිර පශ්නය පිළිබඳව එතුමා ෙනොෙයකුත් 
අවස්ථාවල අපත් සමඟ සාකච්ඡා කළා. එතැනදී තමයි  මට 
පළමුෙවන්ම එතුමා හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වුෙණ්. එතුමා ෙකටි 
කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. ඒ කාලෙය් මට එතුමාව 
හමු වුෙණ් පළාත් සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් වැඩමුළු කිහිපයකදීයි.  සම්පත්දායකයකු හැටියට එම 
වැඩමුළුවලට මමත් සම්බන්ධ වුණා. නැවත මට එතුමාව හමු 
වුෙණ් එම කාලය තුළයි.  

මට එතුමා සමඟ කිට්ටුෙවන් කටයුතු කරන්න ට ලැබුණු ඊළඟ 
අවස්ථාව  2014 අවසාන භාගයයි. 2015 ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් සිදු කළ ෙවනසට  එතුමා දුන් දායකත්වය පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාෙව් දී දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා වුණා. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් හැටියට සිටි වර්තමාන ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
21වැනිදා  ඒ අභීත තීරණය ගත් ෙවලාෙව්  එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් එතුමා සමඟ ඒ තීරණයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ආණ්ඩුෙවන් එළියට ආවා. ඊට මාස ෙදකක් පමණ ෙපර සිට එතුමා 
අපත් එක්ක ඒ වැෙඩ්ට සම්බන්ධ වුණා. අපි කණ්ඩායමක්  
විෙශේෂෙයන්ම චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
මූලිකත්වෙයන් - මම හිතන විධියට සැප්තැම්බර් මාසෙය් විතර සිට 
- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විවිධ ෙද්ශපාලනඥයන් සමඟ කටයුතු 
කරමින් සිටියා.  

චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් උපෙදස් පරිදි මා කිහිප 
වතාවක්ම එතුමාව ඉතාමත් රහසිගතව හමු වුණා. එහිදී ෙවනත් 
අයත් සිටියා, එතුමන්ලාත් හමු වුණා. එතුමන්ලාෙගන් සමහරු 
අන්තිමට ආෙව් නැහැ; සමහරු ආවා. ඒ කාලය ඉතාමත් භයානක 
කාලයක්. හමුවීමට තබා දුරකථනෙයන්වත් කථා කරන්නට 
පුළුවන් කාලයක් ෙනොෙවයි, එදා තිබුෙණ්. ෙමොකද, අෙප් 
දුරකථනවලට සවන් ෙදන බව අපි දැනෙගන සිටියා. නමුත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඒ ෙවනසට සහභාගි ෙවලා පැවැති 
ආණ්ඩුෙවන් එළියට ආපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙනක් 
මන්තීතුමන්ලා, අපි සම්බන්ධකම් පවත්වන්නට ෙවනත් කම සහ 
විධි ෙසොයා ගත්තා. එන්ෙන් කවුද, එන්න ඉඩ තිෙබන්ෙන් කවුද,  
කථා කරන්ෙන් කවුද කියලා අපි ලැයිස්තු හැදුවා. නමුත් අපි දැන 
ෙගන සිටියා, කථා කරන සියලු ෙදනාම එන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
ෙමොකද, අපි දැනෙගන සිටියා, තිබුණු පීඩනය කුමක්ද කියා. ඒ 
ෙවලාෙව් ආණ්ඩුෙවන් එළියට එන එක ජීවිතය පරදුවට තබා 
කරන වැඩක්. අපි දිගටම ලැයිසත්ු හදමින්, අරයා එයිද දන්ෙන් 
නැහැ, ෙමයා එයිද දන්ෙන් නැහැයි කිය කියා tick කර-කර සිටියා. 
නමුත් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය දිගටම කියපු ෙදයක් තමයි, 
කවුරු ආෙව් නැතත්, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
එනවාමයි කියන එක. ඒ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයටම 2014 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 21වන දා දවල් ආහාරය ගන්නට ඔන්න-
ෙමන්න කියලා තිබියදී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් එක්ක 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් නිවසට ආපු බව මට ෙහොඳට මතකයි. එදා හවස නව 
නගර ශාලාෙව් පැවති සුපසිද්ධ පුවත් පත් සාකච්ඡාවට -මාධ්ය 
සාකච්ඡාවට- ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් සමඟ එතුමා 
සහභාගි වුණා. ඉන් පසුව මැතිවරණ කාලෙය්දී එතුමාත් සමඟ 
ඉතාමත් කිට්ටුෙවන් කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමාෙග් දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ගැන කථා කරන ෙකොට 
එතුමාෙග් ජීවිතය පිළිබඳව රසවත් පරණ කථාන්දර කියපු ආකාරය 
මට මතකයි.  එතුමා නිහතමානි, පියමනාප පුද්ගලෙයක්. 
එතුමාෙග් විස්තර එතුමා කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ තුළින් අපි 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඉෙගන ගත්තා.  

ඉන් පසුව පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජයගහණය කරවන්නට අප සියලු ෙදනාම පණ එපාය 
කියලා වැඩ කළා.  එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ 
සඳහා රට පුරා පැවති රැස්වීම්වලට, සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා. 
ඒ තුළින් අපට පුළුවන් වුණා, ඒ ෙවනස කරන්නට. එතුමා විසින් 
නැ ෙඟනහිර පළාතටත්, රටටත් කරන ලද ෙසේවය ඉතිහාසයට 
එකතු වන අතර එතුමා පිළිබඳව ඉතිහාසෙය් ලියෙවනවා නම්, 
එතුමා පිළිබඳව රන් අකුෙරන් ලියෙවන්ෙන් ජනවාරි 08වන දා සිදු 
කළ ෙවනසට එතුමා දුන්නු දායකත්වය පිළිබඳවයි. අපිත් එක්ක 
කලින් කථා කරන ෙකොට වීරයන් වාෙග්, "අපි නම් එනවාමයි" 
කියපු සමහරු ෙනොෙයකුත් බලපෑම්වලට යටත් වුණා. තමන්ට 
ලැබුණු ෙවනත් දව්යමය ෙහේතු නිසා සමහරු ආෙව් නැහැ. නමුත් 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා එෙහම ෙනොෙවයි. එතුමා 

ඒ අවස්ථාෙව්දී භය නැතුව ඒ අභීත පියවර ගත්තා. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනය  ඉතිහාසය ගැන ලියෙවන ෙකොට  වැදගත්ම 
සාධකය වන්ෙන්, එතුමා භය නැතුව, ජීවිතය එපාය කියා ගත්  ඒ 
පියවරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි 08වන දිනට කිට්ටු වනෙකොට  
අෙප් පයත්නය සාර්ථක වීම පිළිබඳව අපි ෙදෙදනා තුළ  සැකයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් එදා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එතුමා  
ආණ්ඩුෙවන් එළියට එන ෙකොට ඒ විශ්වාසය එතුමාට ෙනොතිබුණා 
ෙවන්න පුළුවන්. විශ්වාසයක් තිබුණත්, නැතත්, එදා  එතුමා 
නිවැරැදියි කියා හිතපු ෙද් කළා. ඉන් පසුව අෙප් යහ පාලනය 
ආණ්ඩුව පිහිටුවා, පුළුවන් ආකාරයට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ෙවනස්කම් සිදු කරලා, අෙගෝස්තු මාසෙය් මැතිවරණයක් 
පැවැත්වූවා.  

අෙගෝස්තු මැතිවරණයට ෙපර එම්. ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙගයි, මෙගයි ෙදෙදනාෙග්ම නම් සඳහන් ෙවලා තිබුෙණ් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ජාතික ලැයිස්තුව තුළයි. 
නමුත් අපි දායක ෙවලා ෙවනස් කරපු පාලනය තුළ සිටි 
පුද්ගලයන් - ඉවත් කරපු පුද්ගලයන් - නැවත එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙයන් ඡන්දය ඉල්ලන තත්ත්වයක් ඇති වුණාම, 
එතුමාටත්, අපටත් විශාල කනගාටුවක් ඇති වුණා. අප විසින් 
පරාජය කරන ලද ඒ පුද්ගලයන් සමඟ නැවත එකම මැතිවරණ 
ලැයිස්තුවක ඉන්නවා දැක්කාම අපට කනගාටුවක් දැනුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම වාමාංශිකෙයක් හැටියට මුළු ජීවිත කාලයම 
ගතකරපු මට පශ්නයක් ඇති වුණා, ෙම් ෙවලාෙව් ෙමොකද 
කරන්ෙන් කියලා. මට මතකයි, ඒ ෙවලාෙව් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා මා මුණගැහිලා කිව්වා, "ජයම්පති, ඔබතුමා 
ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් ඉඳලා සමසමාජකා රෙයක් බව මම 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමයි මමත්. ෙප්න්ෙන් නැද්ද, මම නිල් 
සාටකය දමාෙගන ඉන්ෙන්. ෙමෙතක් මෙග් මුළු ජීවිත කාලයම 
ගත කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ෙද්ශපාලන කන්යාභාවය 
ආරක්ෂා කරෙගන ෙමතැන ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ මන්තීතුමා" 
කියලා. එතුමා කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ වාෙග්ම, "ෙද්ශපාලන 
කන්යාභාවය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ. 
ජනවාරි 8වැනිදා අපි ලබාගත් ජයගහණය අෙගෝස්තු මාසෙය්දී 
සම්පූර්ණ කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් තිත්ත ෙබෙහත ෙබොන්න 
ෙවනවා." එතුමා "තිත්ත ෙබෙහත" වශෙයන් අදහස් කෙළේ, අෙප් 
මුළු ජීවිත කාලයම අෙප් විරුද්ධවාදීන් හැටියට කටයුතු කරපු 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් සලකුණ 
යටෙත් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්නට සිදුවීමයි.  

අවසාන වශෙයන්, මෙග් පක්ෂයත් තීන්දු කළා, ඒ විධියට 
කටයුතු කරන්න. එතුමා, අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා, රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, ෙවනත් නායකයින් ෙමහා පැත්තට 
ඇවිල්ලා ඔවුන් සමඟ එකතු ෙවලා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා ඇති 
කළ ෙවනස සම්පූර්ණ කරන්න අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ඊට දායක 
වුණා. එතුමාට අලුත් ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් ඇමතිකම ලැබුණා. මීට 
කලින් කථා කළ සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් කිව්වා වෙග්, ඉඩම් 
සංවර්ධන නිලධාරිෙයක් හැටියට ජීවිතය පටන් ගත් එතුමා අවසන් 
හුස්ම ෙහළුෙව් ෙම් රෙට් ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියටයි. අවසාන 
කාලෙය් එතුමා අසනීප ෙවලා සිටියා. ඊට පසු එතුමාට තරමක් 
ෙහොඳ වුණා. පසුව අපි හිතුවා, එතුමා තවත් දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් 
ෙවයි කියලා. නමුත් අෙප් අවාසනාවට එතුමා අෙපන් ෙවන්ව 
ගියා. 

දැන් එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අප ෙමෙසේ ෙශෝකය 
පකාශ කරන අතර, එතුමා ෙපනී සිටිමින් ජනවාරි 8වැනිදා ඇති 
කළ ෙවනස, අෙගෝස්තු මාසෙය් සම්පූර්ණ කරපු ෙවනස; ඒ ඇති 
කරපු ෙවනස දීර්ඝ කාලීනව පවත්වාෙගන යෑමට අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. එතුමා භය නැතුව එළියට ඇවිල්ලා පරාජය කරපු 
බලෙව්ගවලට නැවත ෙම් රෙට් හිස ඔසවන්නට ඉඩ ෙනොදී ඒ 
ජයගහණය සම්පූර්ණ කිරීමට අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. අපට 
එතුමා ෙවනුෙවන් කළ හැකි උතුම්ම කාර්ය වන්ෙන් එයයි. 
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ගරු කථානායකතුමනි, මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් අභාවය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් බහුතරය 
ෙවනුෙවනුත්, ෙපෞද්ගලික වශෙයන් මෙග්ත් ෙශෝකය ගුණවර්ධන 
මැතිනිය සහ එම පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවත පුද කරන අතර, 
එතුමාෙග් ෙසේවය අහිමි වුණු, විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමලෙය් 
කන්තෙල් පෙද්ශෙය් ජනතාවට අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින්, 
එතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 

 [4.21 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Speaker, for giving me this 

opportunity to take part in the Vote of Condolence  on the 
demise of my dear Friend, the late Hon. M.K.A.D.S. 
Gunawardana. 

In 1978, after the victory of the UNP, under the 
leadership of the late Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike, 
he came into politics. We, the late Hon. M.K.A.D.S. 
Gunawardana and I, started our politics under the 
leadership of the late Hon. (Mrs.) Sirimavo Bandaranaike. 
Actually, it was a very difficult time, but without any fear, 
he started his political career. I too was with him. 

In 1989, I remember, we contested and even though I 
lost by a few hundred votes, he was elected to Parliament. 
Till 1994, we built up the party; he was responsible for 
building up the party. Then onwards, he rose up, 
organized and helped the party and he was always there. 
Later on, I remember, due respect was given to him with a 
place in the Governments of Madam Sirimavo 
Bandaranaike and President Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga. Not only did he organize the party and 
form the Government, but also looked after the interests 
of the people in the party.  

However, during the last SLFP Government, under the 
leadership of former President Mahinda Rajapaksa, due 
respect was not given to him. He was grumbling in 
frustration. That is why after being in that party for such a 
long period, for almost 25 to 30 years, I remember, that 
every time we met, he used to say, “I do not know the 
party that we organized and formed; we may have to 
leave.”  Finally, due to the problems and frustrations, he 
left the party, for which he suffered for so long, along 
with His Excellency the President. 

I went and helped him at the last Provincial Council 
Election. I was put to Kinniya. When I went to his 
electorate and to his house, I was shocked to see that he 
was living in a small house. I asked him, “Amathithuma, 
why is this?” He said, “I am a villager. I want to lead the 
life of a villager. That is why I am living in this village. 
Until I die, I will live in this village.” I can still remember 
that. We were friends right throughout. During that 
election, I was put to Kinniya and Mutur, both of which 
are Muslim areas. There were a lot of Muslims who were 

saying, "Definitely, our first manape will go to 
'M.K.A.D.S'." The reason why they said that was because 
during the time of the war, Kinniya was facing a lot of 
problems created by the LTTE and every time the village 
was affected, whether he was a Minister or a Member of 
Parliament, he was one of the first Members of 
Parliament to go there. He helped not only the Muslims, 
but all communities living in that area. That was the 
attitude of this late gentleman, whom the people of Mutur 
and Kinniya will never forget.  

I remember, when he was a Minister, I used to go to 
his Ministry. There, I could see many people from almost 
all over the country. Even then, he was sick. But, 
sometimes, he used to go for his lunch around 3.00 p.m. 
or 3.30 p.m. I also stayed with him. I used to ask him, 
“Why is this?" He said, "People come from places miles 
and miles away to meet me. So, my going out for lunch is 
not going to help them.”  That was his attitude. Every 
time, he used to tell his officers, "I do not want to see 
these people coming back again with the same problem. 
So, try to solve their problems". That was one  good 
characteristic I saw in him.  

He also helped me with the political activities of my 
electorate. I can remember, during the last General 
Election, the Hon. Prime Minister came to Puttalam for 
an election meeting. The late Hon. M.K.A.D.S. 
Gunawardana was not scheduled to speak at that meeting, 
but he came to Puttalam and told me, “You have been a 
friend for a long period and have been together in 
politics. During the last two elections, you came to my 
electorate and helped me. Therefore, it is my duty to 
come and help my long-time friend.”  

So, Sir, I not only lost a good friend, but also a good 
politician. Therefore, I take this opportunity, on behalf of 
my Party, the ACMC, and my Leader, the Hon. Risad 
Badhiutheen, to share our sorrow with the family of the 
late Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana and express our 
sympathy to them.  

Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම කථාවත් සමඟ, ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ෙමයින් අවසන් 

ෙවනවා. 

ගරු මන්තීවරුනි, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සහ හිටපු ඉඩම් 
අමාත්ය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස් . ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය 
පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මම ද ඒ සමඟ එකතු වීමට 
කැමැත්ෙතමි. එතුමා ඉතාමත්ම කිට්ටුෙවන් ආශය කිරීෙම් 
අවසථ්ාව මටත් ලැබුණා.  

අද දින රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව්, එනම් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි.  

සභාව කල් තැබීම, ගරු සභානායකතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා. 

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ''ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

මූලාසනය ගත යුතුය''යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
උසස ්ෙපළ විභාගෙය්දි නුවර එළිය දිසත්ික්කෙය් 

සිසුන්ට සිදු වූ අසාධාරණය  
உயர்தரப் பாீட்ைசயில் வெர யா மாவட்ட 

மாணவர்க க்கு ஏற்பட்ட அநீதி 
 INJUSTICE CAUSED TO STUDENTS OF NUWARA ELIYA 

DISTRICT AT ADVANCED LEVEL EXAMINATION  
 
[අ.භා. 4.29] 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

''නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් පිටත දිස්තික්කයන්හි අධ්යාපනය ලැබූ ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා එම දිස්තික්කෙයන් අයදුම් කිරීම 

නිසා, සත්ය වශෙයන්ම එම දිස්තික්කෙයන් අධ්යාපනය ලැබූ ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවී ඇත. 

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පහත සඳහන් පාසල්වල ෙමම අවිධිමත් කියාව 
සිදුවී ඇති බවට ෙචෝදනා එල්ලවී තිෙබ්. 

1. හැටන් හයිලන්ඩ්ස් විදුහල 
2. තලවකැෙල් ෙදමළ විදුහල 
3. හැටන් ෙබොස්ෙකෝ විදුහල 
4. හපුගස්තලාව අල්මින් හාජ් විදුහල 
5. ෙපන්ටර් අනුස්මරණ විදුහල 
6. ශුද්ධ වූ තිත්ව විදුහල 
7. ෙඩල්ටා ගැමුණු පුර විදුහල 
8. ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහල 
9. ෙබොස්ෙකෝ විදුහල 
10. සරස්වතී විදුහල 

ෙම් සම්බන්ධව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ රහස් ෙපොලීසිය එක්ව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර, සත්ය තත්ත්වය ෙමම සභාවට දැන්වීමට 
කටයුතු කරන ෙලසත්, 

එෙලස අවිධිමත් කියා සිදුවී ඇත්නම්, වංචාවට සම්බන්ධ වී ඇති 
පුද්ගලයින්, නිලධාරින් සම්බන්ධව කුමන කියා මාර්ගයක් අනුගමනය 
කරන්ෙන්ද යන්නත්, ෙමම ෙහේතුව නිසා අසාධාරණයට ලක්වූ නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් සිසුන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට ගනු ලබන කියා මාර්ග 
ෙමම සභාවට දන්වන ෙලසත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කර 
සිටිමි.''  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව මම 
මීට කලිනුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් කරුණක් ෙගන හැර පෑවා. 
ඊට පසුව, අධ්යාපනය සම්බන්ධ රාජ්ය ඇමතිවරයා මාධ්ය 
සාකච්ඡාවකදී ෙම් ගැන අදහස් දක්වා තිබුණා. නමුත්, ෙම් පශ්නය 
විසඳීමට අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ෙම් වන විට ෙගන ඇති 
පියවර පිළිබඳව හරියාකාරව දැන ගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් 
පිළිබඳව බරපතළ ෙනොසන්සුන්තාවක් ෙම් වන විට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කය තුළ තිෙබන නිසා, ෙම් කියාවට එෙරහිව කටයුතු කළ 
යුතුයි. ෙමයින් වැඩිපුර අසාධාරණයට ලක් වන්ෙන්, හීතෙල් ගැහි 
ගැහී ඉෙගන ගන්නා ෙදමළ දරුවන් වාෙග්ම සිංහල සහ මුස්ලිම් 
දරුවන්. ෙමවන් අතිශය දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටෙත් ඉෙගන ගනු 
ලබන ෙම් දරුවන්ෙග් පශ්නය ගැන උනන්දු ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් විවිධ 
සංවිධානවල තිෙබන උනන්දුව නිසා, ෙම් පශ්නය නැවතත් ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට මා කල්පනා කළා. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ෙම් ෙවනුෙවන් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී ඉඳලා, ෙම් 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සම්බන්ධෙයන් අප සතුටු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්, ''දරුවන්ෙග් අධ්යාපන 
අයිතිය සුරැකීෙම් සංවිධානය'' ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක්, ඒ 
වාෙග්ම, ගුරුවරු කිහිප ෙදෙනක් සහ ෙදමව්පියන් ෙම් පිළිබඳව 
අප දැනුවත් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නෙය් ස්වභාවය 
පිළිබඳව යම් අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා, මට ලැබී තිෙබන 
ෙව්ලාව තුළ, මට ලැබී තිෙබන දිවුරුම් පකාශ අතරින් එකක් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙම් 
පිළිබඳව ඇමතිතුමාට අවෙබෝධයක් තිෙබන බව මා ෙහොඳින්ම 
විශ්වාස කරනවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන් ෙමය දැන 
ගත යුතුයි. එම දිවුරුම් පකාශෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

දිවුරුම් පකාශයයි. 

අංක 22, බෙරොස්පාර, හාවාඑලිය, නුවරඑළිය හි පදිංචි ජයෙද්ව සිසිල් 
ජාලියෙගොඩ (ජා.හැ.අ. 60351990 v) වන මම ෙරෝමානු කෙතෝලිකෙයකු 
වශෙයන් අවංකවද, සත්ය ෙලසද, ගරු ගාම්භීරතා පූර්වකවද දිවුරා පකාශ කර 
සිටින වග නම්, 

01. ඉහත දිවුරුම් පකාශකද පහත සිද්ධි පකාශකද මම වන අතර, මා පහත 
පකාශ කරන කරුණු මාෙග් පුද්ගලික දැනුම අනුව පකාශ කරන බව 
වගකීෙමන් පකාශ කර  සිටිමි. 

2039 2040 



2016 අෙගෝස්තු 26 

02. මා නුවරඑළිෙය් ස්ථිර පදිංචිකරුෙවකු වන අතර නුවරඑළිය ශාන්ත 
ෙසේවියර් විද්යාලෙයන් සහ නුවරඑළිය ගාමිණී මධ්ය මහා විද්යාලෙයන් 
(වර්තමානෙය් ගාමිණී ජාතික පාසැල) අධ්යාපනය ලැබූ බව මා පකාශ 
කර සිටිමි. 

03. වර්ෂ 1991 මාර්තු 01 වන දින සිට අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉංගීසි උප ගුරුවරෙයක් වශෙයන් පත්වීමක් ලැබූ පසුව පුහුණු ඉංගීසි 
ගුරුවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරන බව මා පකාශ කර සිටිමි. 

04. මා නුවරඑළිය ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහෙල් සහ නු/ ධර්මපාල විදුහෙල් 
ඉංගීසි ගුරුවරෙයකු ෙලස ෙසේවය කර ඇති බව මා පකාශ කර සිටිමි. 

05. වර්ෂ 2012 විදුහල්පති විභාගය සමත්වීෙමන් අනතුරුව ශාන්ත 
ෙසේවියර් විදුහලට සහකාර විදුහල්පති ෙලස පත්වීමක් ලැබ එහි සිංහල 
අංශෙය් උප විදුහල්පති ෙලස 2016-02-29 වන දින දක්වා ෙසේවය කළ 
බව මා පකාශ කර සිටිමි. 

06. 2016-03-01 වන දින සිට නු/ධර්මපාල පාථමික විදුහෙල් විදුහල්පති 
ෙලස මා කටයුතු කරන බව වැඩි දුරටත් පකාශ කර සිටිමි.  

07. මා නුවරඑළිය ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහෙල් ෙසේවය කළ කාලය තුළ පහත 
කරුණු නිරීක්ෂණය කළ බව පකාශ කර සිටිමි. 

08. නුවරඑළිය ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහෙල් උසස් ෙපළ ෙදමළ මාධ්යෙය් 
විද්යා විෂය ධාරාවට පන්ති පැවැත්වීමට පන්ති කාමරයක් තිබුණද එහි 
කිසිදු ළමෙයකු 2014 සිට 2016 දක්වා ෙනොසිටි අතර විටින් විට පැමිණි 
උසස් ෙපළ විද්යා අංශ ගුරුවරුන්ට ෙසේවය කිරීමට ළමුන් ෙනොසිටි 
බවද මා පකාශ කර සිටිමි.  

09. ළමුන් කිසිෙවකුත් ෙනොසිටි උසස් ෙපළ විද්යා අංශයට විභාගය සඳහා 
ළමුන්ෙග් නම් සටහන් කර විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවීෙමන් 
අනතුරුව ශාන්ත ෙසේවියර් පාසෙල් ළමුන් ෙලස එම විභාග 
මධ්යස්ථානෙය් ළමුන් උසස් ෙපළට විද්යා අංශෙයන් ලියා ඇති බවට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට ලැබුණ බව මා පකාශ කර සිටිමි. 

10. ඒ අනුව ෙම් ගැන 2016 අවුරුද්ෙද් මා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ 
අතර එහිදී පහත කරුණුද මා නිරීක්ෂණය කළ බව වැඩි දුරටත් මා 
පකාශ කර සිටිමි. 

11. ස්ෙටෆානි නම් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ළමෙයකු සහ අලවතුෙගොඩ 
කාර්ෙසේල් මුදලාලිෙග් ළමෙයකු ඇතුළු ළමුන් 05 ෙදෙනකු පමණ 
නීත්යනුකූල ෙනොවන අන්දමින් (නුවරඑළිෙය් කිසිදු පදිංචියක් 
ෙනොමැතිව) පාසැෙල් උසස් ෙපළ අංශයට ඇතුළත්ව සිටි බවට ෙපනී 
ගිය බව මා පකාශ කර සිටිමි.  

12. එයට අමතරව 2016-03-01වන දිෙනන් පසු ෙමම විභාගය ලියන 
අවස්ථාව වන විට ඉහත කී ළමුන් 05 ෙදනාට අමතරව තවත් විශාල 
පිරිසක් ශාන්ත ෙසේවියර් විද්යාලෙය් ළමුන් ෙලස උසස් ෙපළ විද්යා 
අංශෙයන් විභාගයට ෙපනී ඇති බවට මා හට දැන ගැනීමට ලැබී ඇත. 

13. ... යන අය එකතු වී සෑදූ උසස් ෙපළ පාසැල අයඳුම් නාම ෙල්ඛනයට 
මාෙග් අත්සනද ලබා ගත් බව මා පකාශ කර සිටිමි. 

14. නුවරඑළිය ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහෙල් විදුහල්පතිවරයා සහ නාදන් යන 
අය ෙගන ගිය පරිපාලනය තුළ කිසිදු පශ්න කිරීමක් ෙහෝ සත්ය ෙසොයා 
ගැනීමට මා හට අවස්ථාවක් ෙනොතිබුණ අතර විභාග අයඳුම් 
නාමෙල්ඛනෙය් හිස්තැන් තබා තිබූ අතර මා අත්සන් කිරීෙමන් 
අනතුරුව එම හිස්තැන්වලට ළමුන්ෙග් නම් විද්යා අංශයට ඇතුළත් 
කර ඇති බවට මා ෙබොෙහෝ දුරට විශ්වාස කරමි.  

15. ඒ අනුව මා අත්සන් කිරීෙමන් අනතුරුව විභාග අයඳුම්කරුවන්ෙග් නම් 
ඇතුළත් කර ඇති බවට වැඩි දුරටත් මා පකාශ කර සිටිමි.  

16. 2014 සිට 2016 දක්වා උසස් ෙපළ විද්යා පන්ති කිසිවක් නුවරඑළිය 
ශාන්ත ෙසේවියර් විද්යාලෙය් ෙනොතිබූ බවද එෙලස විද්යා විෂය සඳහා 
සිසුන්ෙග් නම් ඇතුළත් කර ඇත්නම් එය විශාල වංචනික කියාවක් 
බවත් මා පකාශ කර සිටිමි.  

17. ඒ අනුව 2016 වසෙර් මා හට ඇති වූ බලවත් සැකය මත මා විසින් 
ඡායාරූප ගැනීමක්ද ළමුන්ෙග් කළ අතර එම ඡායාරූපද මා සතුව ඇති 
බව මා වැඩි දුරටත් පකාශ කර සිටිමි.  

18. ෙමම වැරදි සහගත කියාව පාලනය කිරීමට එම විදුහෙල් සිංහල අංශය 
භාරව සිටි නිෙයෝජ්ය විදුහල්පති වූ මාහට කිසිදු අවස්ථාවක් 
ෙනොලැෙබන පරිදි සියලු කටයුතු නාදන් නැමැති ගුරුවරයා සමඟ 
විදුහල්පති කරනු ලැබූ බවද  මා පකාශ කර සිටිමි.  

19. සත්ය වශෙයන් නුවරඑළිෙය් ඉපිද එහි දැඩි දුෂ්කරතා මැද අධ්යාපනය 
ලබන දරුවන්ට සිදු වී ඇති අසාධාරණය නිවැරදි කිරීම සඳහා ඕනෑම 
පරීක්ෂණයකදී සාක්ෂි ලබා දීමට මා සූදානම් බවද වගකීෙමන් පකාශ 
කර සිටිමි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහු ෙමය 2016 අෙගෝස්තු මස 
04වන දින දිවුරුම් ෙකොමසාරිස්වරෙයක් මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
දිවුරුම් පකාශයක්. ෙම් කාරණය පිළිබඳව  අෙගෝස්තු 24ෙවනි දා 
“Daily Mirror” පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. 

 

“Investigations reveal that 305 outsiders sat GCE (A/L) at schools 
in Nuwara Eliya."  

ෙෂල්ටන් ෙහට්ටිආරච්චි කියන මාධ්යෙව්දියා තමයි එෙසේ 
වාර්තා කර තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඉහතින් කියවන ලද 2016 අෙගෝස්තු මස 04 වන දින දරන දිවුරුම් 
පකාශය සහ 2016 අෙගෝස්තු මස 24ෙවනි දින “Daily Mirror” 
පුවත් පෙත් මාධ්ය වාර්තාව සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කරුණ පිළිබඳව නුවර 
එළිය දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී නුවර එළිය දිස්තික් 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා ෙම් ආකාරයට පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. This article states, I quote: 
  

"Nuwara Eliya Zonal Director of Education Amarasiri Piyadasa 
informed the District Coordinating Committee that the ongoing 
investigations had revealed that 305 students from other districts 
had sat the GCE Advanced Level Examination this year from 
Nuwara Eliya schools and that this number could increase to at least 
500 as the investigations continued.” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවර එළිය දිස්තික්කෙය් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු 
කරන අධ්යාපනය පිළිබඳ රාජ්ය ඇමතිවරයාෙග් පකාශය ඒ 
වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා.  

"State Minister of Education, the Hon. V.S. Radhakrishnan said, 
'the Principals involved in the racket had taken up arms against him 
and that they even threatened legal action against him'. He said an 
organized group was preparing to stage a protest by raising black 
flags against the exposure of the racket, but he was determined to 
prevent such examination malpractices from taking place next year. 
He said he would streamline the procedure applicable to 
examination to prevent the recurrence of similar irregularities."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂතුමා කියනවා, "පරීක්ෂණ තවදුරටත් 
පැවැත්වුවෙහොත් ෙම් පමාණය 500ක් විතර ෙව්වි, දැනට 305ක් 
හඳුනාෙගන ඉන්නවා" කියා. දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී 
කළ පකාශය අනුව අධ්යාපන රාජ්ය ඇමතිවරයා කියනවා, දැන් 
යම් යම් කණ්ඩායම්වලින් එතුමාට තර්ජනත් ඉදිරිපත් ෙවනවා 
කියලා. ෙම් පශන්ය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු ෙවලා 
තිබුණු බවත් මා දන්නවා. නමුත්, ෙම් රාජ්ය ඇමතිවරයාම කියන 
පරිදි යම් බලපෑම් පවා තිෙබනවා නම්, ෙම් සම්බන්ධව නුවරඑළිය 
දිස්තික්කය තුළින් මතුවිය හැකි, මතු විය යුතුව තිෙබන බරපතළ 
විෙරෝධය එක පිරිසකට පමණයි සීමා ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා 
අපට ෙපෙනනවා.  

ගම්පහ දිස්තික්කය වැනි තැනක, නැත්නම් කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය වැනි තැනක ෙමවැනි අසාධාරණයක් ෙවන බව 
දැෙනනවා නම් ළමයි 305ක් ෙනොෙවයි, ළමයි 30ක් ලියනවා කියා 
දැනගත්තත්, මහා බරපතළ විෙරෝධයක් ඇති ෙවයි කියා අප 
විශ්වාස කරනවා. නමුත්, දැනට අපට ෙපනී යන ස්වභාවය තමයි, 
ෙම් විෙරෝධය එන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙහමින් බව; ෙම් විෙරෝධය 
එන්ෙන් ෙබොෙහොම පාලනය ෙවලායි කියන එක.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් පිළිබඳව දරුවන්ෙග් 
පැත්ෙතන් කටයුතු කරන නීතිඥ මහත්වරු ඉතාම වුවමනාෙවන් 
කටයුතු කරන බව. සමහර ගුරුවරුත් ෙම් පශ්නය ගැන ඉතාම 
වුවමනාෙවන් කටයුතු කරනවා. මහනුවර ධර්මපාල පාථමික 
විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමා තමයි ෙම් දිවුරුම් පකාශය ෙදන්ෙන්. 
ෙම්ක එතුමාට ඇති විෙශේෂ කාරණයක් ෙනොෙවයි. උනන්දුෙවන් 
කැපවී වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් දරුවන් ෙම් පාසෙල් 
ඉෙගන ගන්නා නිසා ෙනොෙවයි, ෙම්. ජනතාවෙගන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, නුවරඑළිය දිස්තික් සංවිධායක මංජුල මහතා මඟිනුත් 
මම ෙතොරතුරු ලබා ගත්තා.  

ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපට ෙනොෙපෙනන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා.  දැන් ෙම් කාරණය අධ්යාපන අමාත්යාංශයට වාර්තා 
ෙවලා, යම්කිසි ෙහළිදරවුවීමක් වුණු නිසා ෙමවැනි පුද්ගලයන් 
දිවුරුම් පකාශ ඉදිරිපත් කරපු නිසා යම් පමාණයකට ෙම් පශ්නය 
රෙට් අවධානයට ලක් වුණා. සරලව ගත්ෙතොත්, ෙම් සිද්ධිෙයන් 
පසුව එන එක ළමෙයකුටවත් නුවරඑළිෙය් ඉන්න ෙදන්න බැරි 
ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. ෙමොකද, ෙම් ළමයි පිටින් ගිහින් ෙම් 
විභාගවලට ලියන්ෙන් නුවරඑළිෙය් ෙහෝටල්වල ඉඳෙගනයි. ඒ 
ළමයි ෙකොළඹ ඉඳලා, යාපනෙය් ඉඳලා අම්මා තාත්තා එක්ක 
ගිහින් නුවරඑළිෙය් ෙහෝටල්වල පදිංචි ෙවලා තමයි ෙම් විභාගවලට 
ලියන්ෙන්. එතෙකොට ඒ පිටස්තර ළමයි එනෙකොට ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙදමව්පිෙයෝ, ගුරුවරු දන්නවා. මම එදා ෙමතැනදී එක් වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒක නුවරඑළිෙය් අධ්යාපන අයිතීන් සුරැකීෙම් 
සංවිධානෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ ලිපියක්. මම අදත් එය ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පධාන රාජ්ය 
නිලධාරිවරයාෙග් දුවත් විභාගයට ලියනවා කියා ෙම් ලිපිෙය් 
සඳහන් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම                    
ඒ ලිපිය කියවන්නම්:  

"විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ෙකොළඹ. ගරු විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමනි, - 

ෙම් ගැන මම සියයට 100ක් වගකීමක් ගන්න ඕනෑ නිසා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් ඒ රාජ්ය නිලධාරිනියෙග් තනතුර කියන්ෙන් නැහැ.  
ෙමොකද, ඇය රෙට් ඉන්න පධාන නිලධාරිනියක්. නමුත්, ලිපිෙය් 
ඇයෙග් තනතුර පැහැදිලිව තිෙබනවා. මම එම ලිපිය සභාගත* 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ලිපිෙය් ඉතුරු 
ෙකොටස දැන් කියවන්නම්:  

"නුවරඑළිය ...ෙග් විභාග වංචාව. නුවරඑළිය... (පධාන රාජ්ය 
නිලධාරිනිය) ෙකොළඹ... (පධාන ෙපෙළේ කාන්තා විදුහලක නම 
සඳහන් වනවා) විද්යාලයට  ගිය තම දියණිය උසස ්ෙපළ විද්යා 
අංශෙයන් නුවරඑළිය ශුද්ධ තිත්ව විද්යාලෙය් විභාග 
මධ්යස්ථානෙය් රහසිගත විභාගයට ෙපනී සිටීමට සලස්වා ඇත. 
විභාගය ආරම්භ වීමට මිනිත්තු කිහිපයකට ෙපර නිළ රථෙයන් 
විභාග මධ්යස්ථානය තුළටම එම දරුවා ඇතුළත් කර නැවත 
රහෙසේම පිට කරයි.  

ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ....(එම තනතුර 
දාලා තිෙබනවා.).. කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන ෙම් කරුණු ගැන 
ෙහොඳින්ම දන්නා අපි ඉතාම ෙගෞර වෙයන් ඉල්ලා සිටිමු. " 

එම කාර්යාලෙය් ෙසේවක පිරිස විසින් තමයි ෙමම ලිපිය එවලා 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිසා තමයි මම 
පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ගම්පහ, 

කුරුණෑගල, ගාල්ල, මාතර, ෙහෝ හම්බන්ෙතොට වුණා නම්, 
මිනිස්සු  විභාග මධ්යස්ථානය වට කරනවා. ඒ පෙද්ශවල මිනිස්සු  
ඒවාට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

හම්බන්ෙතොට කියන්ෙන් දුප්පත් දුෂ්කර පෙද්ශයක්. 
හම්බන්ෙතොට තිෙබන විභාග මධ්යස්ථානයකට ෙකොළඹින් ෙහෝ 
මහනුවරින් ෙහෝ ළමයි 5 ෙදෙනක් යවලා බලන්න. 
අනිවාර්යෙයන්ම සුවිශාල බලපෑමක් ෙවනවා. හැබැයි, නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇති 
වුණත් ඇති වන්ෙන් ඉතා සුළුෙවන්.  විභාගෙය් අවසාන පශ්න 
පතය ෙහට දිනෙය් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ෙමම පශ්නය  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කරලා තිෙබද්දීත්, ඒ ළමයි විභාගයට 
ලියනවා. ඇමතිතුමා යම් ආකාරයක පරීක්ෂණ පමාණයක් කරලා, 
යම් හඳුනාගැනීම් කරලා තිෙබන බව අපට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් මම ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්ෙන් අධ්යාපනය  ෙවනුෙවන් හරියාකාරව කටයුතු කරන 
අදාළ අධ්යාපන බලධාරින්ට ශක්තියක් ෙවන්න ඕනෑ නිසායි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරලා තිෙබද්දීත්, පරීක්ෂණය යද්දීත් වැෙඩ් යනවා. ඒකට ෙහේතුව 
ෙම් racket එෙක් ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම බලගතු පිරිසක් වීම. ෙම් 
කටයුත්තට ඒ පෙද්ශෙය් සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
ආශිර්වාදයත් ලැෙබන බව අපට ෙම් සංවිධාන කියලා තිෙබනවා. 
මම ඒ කාරණය නුවරඑළිය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු අ. 
අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමාටත් පකාශ කළා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ඒ ෙද්ශපාලනඥයන් කුමන ෙද්ශපාලන පක්ෂයට අයත් ද 

කියලා ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ලැබී තිෙබන  ෙතොරතුරු අනුව ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාට  දැන් ඒ ගැන කියන්න  පුළුවන්ද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඒ කාරණා ඔබතුමාට පුද්ගලිකව කියන්නම්. නම් 

වශෙයන් මට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පසුව 
අමාත්යාංශය කරෙගන යද්දී, ඒක ඔබතුමාට බාධාවක් ෙවන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්,  ෙම් සංවිධාන ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව අදාළ දිස්තික්කෙය් පධාන ෙපෙළේ ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක් සමඟ සාකච්ඡා කරපු අවස්ථාවකදී ඒ ෙද්ශපාලන 
නායකයා පකාශ කරලා තිෙබනවා, "ෙකොෙහන් ඇවිල්ලා ලිව්වත් 
ෙම් අෙප් ළමයි ෙන්" කියලා. ඒ, "අෙප්" කියන එකටත් ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙවනත් අර්ථ කථනයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපිත් 
කියනවා ෙන් ලංකාෙවම  ළමයි, "අෙප් ළමයි" කියලා.  නමුත් ෙම් 
අර්ථ කථනය එෙහම අර්ථ කථනයකුත් ෙනොෙවයි. මට ෙමහි 
ෙවනත් පැති මතු කරන්න අවශ්ය නැහැ. නමුත් එහිදී ඔවුන්ට  
වගකීෙමන් කියනවා, "ෙම් පශ්නය ගැන එච්චර ෙහොයන්න, 
බලන්න ඕනෑ නැහැ" කියලා. මට ඒ සංවිධානෙයන්ම වාර්තා 
කළා, "ෙම්ක මාධ්යවලත් එච්චර කියන්න ඕනෑ නැහැ" කියා  
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සමහර මාධ්යෙව්දීන්ටත් කියා තිෙබන බව. ඉතින් ඒ නිසා ෙම් 
කාරණා ගැන ෙසොයා බලන ෙලස අපි ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම්ක නුවරඑළිෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, පුත්තලෙමත් 
සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඇමතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් ෙහොයලා 
බැලුෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, තවත් දිස්තික්කවල ෙම් තත්ත්වය 
තිෙබන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දුෂ්කර කියන පදනම ගැන හිතන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම්වා අමාරුෙවන් තමයි රැකෙගන ඉන්ෙන්. ෙම් දුෂ්කර 
කියන ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් වුෙණොත් ෙමොණරාගල, මුලතිව්, 
කිලිෙනොච්චි වාෙග් දිස්තික්කවලින් දරුෙවක් විශ්වවිද්යාලයට 
එන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද දරුෙවකුට 
ඉෙගන ෙගන විභාගය pass වුෙණොත්, campus එකට එන්න 
පුළුවන් කියලා යම් අදහසක් තිෙබනවා. නමුත් "දුෂ්කර පදනම" 
ෙම් වාෙග් වංචනිකව පාවිච්චි කළාම ෙවන ෙද් ෙමොකක්ද?  දුෂ්කර 
පදනම අෙහෝසි කළ යුතුයි කියා අද රෙට් මතයක් හදාෙගන 
යනවා. ඒ මතය තහවුරු කර ගැනීමට ෙම් කාරණයත් උදවුවක් 
ෙවනවා.  ඒ නිසා  නුවරඑළිය දිස්තික් මන්තීතුමන්ලාෙගන් අපි 
ඉතා නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියා. 
එතුමන්ලා රාජකාරි හරියාකාරව කරන්ෙන් නැහැ කියන 
ෙචෝදනාවක් මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමවැනි 
පශ්නයකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් කාරණය ජාතික අවධානයට 
ෙගනැල්ලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්  
අවධානයට ෙගනැල්ලා,  ෙම් කාරණ ය ගැන  මීට වඩා කටයුතු 
කළ යුතුයි කියන හැඟීම මට නම් දැෙනනවා.  

කුරුණෑගල, ගම්පහ ෙහෝ හම්බන්ෙතොට ෙම් ෙද් වුණා නම්, 
එන විෙරෝධය අපට සිතිය හැකියි. නුවරඑළිය කියන්ෙන් ලංකාෙව් 
දුෂ්කරම දිස්තික්කය. ඒ දරුවන් හීතෙල් ගැහි ගැහී ඉන්ෙන්  හරි 
විධියට ටියුෂන් පන්තියක් නැහැ. මම දන්නවා, නුවරඑළිය හැටන් 
පෙද්ශෙය් දරුවන් tuitionවලට එන්ෙන් ෙකොළඹට කියලා. 
ෙකොළඹ boarding placesවල ඉඳෙගන අෙන්කවිධ දුක්ඛ 
ෙදෝමනස්සයන් විඳෙගන තමයි ඔවුන් ඉෙගන ගන්ෙන්. ඇයි? 
සමහර පෙද්ශවල ෙහොඳ ගුරුවරු නැහැ. ෙමහි වැඩිම අසාධාරණය 
සිද්ධ වන්ෙන් ෙදමළ දරුවන්ටයි. ෙමොකද, සිංහල දරුවන්ට 
සාෙප්ක්ෂව ෙදමළ දරුවන්ට තමයි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්  
හරියාකාර පහසුකම් නැත්ෙත්. ඔවුන්ට තිෙබන අවස්ථායි ෙම් නැති 
ෙවන්ෙන්. ඔවුන් වත්ෙතම වළදාන්න ද, ෙම් හදන්ෙන්? සමහර 
වතු තිෙබනවා, වත්ත පටන් අරෙගන අවුරුදු ෙදසීයයි, නමුත් එහි 
ජීවත්ෙවන එක්ෙකෙනක්වත් තවම විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් නැහැ. 
අවුරුදු ෙදසීයටම ඒ වත්ෙතන් එක්ෙකෙනක්වත් විශ්වවිද්යාලයට 
ගිහින් නැහැ.  

මම දන්ෙන් නැහැ, නුවරඑළිය ගැන කියන්න. මම කුරුණැගල 
දිස්තික්කය ගැන දන්න නිසා, මට ෙම් ගැන කියන්න පුළුවන්. ගරු 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොල්ගහෙවල නගරය ආසන්නෙය් තිෙබනවා, ෙපොල්  සහ රබර් 
වත්තක්. ඒ වත්ත පටන් අරෙගන අවුරුදු 106කට පස්ෙසේ, එනම් 
2010 වර්ෂෙය්දී තමයි ඒ වත්ෙත් දරුෙවක් ශිෂ්යත්ව විභාගය පාස් 
වුෙණ්. වත්ෙත් ජනතාව 1,000ක් - 2,000ක් ඉන්නවා. ඒත් වත්ත 
පටන් අරෙගන අවුරුදු 106කට පස්ෙසේ තමයි දරුෙවක් ශිෂ්යත්ව 
විභාගය pass වුෙණ්. ඒ වත්ෙත් එක දරුෙවක්වත් විශ්වවිද්යාලයට 
ගිහින් නැහැ. නුවරඑළිෙය් මීට වඩා ඇති. මම නුවරඑළිෙය් වතු 
ගැන කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම පියවරක් ගන්න 
කියලායි. ෙම්කට සම්බන්ධ ෙද්ශපාලනඥයන් ඉන්නවා නම්, 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න.  ස්ථිරවම ෙම්කට සම්බන්ධව රජෙය් 
නිලධාරින් ඉන්නවා; විදුහල්පතිවරු ඉන්නවා; අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරු ඉන්නවා; ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම්කට සම්බන්ධ ෙදමව්පිෙයොත් ඉන්නවා. ෙම්කට සම්බන්ධ 
දරුෙවෝ ගැන කුමක් කළත්, ෙම්කට උල්පන්දම් ෙදන 
ෙදමව්පියන්ටත් දඬුවම් කළ යුතුයි.  

අපි ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කරන ෙකොට, ඇමතිතුමා තමයි 
ෙම් අදහස කිව්ෙව්. "දරුෙවෝ වංචාවලට පුරුදු කරනවා නම්, 
Advanced Levelවලදීම ෙමෙහම 'ෙග්මක්' ගහලා එන්න පුළුවන් 
නම්, ඒෙගොල්ලන් ෙකොතැනටද යන්ෙන්?" කියලා එතුමා ඇහුවා. 
ඒක නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලිව, 
බරපතළ ෙලස වග කීමක් අරෙගන, අනාගතෙය්දි ෙම්වා කරන්න 
හිතාෙගන ඉන්න අයටත් බලපෑමක් වන විධියට, විෙශේෂ 
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න. ඒකට අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
අමතරව, පුළුවන් නම් රජෙය්ත්, ෙපොලීසිවලත් අවශ්ය උදවු 
අරෙගන, ෙම්කට දඬුවම් ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අනාගතෙය්දී ෙම් සිදුවීම නතර කිරීම සඳහාත් අවශ්ය 
පියවර ගන්න. 

නුවරඑළිෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, පුත්තලම, මන්නාරම වාෙග් 
හැම දිස්තික්කයකම ෙම් සිද්ධිය සිදු වනවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙමොනරාගලත් සිදු වනවා ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා ඒ පිළිබඳව 
ෙහොඳ වැඩසටහනක් හඳුන්වා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් කථා කිරීමට, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.49] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அண்ைமக் காலத்தில் ெவளிமாவட்ட மாணவர்கள் 
வெர யா மாவட்டத்தி டாக விண்ணப்பித்  க.ெபா.த 

உயர்தரப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதனால், அம்மாவட்ட 
மாணவர்க க்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி குறித் , மக்கள் 
வி தைல ன்னணி உ ப்பினர் ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கும் சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணைய நான் வழிெமாழிகின்ேறன்.  

தலாவதாக இந்தப் பிேரரைணயில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி 
ெதாிவிப்பேதா , சேகாதர உ ப்பினர் ெகளரவ பிமல் 
ரத்நாயக்க அவர்கள் வெர யா மாவட்டப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக இல்லாதேபா ம்கூட, அங்கு இடம்ெபற் 
றி க்கும் இத்தைகய ஒ  சூழ்நிைல குறித்  சைப 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணெயான்ைற ன்ைவத் 
தைமக்காக நான் அவ க்கும் நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். வெர யா மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் இந்தப் 
பிேரரைணயில் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற பாடசாைலகளின் 
ெபயர்ப் பட் ய ல் தலாவதாக இ ப்ப  நான் கல்வி கற்ற 
பாடசாைல என்ற வைகயி ம் இந்த விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  இதன் வரலாற் ப் பின்னணி பற்றி - ஏன் 
இவ்வாறான ஒ  நிைலைம வெர யா மாவட்டத் க்கு 
ஏற்பட்ட ? வெர யா மாவட்டத் க்குப் பிற மாவட்ட 
மாணவர்கள் வ வதற்குக் காரணம், ள்ளிகள் குைற  
மட் ம்தானா? அல்ல  ேவேற ம் காரணங்கள் 
இ க்கின்றனவா? என்பன ெதாடர்பில் - இச்சைபயில் 
எ த் ைரப்பதற்கு இதைன ஒ  வாய்ப்பாகக் க கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்தப் பட் ய ல் தரப்பட் க்கின்ற பத் ப் 
பாடசாைலகளில் ஒ  பாடசாைல இரண்  தடைவகள் 
ெபயாிடப்பட் ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். 

ன்றாவதாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற ஹற்றன் ெபாஸ்ேகா 
வித்தியாலய ம் ஒன்பதாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கும் 
ெபாஸ்ேகா வித்தியாலய ம் ஒேர பாடசாைலையக் 
குறிப்பதாகேவ நான் நிைனக்கின்ேறன். நான் அறிந்த 
வைகயிேல, ெபாஸ்ேகா வித்தியாலயம் என்ற பாடசாைல 
ஹற்றனிேல இ க்கின்ற . அைதவி த் , ஏைனய ஒன்ப  
பாடசாைலகளில் ஹற்றன் ைஹலன்ட்ஸ் கல் ாி, ஹற்றன் 
ெபாஸ்ேகா வித்தியாலயம், னித தி த் வக் கல் ாி, னித 
ேசவியர் வித்தியாலயம், ெபன்ரர் ஞாபகார்த்த வித்தியாலயம் 
ஆகிய ஐந்  பாடசாைலகளில்,  ஹற்றன் ைஹலன்ட்ஸ் 
கல் ாி, தற்ெபா  ைஹலன்ட்ஸ் கல் ாி என 
அைழக்கப்பட்டா ம், ன்னர் ெமத ஸ்ற் கல் ாிெயன 
அைழக்கப்பட்ட பாடசாைலயாகும்.  ைஹலன்ட்ஸ் கல் ாி, 
ெபாஸ்ேகா வித்தியாலயம் என்பன  ற்றாண் கைளக் கடந்த 
பாடசாைலகள். இைவ ஆரம்ப காலங்களில் மத நி வனங்கள் 
சார்ந்த பாடசாைலகளாக இ ந் , பின்னாளில் அரச 
பாடசாைலகளாக உ வான பாடசாைலகளாகும். இைவதான் 
இன்ைறய நிைலயில் ன்னணிப் பாடசாைலகளாக 
இ க்கின்றன. இைவ தவிர்ந்த தலவாக்கைல தமிழ் 
வித்தியாலயம், சரஸ்வதி வித்தியாலயம் என்பன ஆரம்ப 
காலத்தில் ேதாட்டப் பாடசாைலகளாக இ ந் , பின்னர் அரச 
பாடசாைலகளாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டைவ.  

நான் இந்தச் சைபயில் பதி ெசய்யேவண் ய விடயம் 
என்னெவன்றால், வெர யா மாவட்டப் பிரேதசங்களில் 
பாடசாைலகள் இல்லாத காரணத்தினால், அதற்குாிய 
கட் டங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் அவதானித்த 
காலம்வைர தலவாக்கைல தமிழ் வித்தியாலயம் என்ப  
ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைலெயான்றில் இயங்கிய ஒ  
பாடசாைல. இ தான் அங்ேக ள்ள பாடசாைலகளின் 
நிைலைம. இைவதான் இந்தப் பாடசாைலகளின் பின் லங்கள் 
என்பைதக் க த்தில் ைவத் க்ெகாண் , இன்  
எ ந்தி க்கின்ற பிரச்சிைனையப் பார்க்கேவண் ம். ெகளரவ 
உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, 

வெர யா மாவட்டமான , எந்த அ ப்பைடயில் 
ெப ம்பாலான மாணவர்கள் இத்தைகய இலக்குைவத்   
வ கின்ற மாவட்டமாக  மாறிய ? அங்ேக ள்ளிகள் 
குைறவாக இ ப்ப  மட் ம்தான் காரணமா? அல்ல  ேவ  
ஏேத ம் காரணங்கள் இ க்கின்றனவா? என்ப  
ெதாடர்பி ம் இந்த அைமச்சு உாிய ஆய் கைளச் 
ெசய்யேவண் ெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

இங்கு ஓர் உதாரணத்ைத நான் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 
இலங்ைகயின் பாடசாைலக் கல்வி வரலாற்றில், 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல என்ற ஒ  ைறைம இ ந்த . 
இலவசக் கல்வி ைற அறி கப்ப த்தப்பட் , 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் இன்  கல்வியைமச்சின்கீழ் 
ெகாண் வரப்பட்ட பின்ன ம்கூட plantation schools என்ற 
ஒ  ைறைமயின்கீழ் நிதிெயா க்கிேய அந்தப் 
பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றன. அந்த 
வைகயில் ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளில் அதிகளவான 
பாடசாைலகைளக் ெகாண் க்கின்ற மாவட்டமாக 

வெர யா மாவட்டம் அைமந்தி க்கின்ற . இந்நிைலயில் 
இவ்வா  ெவளிமாவட்டங்களி ந்  மாணவர்கள் அங்கு 
வந்  ேசர்வதற்கான காரணங்கள் இ ந்தன. கண் , 
மாத்தைள, ப ைள, இரத்தின ாி, ேககாைல, க த் ைற 

ேபான்ற மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற plantation schools 
எனப்ப கின்ற ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளில் கற்கின்ற 
மாணவர்க க்குத்  தமிழ்ெமாழி லம் உயர்தரம் ப ப்பதற்கு 
வாய்ப்பில்லாத காலங்களில் அவர்கள் இலக்குைவத்  வ வ   

வெர யா மாவட்டத் க்ேகயாகும். இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் அந்தப் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அல்ல  அங்கு பிறந்  வாழ்ந்த 
மாணவர்கள் பட்டதாாியாகும் அள க்கு 
உயர்ந்தி க்கிறார்கெளன்றால், அவர்கள் வெர யா 
மாவட்டத்ைத அ ப்பைடயாக ைவத் க்ெகாண்  அங்ேக 
வந்  பாீட்ைச எ திய  ஒ  காரணமாக இ க்கலாம். 
உதாரணமாக, கல்வியைமச்சிேல அதிகாாியாகக் 
கடைமயாற் கின்ற க த் ைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
இரத்னேஜாதி என்ற மாணவைன நான் இங்கு பதி  
ெசய்கின்ேறன்.  அவர் என்னிடம் ெபா ளியைலக் கற்ற  
மாணவ ம்கூட.  அவர் க த் ைற மாவட்டத்தில் தமிழ் 
ெமாழி லம் கற்றவர். அவர் இன்  பட்டதாாியாகக் 
கல்வியைமச்சிேல ேவைல ெசய்கின்றார் என்றால், அதற்குக் 
காரணம் அவர் வெர யா மாவட்டத்திற்கு வந்  உயர்தரப் 
பாீட்ைசைய எ தியைமதான்.  இ தான் இதன் பின் லம்.  

ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசத்தில் இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல என்ற ஒ  தனியான ைறைம- 
தமிழ் ெமாழி லம் கற்கின்ற மாணவர்க க்காக ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட்ட ஒ  பாடசாைல ைறைம இ ந்ததன் 
காரணமாக வரலாற்றிேல ெவளிமாவட்ட மாணவர்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக ஹற்றைன ேநாக்கியதாக, வெர யாைவ 
ேநாக்கியதாக வந்த வரலாெறான்  இ ந்த . அ தான் 
இவ்வா  வெர யா மாவட்டம் இலக்கு 
ைவக்கப்ப வதற்கான ஒ  காரணமாக அைமந்த . ஆனால், 
இப்ேபா  நடந்தி க்கின்ற விடயம் மிக ம் கண் க்கத்தக்க . 
அந்த வைகயில் ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினாின் 
பிேரரைணைய நான் வரேவற்கின்ேறன். அந்தக் 
கண் க்கத்தக்க விடயம் என்னெவன்றால், இந்தப் 
பின் லத்தில் ெவளிமாவட்ட மாணவர்கள் வெர யா 
மாவட்டத்திற்கு வ ைக த வைத ம் குளிர் ேபான்ற 
காலநிைல காரணமாக அ  பின்தங்கிய மாவட்டமாக 
அைடயாளப்ப த்தப்பட்  அங்ேக குைறந்த ள்ளிகளின் 
அ ப்பைடயில் பல்கைலக்கழகத்திற்குத் ெதாிவாகலாெமன்ற 
காரணத்ைத ம் அ ப்பைடயாக ைவத் க்ெகாண் , தனிேய 
பாீட்ைசைய மட் ம் இலக்காக  ைவத்  பாீட்ைச 
விண்ணப்பத்ைத மாத்திரம் பாடசாைல அதிபர்க க்கூடாக 
அ ப்பி, அதைன ஒ  வாய்ப்பாகப் பயன்ப த்திப் 
பல்கைலக்கழகத்திற்குத் ெதாிவாகிக்ெகாள் ம் ஒ  
தந்திரமான ைற ைகயாளப்பட் ப்ப தான் மிக 

க்கியமான பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற .   

ெகளரவ உ ப்பினர் ெசான்ன ேபால் உல்லாச 
வி திகளி ந் ம் 'பஜிேரா' ேபான்ற வாகனங்களில் 
வந்திறங்கி ம் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதன் லமாக, 
ஏற்ெகனேவ அந்த மாவட்டத்தில் மிக ம் பின்தங்கிய 
நிைலயி ந்  கல்வி கற் வந்த ஏைழத் தமிழ் 
மாணவர்களின் வாய்ப்  பறிக்கப்ப கிற ; அேதேபான்  
ேவ  மாவட்டங்களில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளியின் 
பிள்ைளயாக இ ந்  ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் என்ற 

ைறைமயின் கீழ் இயங்குகின்ற பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளி ந்  சாதாரண தரப் பாீட்ைசக்குப் பின்னர் 
அங்ேக நில ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைறயிைனக் 
கவனத்திற்ெகாண்  அதைன நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக இரண்  
வ டங்க க்கு ன்பாகேவ  வந்  வெர யா மாவட்டத்தில் 
உயர்தரம் கற்பதற்காகத் தங்கள  உறவினர்கள  
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களி ம் நண்பர்களின் களி ம் வி திகளி ம் தங்கி 
உயர்தரம் கற்றி ந்த தமிழ் ெமாழி ல மாணவர்களின் 
உாிைமகைள ம் பறிக்கின்ற ஒ  நிைலைம ம் இன்  
உ வாகியி க்கின்ற . எனேவ, இ குறித்  
விசாாிக்கும்ேபா  இந்த ெவளிமாவட்ட மாணவர்கள் என்ற 
பட் ய க்குள் இந்த இரண்  வைகயான மாணவர்க ம் 
வ கின்றார்கள் என்பைத மிக அவதானத்ேதா  
ைகயாளேவண் யி க்கின்ற . அந்த இரண்  வைக 
மாணவர்க ம் எந்த நிைலயி ந்  வ கின்றார்கள் 
என்பைதப் பார்க்கேவண் ம். அவர்கள் ேவ  மாவட்டங்களில் 
உள்ள அந்தப் ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் என்  
வைகப்ப த்தப்பட்ட அந்தப் பாடசாைலகளி ந்  வந்  
பதி  ெசய்யப்பட்ட மாணவர்களா?  அல்ல  இத்தைகய 
பாீட்ைச ேநாக்கத்ேதா  மட் ம் வந்  ெசயற்பட்ட 
மாணவர்களா? என்பைத அவதானமாகப் பிாிக்காத 
பட்சத்திேல இவ்வா  ஒ  ச கத்தி ந்  பட்டதாாிகள் 
உ வாகக்கூ ய, உயர்தரம் சித்தியைடயக்கூ ய வாய்ப்  
விலக்கப்ப ம். இதற்காக நான் வெர யா மாவட்டத்தில் 
இேத நைட ைறையத் ெதாடர்ச்சியாக ைவத்தி ங்கள் எனச் 
ெசால்லப்ேபாவதில்ைல.  இதற்கு மாறான ஒ  திட்டம் 
உண்ைமயாகேவ கல்வியைமச்சின் ைகயில்தான் 
இ க்கின்ற .   

ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் என அைடயாளப்ப த்தப் 
பட்ட பாடசாைலகள் எந்ெதந்த மாவட்டங்களில் 
இ க்கின்றனேவா, அந்தந்த மாவட்டங்களி ந்  எல்லாம் 
அந்த மாணவர்கள் என்ன ேநாக்கத்திற்காக வெர யாவிற்கு 
வந்தார்கேளா, அந்த ேநாக்கத்திற்காக அவர்கள் 

வெர யாவிற்கு வராதவண்ணம் அந்தந்த மாவட்டங்களில் 
குைறந்தபட்சம் ஒவ்ெவா  தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைல 
யாவ  அவர்கள் உயர்தரத்தில்  கைலப்பிாிைவேயா அல்ல  
விஞ்ஞானப் பிாிைவேயா அல்ல  வர்த்தகப் பிாிைவேயா 
கற்கக்கூ யதாகத்  தர யர்த்தப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
தர யர்த்தப்ப ம்ேபா  ஆரம்ப காலங்களில் இ ந் வந்த 
அந்தக் கலாசாரத் க்காக - கல்வித் ேதைவக்காக 

வெர யா க்கு வ கின்றவர்கைளத் த த் நி த்த ம்.  
அப்ப த் த த்  நி த் வத டாக உண்ைமயாகேவ 

வெர யா மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற தமிழ் ெமாழி ல 
மாணவர்களின் உாிைம மாத்திரமல்ல, அந்த மாவட்டத்ைதப் 
ேபான்ற  அண்மித்தி க்கின்ற மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த தமிழ் 
ெமாழி ல மாணவர்களின் உாிைம ம் நிைல நாட்டப்ப ம்.  
அேதேநரத்தில் ெவளியார் வந்  இவ்வாறான 

ஷ்பிரேயாகங்களில் ஈ ப வைத ம் த க்க ெமனக் 
கூறிக்ெகாள்வ டன், இந்த விடயத்தில் கல்வியைமச்சு மிக ம் 
கவனமாகச் ெசயற்பட்  உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  
நன்றி.  வணக்கம்.   
 

[பி.ப. 4.58] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வெர யா மாவட்டப் பாடசாைலகளில் க.ெபா.த. உயர்தரப் 
பாீட்ைச அ மதியில் பாாிய சீர்ேக கள் ஏற்பட் ப்பதாக ம் 
இதனால் அம்மாவட்ட மாணவர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் ப்பதாக ம் கூ வ டன் இதில் 
சம்பந்தப்பட்ட அதிபர்கள்மீ  சட்ட நடவ க்ைக எ க்குமா ம் 
ேகா கின்ற ஓர் ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண இன்  
ெகளரவ உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்களினால் இங்கு 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற . இதைன நான் ைமயாக 
வரேவற்கின்ேறன். ஏெனனில் குற்றமிைழக்கும் எவ ேம 
தண் க்கப்படல் ேவண் ம் என்பதிேல எவ்வித 
மாற் க்க த் க்கும் இடமில்ைல. இேதேவைள அங்குள்ள 
க.ெபா.த. உயர்தர விஞ்ஞான வகுப் க்க க்கு ப ைள 
மாவட்டத்தி ந்  மிக ேநர்ைமயாக ம் நீதியாக ம் 
விண்ணப்பிக்கின்ற தமிழ் மாணவர்க க்கு ஒ  பாாிய அநீதி 
இைழக்கப்பட் ப்பைத ம் நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அ  என்னெவனில், இவ்வ டம் 

வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் தமிழ் 
ெமாழி ல விஞ்ஞானப் பிாி க்கு ப ைள மாவட்ட 
மாணவர்கைள அ மதிப்பதில்ைல என்ற ஒ   
எ க்கப்பட் க்கின்றைமயாகும். இதனால் ஏற்ெகனேவ 
கூறப்பட்ட ேபால ேநர்ைமயானவர்க க்கும் அேதேநரம் 
ேநர்ைமக்குப் றம்பாகச் ெசயற்ப கின்றவர்க க்கும் 
ஒட் ெமாத்தமாக ஒேர தண்டைன வழங்கப்பட் க்கின்ற ஒ  
நிைலைமையேய நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

ப ைள மாவட்டத்தில் க.ெபா.த. சாதாரண தரப் 
பாீட்ைசயில் சிறந்த ெப ேப கைளப் ெபற்ற மாணவர்கள் 
அம்மாவட்டத்திேலேய விஞ்ஞானப் பிாிவில் உயர்தரக் 
கல்விைய ேமற்ெகாள்ள யாத ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப வதற்குக் காரணம், அந்த மாவட்டத்திேல விஞ்ஞானப் 
பிாி ள்ள ைமயான ஒ  பாடசாைலகூட இல்லாைம 
யாகும். அங்கு ஆங்காங்ேக ஒ சில பாடசாைலகளில் 
அைர ம்குைற மாக விஞ்ஞான வகுப் க்கள் 
நடத்தப்ப கின்ற நிைலைமேய இ க்கின்ற . ப ைள 
மாவட்டத்திேல விஞ்ஞானப் பாட ஆசிாியர்கள்  இல்லாத 
காரணத்தினால்தான் இந்த நிைலைம ெதாடர்ந்  
ெகாண் க்கின்ற . இதனால் ப ைள மாவட்ட மாணவர்கள் 
விஞ்ஞானத் ைறயில் தங்கள  உயர்தரக் கல்விைய 
ேமற்ெகாள்வதற்கு வெர யா மாவட்டத்ைதேய ைமயாக 
நம்பியி க்கின்றனர். இதனால்தான் அவர்கள் தங்கள  
விண்ணப்பங்கைள அந்த மாவட்டத்தில் ைறயாக ம் 
நீதியாக ம் சமர்ப்பித்  ேநர் கத் ேதர்வி ம் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  வந்தனர். ஆனால், தற்ேபா  அங்குள்ள 
ஒ சில பாடசாைல அதிபர்களின் ைறேக கள் காரணமாக 
ஏற்பட்ட நிைலைமயினால் அங்கு ப ைள மாவட்ட 
மாணவர்க க்கான அ மதி ம் ற்றாக ம க்கப் 
பட் க்கின்ற . இ  அந்த மாணவர்களின் எதிர்காலக் 
கனைவத் தவி ெபா யாக மாற்றி ள்ள . இதனால் 
ெபற்ேறார் ெசய்வதறியா  இ ந்  ேபா ள்ளனர். இைத ஒ  
பாாிய அநீதியாகேவ பார்க்க ேவண் ள்ள . இதனால் 
ைவத்தியராக, ெபாறியியலாளராக, விஞ்ஞானப் 
பட்டதாாியாக வரேவண் ம் என்ற அவர்களின் எதிர்பார்ப்  
காற்றில் பறந் ேபா ள்ளைத நாங்கள் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .  

தவ  ெசய்தவர்கள் தண் க்கப்படல் ேவண் ம் என்பதில் 
மாற் க்க த் க்கு இடமில்ைல. ஆனால், அப்பாவி ப ைள 
மாவட்ட மாணவர்க ம் அேதேபால் ஏைனய மைலயக 
மாணவர்களான இரத்தின ாி, ேககாைல, க த் ைற ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ள்ள அப்பாவித் தமிழ் மாணவர்க ம் 
இதனால் பாதிப் க்குள்ளாவைத நாங்கள் எந்த வைகயி ம் 
நீதியாக ஏற் க்ெகாள்ள யா ; ஓர் அநீதியாகேவ 
அதைனப் பார்க்கேவண் யி க்கின்ற . எனேவ, ப ைள 
மாவட்ட மாணவர்க க்கு நீதி வழங்கப்படல் ேவண் ம்; 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் சார்ந்த ஏைனய மாவட்டங்கைளச் 
ேசர்ந்த  மாணவர்க க்கும் நீதி வழங்கப்படல் ேவண் ம். 

வெர யா மாவட்டத்தில் க.ெபா.த. உயர்தர விஞ்ஞானப் 
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பாடங்கள் கற்பிக்கப்ப ம் பாடசாைலகளில் ேநர்ைமயான 
விண்ணப்பதாாிகள் அ மதிக்கப்படல் ேவண் ம். குைறந்த  
இரண்  வ டங்க க்காவ  இந்த அ மதி ெதாடரப்படல் 
ேவண் ம். இவ்வா  ெசய்தால், அந்தக் காலகட்டத்தில் 
ப ைள மாவட்டத்தில் ஒன்  அல்ல  இரண்  
பாடசாைலகைளயாவ  விஞ்ஞானப் பிாி டன்கூ ய 
பாடசாைலகளாக  உ வாக்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இ வைர கால ம், ப ைள மாவட்ட மாணவர்க க்கு 
விஞ்ஞானப் பிாிவில் கற்பதற்கு வெர யா மாவட்டப் 
பாடசாைலகளில் அ மதி கிைடத்த காரணத்தினால், ப ைள 
மாவட்டத்தில் விஞ்ஞானப் பிாி டன்கூ ய ஒ  
பாடசாைலைய உ வாக்குவதற்குத் தீவிர யற்சி 
எ க்கப்படவில்ைல. ஏெனனில், ப ைள மாவட்டத்தில் 
க.ெபா.த. சாதாரணதரப் பாீட்ைசயில் நல்ல ெப ேப கைளப் 
ெபற்ற மாணவர்கள், வெர யா மாவட்டப் 
பாடசாைலக க்கு வந்  விஞ்ஞானப் பிாிவிேல கல்வி 
கற்பதற்கு  வாய்ப்  இ ந்த . வெர யா மாவட்டமான , 
ப ைள மாவட்டத்தின் எல்ைலயில் அைமந்தி க்கிற . 
இ ந்தா ம், எதிர்காலத்தில் ஒ  குறிப்பிட்ட 
காலவைரயைறக்குள் இம் யற்சி ெவற்றிெபற ம். 
ஏெனனில், ெதாடர்ந்  ப ைள மாவட்ட மாணவர்க க்கு 

வெர யா மாவட்டப் பாடசாைலகளில் விஞ்ஞானப் பிாிவில் 
கல்வி கற்பதற்கு இடம்கிைடக்காத நிைலைம ஏற்ப ம்ேபா , 
ப ைள மாவட்டத்திேல விஞ்ஞானப் பிாி டன்கூ ய 
பாடசாைலகைள உ வாக்குவதில் அைனவாின  கவன ம் 
தி ம் ம். அவ்வா  கவனம் தி ம் ம்ேபா , எம  பிள்ைளகள் 

ைமயாக எம  மாவட்டத்திேல ப க்கக்கூ ய வாய்ப்  
ஏற்ப ம்.  

ஆனால், தற்ேபா  என்ன நடந்தி க்கின்ற  என்றால், 
எ த்த எ ப்பிேலேய "ெவளிமாவட்ட மாணவர்க க்கு 

வெர யா மாவட்டப் பாடசாைலகளில் அ மதியில்ைல" 
என்  ைகவிாிக்கப்ப கிற . அதனால் வெர யா 
மாவட்டத்ைத நம்பியி ந்த பிள்ைளகள் இன்  ெசய்வதறியா  
திைகத் ப்ேபாயி க்கும் ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, தய ெசய்  ப ைள மாவட்ட மாணவர்கள்மீ  
க ைண காட்டேவண் ம். ஏைனய மாவட்டங்களி ள்ள 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் ேசர்ந்த மிகச் ெசாற்பமான 
மாணவர்கேள வெர யா மாவட்டத் க்கு வ கின்றார்கள். 
ஆனால், ப ைள மாவட்டத்தி ந்  ெப மளவிலான 
மாணவர்கள் வெர யா க்கு வ கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இவ்விடயத்தில் பிரேதசவாதத்ைத ஒ க்கிைவத் விட் , 

வெர யா மாவட்டத் க்குள் ேநர்ைமயான ைறயில் 
உள்ேள ைழபவர்கைள ம் அநீதியான ைறயில் 

ைறேகடாக உள்ேள ைழபவர்கைள ம் ஒன்றாகப் 
பார்க்காமல், அவர்கைள ஒேர தராசின் லம் எைடேபாடாமல், 
ேநர்ைமயானவர்க க்கு விேசட க ைண காட் , அைனவ ம் 
மைலயக மண்ணின் பிள்ைளகள் என்ற நிைலப்பாட்ைட 
எ த் , அவர்க க்கு விேமாசனம் வழங்கேவண் ெமன நான் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், "பிற மாவட்ட மாணவர்கைள வெர யா 
மாவட்டப் பாடசாைலகளில் அ மதிப்பதில்ைல" என்ற 
அதிர  ைவ, தார்மீக அ ப்பைடயில் மீள்பாிசீலைன 
ெசய்யேவண் ெமன ம் கல்வி அைமச்சர் ெகளரவ அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்க ம் இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் இவ்விடயத்தில் அக்கைற 
ெச த்தி, ஏற்பட் க்கும் பிரச்சிைனக்கு ஒ  சிறந்த தீர்ைவ 

மிக விைரவில் ெபற் த்தர ேவண் ெமன ம் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , சந்தர்ப்பம் வழங்கிய ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  வணக்கம். 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් 

සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට මටත් කාලය ලබා දීම ගැන  
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඉතාම කාෙලෝචිත පශ්නයක් ගැන අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් අවධානය  ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.   

පිටත දිස්තික්කවලින් අධ්යාපනය ලබලා නුවරඑළිය වාෙග් 
දිස්තික්කයකට ඇවිල්ලා උසස් ෙපළ  විභාගයට ෙපනී සිටීෙමන් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත්වන කමයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ෙම්ක මාෆියාවක්. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ඒ මාෆියාව 
ගැනයි. ෙම් මාෆියාව ගැන කථා  කරන්ෙන්, මටත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අත් දැකීමක් තිෙබන නිසායි. මම ෙකොළඹ 
ආනන්ද විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා කාලෙය්  සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගය වන ෙතක් මාත් එක්ක ඉෙගන ගත්ත ශිෂ්යෙයක් උසස් 
ෙපළ  විභාගය ලියන්න  නුවරඑළියට ගියා. ඇත්තටම ඔහු උසස් 
ෙපළ විභාගය කරන්න නුවරඑළියට යන්න එකම ෙහේතුව, ගණිත 
අංශෙයන් උසස් ෙපළ  විභාගය කරලා, ෙම් තිෙබන දිස්තික් 
කමෙව්දය තුළ engineering සඳහා විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්වීමට 
ෙල්සිෙයන්ම වරම් ලැෙබන නිසායි. ඔහුෙග් උසස් ෙපළ පතිඵලය 
වුෙණ්  'සී' සාමාර්ථ ෙදකයි, 'එස්' සාමාර්ථ ෙදකයි. ඒ අවුරුද්ෙද්ම 
ෙකොළඹින් උසස් ෙපළ විභාගය කරපු මෙග් පතිඵලය වුෙණ් 'බී' 
සාමාර්ථ ෙදකයි, ' සී' සාමාර්ථ ෙදකයි.  ඒ පතිඵලය මත මට යන්න 
වුෙණ් විශ්වවිද්යාලෙය් ෙභෞතික විද්යා අංශයට. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

සාමාන්යෙයන් ගරු ඇමතිතුමනි, අපට නම් අෙප් උසස්              
ෙපළ පතිඵලය මතකයි. දැන්, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 
මන්තීතුමාෙගන් එතුමාෙග් උසස් ෙපළ පතිඵලය ෙමොකක්ද කියලා 
ඇහුෙවොත් එතුමා කියයි.  ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් උසස් 
ෙපළ පතිඵලය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
'ඒ'  එකයි, 'බී' එකයි, 'සී' ෙදකයි. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතුමාෙග් උසස් ෙපළ   පතිඵලය 'ඒ'  එකයි, 'බී' එකයි, 'සී' 

ෙදකයි.  දැන්, මම බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙවොත්, 
ඔබතුමාටත් ඒ පතිඵලය  මතකයි  ෙන්ද? 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අෙප් අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුෙවොත් 

එතුමාටත් මතකයි. අපි ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් සමකාලීනයන්. 

2051 2052 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු 26 

දැන් ෙම් කියන පශ්නයත් එක්ක දිෙවන තවත් බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සමහර අයට තමුන්ෙග් උසස් ෙපළ පතිඵලය මතක 
නැහැ. රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් මාධ්ය ෙල්කම් 
නලින්ද ෙහේරත් කියන ෙදොස්තර මහත්තයාෙගන් ''සිරස'' 
නාලිකාෙව් විකාශනය වන "සටන" වැඩසටහෙන්දී පශ්නයක් 
ඇහුවා, "ඔබතුමාෙග් උසස්  ෙපළ පතිඵලය ෙමොකක්ද?" කියලා. 
එතෙකොට එතුමා පිළිතුරු දුන්ෙන්,"මට ඒ පතිඵලය මතක නැහැ" 
කියලායි. හරිම කථාවක් ෙන්! අෙප් උසස් ෙපළ පතිඵල අමතක 
අපි කාටද? ෙම්ක, හරිම හතර බිහිරි කතාවක් ෙන්! ඉතින්,  
විශ්වවිද්යාලයට ෙත්රුණ ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය ගැනත් අපි 
කල්පනා කර බැලිය යුතු වනවා. තමන්ෙග් උසස් ෙපළ  පතිඵලය 
අමතකයි කියන ෙමවැනි අය බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියන 
මාෆියාෙව් කට්ටියද දන්ෙන්ත් නැහැ. එම නිසායි මම ඒ කරුණ 
මතක් කෙළේ.  ලංකාෙව් ෙමවැනි නිලධාරින් සහ ෛවද්යවරු  
ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  සමහර ෙවලාවට   අපට බයයි ඒ 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් ෙබෙහත් ගන්න. ෙමොකද, ෙබෙහත් ගන්න 
ගියාම,"හා! කලින් ඔයා මං ළඟට ආවාට මට මතක නැහැ 
ෙමොනවාටද ෙබෙහත් කෙළේ කියලා" කියයි. එතෙකොට මාර වැඩක් 
ෙන් ෙවන්ෙන්. මතක නැහැ කියන ෙදොස්තරවරු හිටිෙයොත් අපට 
ෙවනත් ෙදොස්තරවරු ෙහොයා ගන්න ෙවනවා. ඉතින් මම හිතන 
හැටියට, ෙමන්න ෙම් පශ්නය තමයි බිමල් රත්නායක මැතිතුමා 
මතු කරන්ෙන්.   

ඇත්තටම වතු පාසල් දියුණු කළ යුතුයි. අපි දන්නවා, 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් වතු පාසල් ෙගොඩක් තිෙබන බව.  ෙම් වතු 
පාසල් දියුණු කෙළොත් තමයි ෙමවැනි වංචාකරුවන්ට ඉඩ 
ෙනොලැෙබන්ෙන්. ඒත් එක්කම ෙම් විභාග සඳහා දැඩි නීති-රීති 
ෙගන ආ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් ෙවනත් දිස්තික්කයකින් සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගය කරලා උසස් ෙපළ විභාගය  කරන්න ඇයි 
නුවරඑළියට එන්ෙන්? අපි ෙම්කට ෙහේතුව  ෙහොයන්න ඕනෑ. උසස් 
ෙපළ විභාගය කරන්න නුවරඑළියට එන්ෙන් ඇයි කියන්න 
සාධාරණ ෙහේතුවක් තිබිය යුතුයි. එක්ෙකෝ, තමන්ෙග් මව්පියන්ට 
රැකියා මාරුවක් ලැබිලා නුවරඑළියට ආවාද, නැත්නම්  
නුවරඑළියට පදිංචිය ෙවනස් කළාද  යනාදී වශෙයන් ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද කියලා ෙසොයා බැලිය යුතු වනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණයත් එක්ක ඉස්මතු ෙවන 
කරුණක් තිෙබනවා. එය අපි ෙසොයා බැලිය යුතු වැදගත් 
කාරණයක් වන බව මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල"  වැඩසටහන යටෙත් 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් තිෙබන වතු පාසල් දියුණු කරලා, ඒවා 
ෙහොඳම පාසල් බවට පත් කරලා ඒ පාසල්වල  අඩුපාඩු සපුරලා, 
පහසුකම් නවීකරණය කරලා  වැඩි වැඩිෙයන් ශිෂ්යයන්ට 
විශ්වවිද්යාලවලට යන්න අවස්ථාව හදන්න   ඔබතුමාට හැකියාව 
ලැෙබනවා.  

ඇත්තටම ෙම්  දිස්තික් කමෙව්දය අපි හැමවිටම, දිගටම තබා 
ගත යුතුද කියන පශ්නය මතු වනවා. මම ඒ ගැන කථා 
කරනෙකොට බිමල් මන්තීතුමා මාත් එක්ක උරණ ෙවලා එක 
පාරටම කියයි,"ෙම් යන්ෙන් ෙවන ෙග්මකට. ෙම් යන්ෙන් දිස්තික් 
කමය නැති කරන්නයි" කියලා. නැහැ. එක පාරටම දිස්තික් කමය 
නැති කරන්න මාත් එකඟ නැහැ. ෙමොකද, නුවරඑළිය,ෙමොනරාගල 
වාෙග් දිස්තික්කවල තවම දුෂ්කර පාසල් තිෙබන නිසා. අෙප් අලුත් 
ආණ්ඩුෙව් සංකල්පත් එක්ක, ගරු ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පත් එක්ක 
ළඟම පාසල -ෙහොඳම පාසල වුණාට පස්ෙසේ ඒ පාසල් දියුණු 
ෙවනවා. ඒ  පාසල් දියුණු වුණාට පස්ෙසේ අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
දියුණුෙව් හිණි ෙපත්තටම නඟින දවසක් එනවා. අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියටම ගියාම ෙම් සංවර්ධන නෙවෝදයත් එක්ක ෙම් 
පළාත් දියුණු ෙවනවාය කියලා අපි හිතනවා. ඒ දියුණුවීමත් එක්ක 
ෙම් දිස්තික් කමෙව්දය ගැන නැවත සිතා බැලිය යුතු ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  2014, 2015 වර්ෂවලදී  ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාල සඳහා වරම් ලැබූ ගණන 149,572ක් කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති. ඉතාමත් වැදගත් කාරණය තමයි ඒ අතර ශිෂ්යාෙවෝ 
ඉන්නවා 96,993ක්. ඒ කියන්ෙන්, තුෙනන් ෙදකක් ශිෂ්යාෙවෝ. 
විශ්වවිද්යාල සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ගණන තිෙබන්ෙන් 25,643යි. ඒ 
කියන්ෙන්, සියයට 17ක් තමයි සුදුසුකම් ලබන්ෙන්. සියයට 83ක් 
එළිෙය්. ගරු ඇමතිතුමනි, විෂයන් තුනටම "A" සාමාර්ථ ලබා ගත් 
අය ෙම් එළිෙය් ඉන්න අය අතර ඉන්නවා. එතෙකොට විෂයන් 
තුනටම A සාමාර්ථ ලබා ගත් ළමයින් අෙනක් පළාත්වල ඉන්න 
ගමන්ම, බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මතු කරන මාෆියාෙව්     
ඉන්න ළමයින් ටිකත් -A/L පතිඵල අමතකයි කියන                    
ෙදොස්තර මහත්වරුත් ඇතුළුව- ෙම් වාෙග් අයථා කමවලින් 
විශ්වවිද්යාලවලට එනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි පැහැදිලිවම 
පශ්නය.  

අපි උදාහරණයක් ෙලස ජීව විද්යා අංශය ගත්ෙතොත්,  ජීව  
විද්යා අංශෙයන් 23,419ක් සමත්  වන ෙකොට 6,316යි විශ්වවිද්යාල 
වරම් ලබන්ෙන්. එයිනුත් 1,255ක් තමයි ෛවද්ය විද්යාවට වරම් 
ලබන්ෙන්. එෙහම නම්, අෙප් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ පැහැදිලි 
ෙවනසක් ඇති කළ යුතු වනවා. ඒ සඳහා පාසල් දියුණු කරලා, 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා තිෙබන ඉඩ පස්ථාව වැඩි කළ යුතුයි. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි කල්පනා කළ යුතු තවත් වැදගත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය ෙනොලබා 
හැෙලන සියයට 83ක පමාණය. එම සියයට 83ක පමාණය  ගැන 
කථා කරන ෙකොට අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට අමතරව රාජ්ය 
හා බද්ධ වුණු ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල තිෙබනවා නම්, ඒ ගැනත් 
අපි කථා කළ යුතු වනවා.  

මම SAITM එක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා - [බාධා කිරීමක්]  ඒක  ගැන අපි ෙවනම 
කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්]  අපි SAITM එක ගැන ෙවනම දවසක 
කථා කරමු.  නමුත්, ෙම් මාතෘකාව ගැන කථා කරන ෙකොට කිව 
යුතුයි,  SAITM එක විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා 
අපට තවත් එවැනි විශ්වවිද්යාල අවශ්ය වන බව. එෙහම නැත්නම් 
කළ යුතු වන්ෙන්,  විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙයන් හැෙලන සියයට 
83ක් පමණ දරුවන්ව අප ලංකාෙව් තියන්ෙන් නැතුව එළියට 
යවන එකද? ලංකාෙව් දරුවන් 14,000ක් - 20,000ක් අතර 
පමාණයක් උසස් අධ්යාපනය සඳහා විෙද්ශගත වනවා. එෙසේ ඔවුන් 
විෙද්ශගත වන්ෙන් ෙම් තිෙබන කමෙව්දෙය් වරද නිසායි. ෙම් 
කමෙව්දය සාධාරණ නැහැ. දැන් 2016 වසරට ඇවිල්ලත් 1980 
කාලෙය් පටන් ගත් කමෙව්දයක් තමයි අපි තවමත් කියාත්මක 
කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  2020 වසර වන විට ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අලුත්ම සංකල්පයත් එක්ක කියා කරලා අපිට ෙම් 
කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න හැකි ෙවයි කියලා මම කල්පනා 
කරනවා. එෙහම වුෙණොත්, උසස් ෙපළ විභාගෙයන් "A" තුනක් 
ගන්න ළමයින්ට විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න වරම් ඇති 
ෙවයි. එෙහම වුෙණොත් තමයි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් 
ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙවන්ෙන්, ෙකොළඹ, ගම්පහ, 
කළුතර, නුවර වාෙග් දිස්තික්කවල අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ හදාරන 
ශිෂ්යයන් ෙම් පහසු කමෙව්දය, ෙම් සිදුර ෙසොයාෙගන හැමදාම 
නුවරඑළිය, ෙමොනරාගල, වෙග් දිස්තික්කවලට යන එකයි. ෙම් 
සිදුර ෙසොයා ෙගන ගියාම කවුද තැෙළන්ෙන්?  

ඇත්තටම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අධ්යාපනය හදාරන 
අහිංසක දුප්පත් දරුෙවෝ. ෙම් අහිංසක දුප්පත් දරුවන් වැඩිෙයන්ම 
ඉන්ෙන් වතු පාසල්වලයි. අෙප් ගරු තිලකරාජා මන්තීතුමා 
නුවරඑළිෙයන් ඉෙගනෙගන, නුවරඑළිෙයන්ම O/L කරලා, A/L 
කරලා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට ආපු ෙකෙනක්  එතුමාට ඒ 
හැකියාව තිබුණා. ඒ හැකියාව දැන් පාසල්වල වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් පාසල් තව තවත් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. පසු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගිය කාලෙය් ලංකාව පුරා විද්යාගාර හදපු හැටි අපි දැක්කා. අෙන්! 
ඒත් ෙම් දිස්තික්කවල ඒ පහසුකම් වැඩි දියුණු වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
පෙද්ශවල ඒ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමයි අපි කළ යුත්ෙත්. 
හැබැයි, ෙම් දිස්තික්ක දියුණු වුණාට පස්ෙසේ ඒ කමෙව්දය 
ඉදිරියටත් තියා ගන්නවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. සමහර පක්ෂවල 
අය ෙම් පාසල් දියුණු ෙවනවාට කැමැති ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එෙහම වුෙණොත් විශ්වවිද්යාලවල ගිහිල්ලා strike කරන 
කට්ටිය, ෙපළපාළි යන කට්ටිය, ඒ වාෙග් නිකම් කෑ ගහන කට්ටිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් නැති ෙවනවා. ඒකත් පශ්නයක් ෙවනවා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි නම් එෙහම හිටිෙය් නැහැ. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා භය ෙවන්න එපා. මම ජනතා 

විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. මම කිව්ෙව් 
ෙපරටුගාමීන් ගැනයි. ඔබතුමා ෙතොප්පිය දමා ගත්තා. මම කිව්ෙව්,  
ෙම් වාෙග් ලංකාෙව් ඉන්න සමහර කුඩා කණ්ඩායම්වල අතෙකොළු 
බවට ෙම් අහිංසක දරුවන් පත් ෙවන එක ගැනයි. ෙමන්න ෙම් 
අහිංසක දරුවන් ෙම් අතෙකොළුවලින් ෙබ්රාගන්න කමෙව්දයක් 
සැකසිය යුතුයි. නැත්නම් ෙවන්ෙන්, උසස් ෙපළ විභාගෙයන් "A" 
තුනක් ගත්ත ළමයි එළිෙය් සිටිද්දී ෙම් වාෙග් අතෙකොළු ටිකක් 
විශ්වවිද්යාලයට යන එකයි. ෙම් ෙගොල්ලන්ව සමහර විට plant 
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පක්ෂවලින්ම plant කරනවා මම 
දැකලා තිෙබනවා. "නුවරඑළියට ගිහිල්ලා ඉෙගනෙගන campus 
එක ඇතුළට එන්න, ඊට පස්ෙසේ පුළුවන් ෙම් කචල් ටික පටන් 
ගන්න" කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ඒවාත් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ගැනත් අපි සිතා බැලිය යුතුයි. ෙම් ගැන සිතා බලා නිසි 
කමෙව්දයක් සකස් කෙළේ නැත්නම්,  නුවරඑළිෙය් අෙප් දුප්පත් 
අහිංසක දරුවන්ට විශ්වවිද්යාලයට යාමට තිෙබන ඉඩ කඩ නැති 
ෙවනවා. ඒත් එක්කම ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් සිටින දුප්පත් 
දරුවන්ටත් විශ්වවිද්යාලයට යාමට තිෙබන ඉඩ කඩ නැති ෙවනවා.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා  ඔබතුමා 
ෙම් ගැන නිවැරදි අවෙබෝධය ලබා ෙගන කටයුතු කරන්න කියලා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, මම 
පැහැදිලිවම ෙම් පශ්නෙය්දී ඔබතුමා සමඟ ෙකළින් සිට ගන්නවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් පශ්නෙය්දී මම ඔබතුමා සමඟ ඉන්නවා. ඒ 
නිසා මම කියා සිටිනවා, හරි කමෙව්දය ෙසොයා ෙගන ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙසවිය යුතුමයි 
කියලා. ඒ පිළිතුර අපි ෙසොයා ගනිමු. ඒත් එක්කම "ෙහොඳම පාසල, 
ළඟම පාසල" කියන ඔබතුමාෙග් ෙම් සංකල්පය හරහා  පාසල් 
පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම දියුණු කරන්න පුළුවන්.  ෙම් තුළින් වතු 
පාසලුත් දියුණු කරලා, ෙම් පශ්නය විසඳන්න අපට පුළුවන් 
ෙවනවා.  ඒ තුළින් ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම විසඳාගත හැකියි 
කියලා උපකල්පනය කරන අතර, ඒ සඳහා අපට වරම් තිෙබන 
බවත් කිව යුතුයි. ඒ සඳහා අෙප් ආශිර්වාදයත් ඔබතුමාට ලැෙබන 
බව පකාශ කරමින් මා නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව කිරීමට ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
අමාත්යතුමා. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන්ෙන් 1970ගණන්වල සිද්ධ 

ෙවච්ච ෙදයක් ගැනයි. මම O/L කරන කාලෙය් දී ආනන්ද, 
නාලන්ද, රාජකීය විද්යාලවලින් සාමාන්ය ෙපළ කරපු ළමයි උසස් 
ෙපළ කරන්න ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ගියා.  සමහර අය 
පළමුවැනි වතාවට විභාගය කරලා, ෙදවැනි වතාවට උසස ්ෙපළ 
විභාගය කරන්න ඒ දිස්තික්කයට ගියා. සමහර අය O/L pass 
ෙවලා A/L කරන්න එහාට ගියා. හැබැයි, එෙහ ගිහින් A/L කළාට, 
ඒ කාලෙය් විශ්වවිද්යාලයට ගන්න ෙකොට බැලුෙව් ඒ ළමයා O/L 
කරපු ඉස්ෙකෝලය ෙමොකක්ද කියලායි. ඒ නිසා ඒ අයට යම් 
ආකාරයක ගැටලුවක් මතු වුණා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
කියාපු විධියට දැන් ඒ කමය ෙවනස් කරලා, සුපිරි පාසල්වල 
දරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා. ඒක මහා බරපතළ 
විධිෙය් ගැටලුවක්. අන්න ඒක ගැනත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවනවා.  

 
[අ.භා. 5.17] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම චකෙල්ඛය දැන් මා ළඟ 

තිෙබනවා. මට ඕනෑ නම් එම චකෙල්ඛෙය් අදාළ ෙකොටස 
කියවන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් පශ්නය මතු 
කිරීම පිළිබඳව. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කරුණු 
ෙගනහැර දක්වන්න හැකියාව ලැබුෙණ් ඒ නිසායි.  

යම් යම් අවස්ථාවලදී, -මාධ්ය අසද්දීත්- අප ෙම්වා ගැන 
කිව්වත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වාම එහි ශක්තිමත්භාවය වැඩියි. 
එම නිසා, ෙමම පශ්නය නැඟීම සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට දැනගන්න ලැබුණාම ඊට 
අදාළව තදින්ම කියා කරන්න කටයුතු කෙළේ අපි; අෙප් විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයා, අධ්යාපන අමාත්යාංශය.  ෙමය ඉස්සර ෙවලාම 
"ෙගොසිප්" එකක් විධියටයි අපට දැනගන්න ලැබුෙණ්. ඊට පසුව 
අප ඒ ගැන ෙසොයා බලද්දී, ඒ ගැන හාරවුස්සන්න යන විට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි ලැෙබන්න පටන්ගත්තා. ඊට පසුව තමයි 
අප තදින්ම සිටීමට තීරණය කෙළේ. ඒ අනුව විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයාට මමත් උපෙදස් දුන්නා, එවැනි කටයුත්තක් 
සඳහා ඉඩ සලසා තිෙබන විදුහල්පතිවරුන්ට කිසිම බුරුලක් 
ෙදන්ෙන් නැතිව, වැඩ තහනම් කිරීෙමන්ම අපි ඊට අදාළ නීති 
කටයුතු පටන් ගනිමු කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා, එයට ෙද්ශපාලනඥයන් 
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සම්බන්ධ වුණා කියා. ඒ ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
ෙපෞද්ගලිකව කථා කළාද යන්න පිළිබඳව මම දන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, කිසිම ෙකෙනකුෙගන් අබ මල් ෙර්ණුවකවත් බලපෑමක් 
වුෙණ් නැහැ. එෙහම වුණා නම්, මට කථා කරන්න ඕනෑ. සාමූහික 
ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් වන නිසා 
එක්ෙකෙනක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. කථා කළත් නැතත්, අපි ෙම් 
වන විට ඊට විරුද්ධව නිවැරැදිව, සම්පූර්ණෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අවශ්ය කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. අදාළ අයෙග් වැඩ 
තහනම් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තවත් කාරණයක් මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. 
2014 විභාග අකටයුතුකම් පිළිබඳ -විභාග පශ්න සම්බන්ධ- සිද්ධීන් 
-බරපතළ සිද්ධීන්ද සහිතව- 450කට ආසන්න පමාණයක් වාර්තා 
වී තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්, ෙමවර වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සිද්ධීන් 52යි. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, අෙප් නව රජය ආවාට පසු 
තත්ත්වය. ඉස්සර අපත් විපක්ෂෙය් සිටිද්දී ෙම් ගැන කථා කර 
තිෙබනවා, "පශ්න පත පිටෙවනවා. එක එක ටියුෂන් පන්තිවල 
පශ්න පත සාකච්ඡාවට භාජන කරනවා." ආදි වශෙයන්. දැන් 
ඉතාම ෙව්ගෙයන් එම තත්ත්වය අවම ෙවලා තිෙබනවා. 2014 
වර්ෂෙය්දී  සිද්ධීන් 450කට ආසන්න පමාණයක් වාර්තා වී 
තිබුණත්, එම පමාණය දැන් 52ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒවාත්, අෙප් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ පධාන අයෙග් පශ්න 
ෙනොෙවයි. ලක්ෂ ගණනක් විභාගවලට ෙපනී සිටිනවා. 
ශාලාධිපතිවරුන් ද ඇතුළුව දසදහස් ගණනක් නිලධාරින් විභාග 
කටයුතුවලට ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ වාෙග් විශාල කාර්යයක් කරද්දී 
ඇති වන්ෙන් ෙබොෙහොම සරල සහ පුංචි ගැටලු. 'පුංචි ගැටලු' 
කියන්ෙන්, එතරම් විශාල කටයුත්තකදී සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් වළක්වන්න බැරි තත්ත්වයක් පවතින නිසායි. නමුත්, 
ඒවාත් අවම කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, විභාග 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කාලෙය්දීත් අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් ද ඉතාම 
බරපතළ විධියට කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට අදාළ පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න මා 
කැමැතියි. "අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) - 2016 විභාගය" ආරම්භ වීමත් 
සමඟ නුවරඑළිය ශාන්ත ෙසේවියර් විද්යාලෙය් අෙප්ක්ෂකයන් 
වශෙයන් ෙවනත් දිස්තික්කවල පදිංචිකරුවන් විභාගයට ෙපනී 
සිටින බවට ලැබුණු පැමිණිලි මත වහාම මූලික පරීක්ෂණයක් 
පවත්වා ෙතොරතුරු වාර්තා කරන ෙලස මධ්යම පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරයාට සහ නුවරඑළිය කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයාට 
විභාග ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් දැනුම් ෙදනු ලැබුවා. ඒ අනුව, 
මධ්යම පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා විසින් මූලික විමර්ශනයක් 
සිදු කරන ලද අතර, 2016.08.10 දාතමින් යුතු මූලික විමර්ශන 
අතුරු වාර්තාව ලබා ගත්තා. මධ්යම පළාත් පධාන හා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් ෙමම සිද්ධියට ඍජුවම වග කිව යුතු 
මප/නු/ ශාන්ත ෙසේවියර් විද්යාලෙය් විදුහල්පති බී.වී. ෙජබපාලන් 
මහතාෙග් රාජකාරි කටයුතු තහනම් කරනු ලැබ තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, උක්ත විමර්ශන අතුරු වාර්තාෙවහි සඳහන් පරිදි, 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් බාහිර ෙවනත් දිස්තික්කවල පදිංචි 
සිසුන් චකෙල්ඛ විධිවිධානවලට පටහැනිව මප/නු/ ශාන්ත ෙසේවියර් 
විදුහෙලන් අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) හැදෑරීම පිණිස බඳවාෙගන ඇති 
බව එම පරීක්ෂණෙය්දී තහවුරු කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
උක්ත විමර්ශනෙය් අතුරු වාර්තාවට අනුව අදාළ විදුහෙල් 
විදුහල්පති බී.වී. ෙජබපාලන් මහතාට එෙරහිව විධිමත් විනය කියා 
මාර්ග ගැනීමටත්, විෂමාචාර සිදු කිරීමට ආධාර, අනුබල දීම 
සම්බන්ධෙයන් එම විද්යාලෙය් ගුරුවරයකු වන එන්.ටී. 
සරවනපවනාදන් මහතාට එෙරහිව විනය කියා මාර්ග ගැනීමටත් 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ෙමම සිද්ධිය මාධ්යවල පචාරය වීමත් 
සමඟම මප/නු/ ශාන්ත ෙසේවියර් විද්යාලයට අමතරව එම 
දිස්තික්කෙය් තවත් පාසල් කීපයකම එවැනිම ෙද්වල් සිදුව ඇති 

බව වාර්තා වුණා. ඒ අනුව එම සියලුම සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
පවත්වන ෙලසට 2016.08.05වන දින මධ්යම පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරයාට දැනුම් දී තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනට වාර්තා වී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව එෙසේ 
ෙවනත් දිස්තික්කවලින් ඉදිරිපත් කර ඇති ශිෂ්ය සංඛ්යා මා 
ඔබතුමාට කියන්නම්. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙකොටගල ෙදමළ 
මහා විද්යාලය ඉදිරිපත් කර ඇති, ෙවනත් දිස්තික්කවල ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව 25යි. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මප/නු/ ෙක්ම්බිජ් 
විද්යාලය, 17යි. ශාන්ත ෙසේවියර් විදුහල 27යි, දියතිලක මධ්ය මහා 
විද්යාලය 11යි, ෙදණිෙක් මහ විදුහල 12යි, ෙපොරමඩුල්ල ජාතික 
පාසල 53යි.  

ඔබතුමන්ලාට ෙත්ෙරනවා, ෙම් තත්ත්වය. ෙම්ක  අද ඊෙය් 
ඇති වුණු තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  දශක ගණනක් තිස්ෙසේ ආපු 
එකක්. ෙම්කට අපි ඉක්මනට අවශ්ය කියා මාර්ග ගත්තා. ඒ නිසා 
තමයි ෙම්ක මතු වුෙණ්.  සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලදි 
කරන්ෙන් ඔක්ෙකෝම "ෙෂේප්" කරන එකෙන්. නමුත්, අෙප්  ඒ 
"ෙෂේප්" න්යාය  නැති නිසා ෙම් ඔක්ෙකෝම පරීක්ෂණ කරෙගන 
යනවා.   

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සහිරා මුස්ලිම් මහ විදුහල 17යි, 
කහටගස්දිගිලිය මුස්ලිම් මහ විදුහල 22යි,  අල්හීරා මුස්ලිම් මහ 
විදුහල 22යි, පුත්තලම බර්නෙඩත් ෙදමළ මහ විදුහල 6යි, නස්රියා 
මුස්ලිම් විදුහල 4යි. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින තත්ත්වය පැහැදිලි කර ඒ පිළිබඳ 
පුළුල් විමර්ශනයක් කිරීම සුදුසු යැයි ෙයෝජනා කර 2016.08.22 
දින අධ්යාපන ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා, විභාග 
ෙකොමසාරිස් වරයා විසින්. පුළුල් විමර්ශනයකින් පසුව ෙමම 
විදුහල්වලින් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ දරුවන්ට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ දිස්තික්කවල ළමයින්ෙග් කඩඉම් ලකුණ ගණනය 

කරන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව එන සතිෙය් දිනයක විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු  නිලධාරින් 
එක්කත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් සහ විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් එක්කත් උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වනවා. දැන් ෙම්ක දිගටම ගන්නවා ද,  ෙකොතැන ඉඳලා 
ගන්නවා ද කියන එක අපට කථා කර ගන්න ෙවනවා.  මා ගරු 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා එක්කත් ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගැන කථා 
කළා. විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළත් ඉන්නවා ෙමෙහම ගිය අය. එළියට 
ගිහිල්ලාත් ඉන්නවා ෙමෙහම ගිය අය. ෙමෙහම ගිය 
මන්තීවරුනුත් ඉන්නවායි කියනවා. ඒ නිසා දැනට විශ්වවිද්යාලයට 
ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා නම් ඒකත් නවත්වා එතැන ඉඳලා 
ෙමහාට ගන්න  වාෙග් ෙදයකට අපි යනවා ද කියලා සාකච්ඡා 
කරනවා.  අපි ඔක්ෙකෝම එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී 
සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් ෙදන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියන 
එක සම්බන්ධෙයන්. අග ඉඳලා ගන්නත් පුළුවන්; මැද ඉඳලා 
ගන්නත් පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම දැන් ෙත්රිලා ඉන්න අය අනුව 
ගන්නත් පු ළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  අත්හරින්න නම් බැහැ. ෙමොකද, 
ෙම්ක නියමිත කමෙව්දයට පටහැනි ෙදයක්.  

පුළුල් විමර්ශනයකින් පසුව ෙමම විද්යාලවලින් වංචනික ෙලස 
ඉදිරිපත් වී ඇති ෙවනත් දිස්තික්කවල සිසුන් ෙවන් ෙවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වශෙයන් හඳුනා ෙගන ඔවුන්ෙග් නිවැරදි දිස්තික්කය විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ගැන අපි එන සතිෙය් සාකච්ඡාවක් 
තියනවා.   

විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අධ්යාපනිකව 
දුෂ්කර වශෙයන් හඳුනා ගත් පහත සඳහන් දිස්තික්ක 16 සඳහා 
දුෂ්කර පදනම යටෙත් ලබා ෙදන පංගුව - quota එක - වංචනික 
ෙලස පැහැර ගැනීම සඳහා දුෂ්කර දිස්තික්කවලින් ඉදිරිපත් වීමට 
සැලසුම් සහගත ෙලස සංවිධානගත වීමක් බව මූලික 
පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තව ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අධ්යාපනික වශෙයන් දුෂ්කර ෙලස හඳුනා ගන්නා ලද 
දිස්තික්ක ෙමෙසේයි. නුවරඑළිය දිස්තික්කය, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය, යාපනය, කිලිෙනොච්චි, මන්නාරම, වවුනියාව, මුලතිව්, 
මඩකලපුව, අම්පාර, තිකුණාමලය, පුත්තලම, අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව, බදුල්ල, ෙමොණරාගල, රත්නපුර.  

දැනට වාර්තා වී ඇති පාසල්වලට අමතරව උක්ත දිස්තික්කවල 
පාසල්වල ෙමවැනි සිදුවීම් සිදු ෙව්ද යන්න පිළිබඳව පුළුල් 
විමර්ශනයක් සිදු කර වංචනික ෙලසට ෙවනත් දිස්තික්කවලින් 
ෙපනී සිටින සියලුම සිසුන් අනාවරණය කර ගැනීමටත් ඔවුන්ෙග් 
නිවැරදි දිස්තික්ක තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත දැනුම් දීමටත් අපි කටයුතු 
කරනවා. මා කලින් කිව්වා වාෙග් ඒ සඳහා අපි සාකච්ඡා කරනවා. 

2015 වර්ෂෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වී ඇත්නම් ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට 
වාර්තා කිරීමටත් වංචනිකව අයදුම් පත ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එම 
ඉල්ලුම්පත් අදාළ දිස්තික්කවලට ෙයොමු කිරීමටත් කටයුතු 
කරනවා. 

 අධ්යාපනික වශෙයන් දුෂ්කර දිස්තික්කවල දරුවන් සඳහා 
ලබා ෙදන සහනය වංචනික ෙලස පැහැර ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා 
අෙපොස (උසස ් ෙපළ) පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම් 
චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් අවධානය දැඩි ෙලස ෙයොමු කිරීමටත්, එම 
චකෙල්ඛය උල්ලංඝනය කරන විදුහල්පතිවරුන්ට විරුද්ධව විනය 
කියා මාර්ග ගැනීමටත්, විශ්වවිද්යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර 
ගැනීෙම්දී පාසල් අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් ෙතොරතුරු තහවුරු කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත දැන්වීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව හා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර ෙමම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම 
සඳහා  දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් කිරීමට සාකච්ඡා 
ෙකෙරමින් පවතිනවා. ෙමම වංචනික කියාවන්ට වගකිව යුතු 
පුද්ගලයන් හඳුනාෙගන ඔවුන්ට එෙරහිව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය මත අධිකරණමය කියාමාර්ග ගැනීම 

සඳහා ෙපොලිස්පතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 
විභාගය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී යම් කියා මාර්ග ගැනීම මඟින් 
විභාගයට ෙපනී සිටින අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් මානසික තත්ත්වය 
පිළිබඳව සලකා බලා විභාගය අවසන් වූ වහාම ෙම් පිළිබඳව 
පුළුල්ව කියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව ද කාරුණිකව 
දැනුම් ෙදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මා ෙම් 
පිළිබඳව පකාශ ෙනොකෙළේත් ඒකයි. ෙහට විභාගය අවසන් 
ෙවනවා. අපි  ෙම් ගැන ඕනෑවට වඩා මාධ්ය මඟින් පචාරය කරන්න 
ගිෙයොත් විභාගයට ෙපනී සිටින අයට එය මානසික පශ්නයක් 
ෙවනවා, ෙමොනවා වුණත් විභාගයක් ලියන නිසා. [බාධා කිරීමක්] 
විභාගය අවසන් වූණාට පසුව අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කියා 
මාර්ග ගන්නවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම සැකයක් තබා ගන්න 
එපා. අපි ඒවා නිවැරදි කරනවා. ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමනි, බලා ෙගන ගියාම ෙම් දිස්තික්කවලින් විභාගයට 
ෙපනී සිටීමට ෙගොස් තිෙබන්ෙන් එම දිස්තික්කවල අය ෙනොෙවයි 
කියන එක  ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරනවා ඇති. පිට දිස්තික්කවල අය 
තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 
ෙමොකද, අපි කවර කාලයක ෙහෝ - 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ගරු ඇමතිතුමනි, චකෙල්ඛෙය් තිෙබන විධියට - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මට කාලය ෙදනවා නම් ඒ ගැන කියන්නම්. 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු තුෙන් කථාව තවම තිෙබනවාද, 

නැත්නම් ඒක ෙවනස් කළාද? ඒ අය O/L කෙළේ ෙමොන 
දිස්තික්කෙයන්ද කියා ගණනය කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ආපසු 
ඒ අයට විභාගය පවත්වනවාද, නැද්ද කියන එක විතරයි දැන 
ගැනීමට අවශ්ය කරන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් චකෙල්ඛය ෙදන්නද? 

මම ෙම් ෙල්ඛන ටික සභාගත කරන්නද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාල ෙව්ලාවත් මදි නිසා මම ෙම් 
ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 
මන්තීතුමනි, අපි ෙම් district quota කමය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 
සමහර දිස්තික්කවල අධ්යාපන මට්ටම අඩු මට්ටමක පවතින 
නිසායි. ඒ ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. එය තුලනය කිරීමටයි, එවැනි 
කමයක් දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අර ගරු මන්තීවරෙයකු කිව්වා 
වාෙග්, "ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන යටෙත් ෙම් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වලට විසඳුම් තිෙබනවා. නුවරඑ ළිය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරෙයකු අදත් පකාශ කළා, "අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා" කියා. මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට පත් 
වුණාට පසුව, අෙප් නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පසුව 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් වතු පෙද්ශවලට විතරක් ගුරු පත්වීම් 
3,000ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි අද උෙද් මහරගම ගුරු       විද්යා 
පීඨෙය්දී ගුරුවරුන් හිඟ විෂයන්වලට අදාළව ගුරු පත්වීම් 1,038ක් 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම විද්යා පීඨවලින් පිට ෙවන අයට ෙහට-
අනිද්දා ෙවනෙකොට ගුරු පත්වීම් 3,500ක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා. ඊට අමතරව විද්යා පීඨවලට බඳවා ගන්නා පමාණය 
1,500කින් වැඩි කර තිෙබනවා. අපි ඒ ආකාරයට පියවෙරන් 
පියවර ඒ ඒ විෂයන්ට අනුව ෙම් සියලු පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙසොයමින් තමයි පවතින්ෙන්. අපිට ටික කාලයක් ෙදන්න; අපව 
විශ්වාස කරන්න. අපි ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුව ෙමවැනි 
වූ පශ්න ෙගොඩකට විසඳුම් ලබා ෙදන්න අපට හැකි ෙවයි කියා මට 
ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. හරියටම ගත්ෙතොත්, අෙප් ආණ්ඩුව 
පත් ෙවලා අවුරුද්දයි තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව අවුරුදු 
හතරකට අපට ජනතා වරම දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් පවතින පශ්න රාශියකට විසඳුම් ලබා ෙදමින් ෙම් තුළ 
විශාල ෙවනසක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආකාරයට ගුරු පත්වීම් ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. නමුත් එෙසේ පත්වීම් ලබා ගත් 200 
ෙදෙනකු තවම ඌව පළාෙත් එම පත්වීම් භාර ෙගන නැහැ. ඔවුන් 
අෙත් එම පත්වීම් ලිපිය තිෙබනවා. නමුත්, ඌව පළාතට පත්වීම් 
ලැබුණු අයට පාසල් ලබා දීලා නැහැ. අනිවාර්ෙයන්ම ඒ ගැන 
අමාත්යාංශය බලන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
මධ්යම රජෙයන් පත්වීම ෙදනවා. එම පත්වීම් ලිපි අරෙගන 

පළාත් සභා යටෙත් තිෙබන පාසල්වලට ගියාට එම 
අමාත්යාංශෙයන් ඒ අයට අදාළ පාසල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ඔවුන් teachersලා හැටියට පත්වීම් ලැබුවත්, 
ඉස්ෙකෝලයක් නැතුව එම ලිපි  තබා ෙගන ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්නවා.  

  
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මන්තීවරෙයකු හැටියට මම ඒ පශ්නයට 

උත්තර ෙදන්නම්. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් නම් ඒ අයට 30 වැනි දා 
පාසල් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොකක් හරි ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් මිසක්, ඒක ෙවන්න 

බැරි ෙදයක්. අපි සමහර - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට තව ෙමොනවා ෙහෝ 

අවුලක් තිෙබනවාද? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි පළාත් පාසල්වලට පත්වීම් දුන්නාට, 

ඔවුන් ස්ථානගත කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවටයි. ඒ 
නිසා අපි පත්වීම් ලබා දුන්නාට පසුව ඔවුන් ස්ථානගත කිරීම සඳහා 
පුරප්පාඩු තිෙබන තැන් පිළිබඳව ෙසොයා බලා - 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පළාත් පාසල්වලට අදාළව අධ්යාපන 

අමාත්යවරෙයකු ඉන්නවා; අධ්යක්ෂවරෙයකු ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අධ්යාපන ෙල්කම්වරෙයකු ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් දන්නවා, ඒ 
වසර තුළ ඒ දිස්තික්කෙය් තිෙබන, ඒ පළාෙත් තිෙබන පුරප්පාඩු 
පිළිබඳව. දන්ෙන් නැත්ෙත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
පත්වීම් දුන්නාට පසුව ෙසොයා බලන එක ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන් 
කරන්ෙන්. අනිවාර්ෙයන්ම පුරප්පාඩු තිෙබන බව ඒ ෙගොල්ලන්  
දන්නවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැනත් ෙනොකියා බැහැ. ඇත්ත 

වශෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් හරියාකාරව පුරප්පාඩු ෙසවීමක් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ෙම්  රෙට් 60,000ක ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. 
40,000ක ගුරු අතිරික්තයක් තිෙබනවා. එත ෙකොට ඇත්ත 
වශෙයන්ම 20,000ක ගුරු හිඟයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් 
ෙත්ෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් පිළිබඳව හරියටම දැන ෙගන 
කටයුතු කළා නම් ෙමෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගුරු තුලනයක් 
කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ එකතු කරලා විවිධ 
මාරුවීම් දීලා එක එක විධියට කටයුතු කර තිෙබනවා. තිෙබන 
පුරප්පාඩු පමාණය ෙකොපමණද කියා හරියාකාරව ගණනය 
කරෙගන ඒ අය එම කටයුතු සිදු කර නැහැ. අපි උදාහරණයක් 
ගනිමු. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් මහරගම විද්යා පීඨයට 
වාණිජෙව්දී විෂයට අදාළව 400 ෙදෙනකු අලුතින් අරෙගන 
තිබුණා. එතෙකොට මුළු ලංකාෙව්ම වාණිජෙව්දී විෂයට පුරප්පාඩු 
50යි තිබුෙණ්. ඊට අමතරව වාණිජ ෙව්දී උපාධිය ලබා 
විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වුණු අයත් විශාල පමාණයක් සිටියා. ඒ 
අනුව අපට ෙපනී යනවා, කිසිම ගැළපීමක් නැති ආකාරෙයන් එම 
වැඩ කටයුතු සිදු කර තිෙබන බව. ඔය පළාත් සභාත් එකයි; 
මධ්යම ආණ්ඩුවත් එකයි.  
 

දැන් අපි ඔක්ෙකෝම පරිගණක ගත කරලා තිෙබනවා. ෙමච්චර 
කල් ගත ෙවන්ෙන්, සියලු විෂයන්වලට තිෙබන පුරප්පාඩු බලලා, 
ඒවා පුරවන්නට කටයුතු කරන නිසායි.  අද දුන්නු පත්වීම් 1,038 
පාසල් පාදක කරෙගනයි දුන්ෙන්. පාසෙල් පුරප්පාඩුවටයි ගත්ෙත්. 
ඉස්සර ජාතික මට්ටමට ගන්නවා; දිස්තික් මට්ටමට ගන්නවා. 
අන්තිමට සමහරු යන්ෙන්ත් නැහැ. පළාත් සභාෙවන් මාරුව හදා 
ගන්නවා. සමහර ෙචෝදනා තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන ලැයිස්තුවලට 
පත්වීම් ෙදනවා කියලා. අද පත්වීම් 3,000ක් දුන්නා. එහි, 
දශමයකවත් ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. විභාග ලිව්වා; සුදුසුකම් 
පරීක්ෂා කළා; පත්වීම් දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් හැදිය යුතු 
ෙබොෙහෝ අංශ තිෙබනවා. හැබැයි, අපි පියවෙරන් පියවර ඒ කටයුතු 
කරනවා. උෙද් ඉදලා රෑ 7, 8 ෙවනකල් අමාත්යාංශෙය් ඉඳිමින් 
නිලධාරින් ෙගන්වා ගනිමින්, පළාත් අධ්යක්ෂවරුන්, පළාත් 
ෙල්කම්වරුන් කැඳවමින් ෙම් කාර්ය හරියටම අපි කරනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් අපට ඒ සහෙයෝගය ෙදන්න. පළාත් සභාවල ඉන්න 
සමහර අයෙග් සහෙයෝගෙය් ෙපොඩ්ඩක් අඩු පාඩු තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
පළාත් සභාව ඒක දුන්ෙන් නැත්ෙත්, "පඩි ෙදන්න බැහැ" 

කියලා. ඒ වුණාට පඩිය රුපියල් 6,000යි. ඒකත් මතක තියා 
ගන්න. වතුකරෙය් පාසල්වල ගුරුවරුන්ට පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 6,000ක පඩියට. ඒ පඩිය ෙගවන්නවත් පළාත් සභාවට 
මුදල් නැහැ කියලා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගුරු ව්යවස්ථාව අනුව, වතුකරෙය් 

පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න බැහැ. ෙමොකද, වතුකරෙය් 
අය ඒ සුදුසුකම් මට්ටම සපුරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි 
"ගුරු සහායක" කියන අය බඳවා ගත්ෙත්.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ඒක සම්පූර්ණ වැරැදියි. උසස ්ෙපළ සමත් අය තුන්දාහක් විතර 

ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට call කරන්ෙන් නැතුව- 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 

ඔක්ෙකෝම ෙපන්වන්නම්. මම ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ මම කියන්න. අද අපි ගුරුවරුන් ෙලස බඳවා 
ගත්තා, 1,038ෙදෙනක්. අද ඒ අයට  පත්වීම් දුන්නා. ෙම් අතුරින් 
ෙදමළ මාධ්ය ගුරුවරුන් බඳවා ගත්ෙත් 103යි. ඒකට ෙහේතුව 
පුරප්පාඩු ගැසට් කළාම ඒකට ඉල්ලුම් කරලා නැති වීමයි. ගුරු 
ව්යවස්ථාව අනුව ගුරුවරෙයක් බඳවා ගැනීෙම්දී මූලික සුදුසුකම් 
ටිකක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විභාගෙයන් pass ෙවන්න ඕනෑ. 
විභාගයක් පැවැත්වූවාම, ඒ විභාගෙයන්  pass ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ තමයි, ෙදවැනි පියවර විධියට  අධ්යාපන සුදුසුකම් මට්ටම 
අඩු අය "ගුරු සහායක" විධියට අරෙගන පුහුණුවක් ෙදන්ෙන්. 
එතෙකොට රුපියල් 6,000 තමයි ෙදන්ෙන්.  

අපි දැන් කැබිනට් පතිකාවකුත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, 
වතුකරෙය් ගුරු සහායකයාට පමණක් අදාළ ෙවන විධියට. ෙම්ක 
පටලවා ගන්න එපා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත් සඳහන් 
කරලා තිබුණා, "අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවන වියදම් දීමනාව 
ගළපමු" කියලා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට තව ගණනක් වැඩි 
ෙවනවා. අඩුම තරමින් රුපියල් 10,000ක්වත් ෙදමු කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. වතුකරෙය් ගුරු සහායක වුණත්, ඔහුට 
රුපියල් 6,000කින් අද ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් මට්ටමක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට පමණක් සීමාෙවන පරිදි අපි එය කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියට දාලා තිෙබනවා. සමහර අය අහනවා, 
"ගුරු සහායකයන්ටත් ෙදනවාද?" කියලා.  

අපි ෙම්ෙකන් පස්ෙසේ ගුරු සහායකයන් එක්ෙකෙනක්වත් 
බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. විධිමත් උපාධියක් ෙහෝ ඩිප්ෙලෝමාවක් ෙහෝ 
නැත්නම් විභාගයට ෙපනී ඉඳලා ඒ දක්වන සුදුසුකම් මත විතරයි 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. සමහර විදුහල්පතිවරු එක එක විධියට                    
ගුරු සහායකයන් ඉස්ෙකෝලවලට අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලනෙයන් ගුරු සහායකයන් අරෙගන ඉන්නවා. අපට ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට පත්වීම් ෙදන්න බැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝටම 
පුළුවන් විභාගයක් පැවැත්වූවාම ඒකට ලියන්න. ඒ විභාගයට 
ලියලා ඒෙකන් pass ෙවනවා නම් ෙදන්න පුළුවන්. "දිවයින" 
පත්තරෙය් වැරැදියට ෙම් ගැන  වාර්තා කරලා තිබුණා. මම ඒක 
දැක්කා. ඒක කිසි විෙටකත් අපි කියපු එකක් ෙනොෙවයි. ඒක නිසා 

ගුරු සහායකයන්ටත් අපි ඒ දීමනාව දීලා තිෙබන්ෙන්, "වතුකරෙය් 
අයට පමණයි" කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීෙම්දී කාලය 

හැටියට බලන්ෙන් අවුරුදු තුනද, හතරද? ෙමොන දිස්තික්කෙයන්ද 
කියලා නිර්ණය කරනෙකොට අවුරුදු තුනද, හතරද බලන්ෙන්? 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කිව්ෙව්? 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි හිතමු, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් ළමෙයක් 

විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවනවා කියලා. එතෙකොට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් අවුරුදු කීයක් අධ්යාපනය කළා කියලාද බලන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක දැනට අවුරුදු තුනක් කියලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම අහන්ෙන්, ෙම්ක අපට තවත් දික් කර ගන්න කමයක් 

නැද්ද කියලායි. පහක්, හයක් වාෙග් ගත්ෙතොත්- 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අලුත් පවණතාවන් එක්ක බලලා, ඒ 

චකෙල්ඛ ෙවනස් කරමු.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
උදාහරණයක් විධියට අවුරුදු පහක් විතර ගත්ෙතොත් ඔය 

පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම විස ෙඳනවා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැන අපට බලන්න පුළුවන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.38ට, 2016 සැප්තැම්බර් 

මස 06 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 5.38க்கு பாரா மன்றம், 2016 ெசப்ெரம்பர் 06, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 5.38 p.m. until 1.00 p.m on 

Tuesday, 06th September, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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